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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei Nº 9.675, de 25 de aGosto de 2022
dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas prestadoras de serviço, infor-
marem previamente ao consumidor sobre funcionários habilitados.
a asseMBleia leGislativa do estado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1º as empresas prestadoras de serviços situadas no estado do Pará, quan-
do solicitadas a comparecerem nos endereços residenciais ou comerciais de 
seus consumidores, deverão informar previamente os dados do(s) funcioná-
rio(s) habilitado(s) a realizar o serviço no local.
Parágrafo único. deverá ser encaminhado por e-mail, celular ou qualquer 
outro meio hábil ao consumidor, com antecedência mínima de duas horas 
do horário agendado para a execução do serviço, um relatório contendo:
i - nome completo do(s) funcionário(s); 
II - documento de identificação; 
iii - foto, sempre que possível.
art. 2º o descumprimento ao disposto na presente lei implicará na apli-
cação de multa de 1.000 (mil) Unidade Padrão fiscal (UPf), cobrado em 
dobro no caso de reincidência.
art. 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 25 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

Lei Nº 9.676, de 25 de aGosto de 2022
altera a lei estadual nº 9.625, de 14 de junho de 2022, que dispõe sobre 
a progressão funcional e a promoção na carreira dos servidores do Quadro 
de cargos de Provimento efetivo da Junta comercial do estado do Pará 
(JUcePa).
a asseMBleia leGislativa do estado do Pará estatui e eu sanciono a 
seguinte lei:
art. 1º  a lei estadual nº 9.625, de 14 de junho de 2022, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“art. 18. .....................................................
....................................................................
§ 3º  após o término da cessão e/ou retorno ao efetivo exercício, deve 
a unidade de gestão de pessoas da Junta comercial do estado do Pará 
(JUcePa) efetuar o processo de enquadramento, utilizando-se como refe-
rência, para aplicação do art. 13 desta lei, o tempo de efetivo exercício no 
cargo ocupado.
....................................................................”
art. 2º  esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 25 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

MeNsaGeM Nº 070/2022-GG Belém, 25 de agosto de 2022.
a sua excelência o senhor
deputado estadual fraNcisco das cHaGas silva Melo filHo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do estado
local
senhor Presidente,
senhoras e senhores deputados,
venho comunicar a vossas excelências que, nos termos do art. 108, § 
1º, da constituição estadual, resolvi vetar integralmente o Projeto de lei 
nº 107/22, de 09 de agosto de 2022, que “declara e reconhece como de 
utilidade pública para o estado do Pará, a organização não Governamental 
civil de interesse Público de Barcarena (osciP) com sigla organização 
Planeta terra”.
em que pese a relevância material da proposição parlamentar, resolvi vetar 
por contrariedade ao interesse público, pelas razões a seguir expostas.
Verifica-se que no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da 
Pessoa Jurídica expedido pela receita federal do Brasil consta como nome 
empresarial da referida entidade “instituto integrado ambientalista Para-
ense”, e como nome fantasia “oNG Planeta terra”, em divergência o que 
está posto no texto aprovado. outrossim, no Projeto de lei em análise consta 
referência ao termo osciP, o que pode gerar interpretações dúbias em rela-
ção à figura disposta na Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999.
essas, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, são as razões 
que me levam a vetar integralmente o Projeto de lei em causa, as quais 
ora submeto à elevada apreciação de vossas excelências. 

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

Protocolo: 845554

d e c r e t o Nº 2581, de 26 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$ 41.259.106,10 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$ 41.259.106,10 (Quarenta e Um Mi-
lhões, duzentos e cinquenta e Nove Mil, cento e seis reais e dez centa-
vos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011212212978339 - sedUc 0102 339036 680.000,00
251022884600009010 - enc. PGe 0101 319091 100.000,00

261010618115028259 - PMPa 6101 449052 4.550,00
281010412212978339 - NGPr 0101 339036 21.000,00
901011030215078288 - fes 0103 339030 11.000.000,00
901011030215078288 - fes 0103 339037 6.000.000,00
901011030215078288 - fes 0103 339039 13.000.000,00
901011030215078309 - fes 0103 339014 70.000,00
901011030215078309 - fes 0103 339033 4.678.956,10
901011030215078309 - fes 0103 339039 1.500.000,00
901011030215078876 - fes 0103 339033 4.000.000,00
901011030515078881 - fes 0103 339014 60.600,00
901011030515078881 - fes 0103 339030 54.000,00
901011030515078881 - fes 0103 339033 20.000,00
901012884600009023 - fes 0103 319092 70.000,00

total 41.259.106,10

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

161011236115098904 - sedUc 0102 339093 506.000,00
161011236215098906 - sedUc 0102 339030 78.400,00
161011236215098906 - sedUc 0102 339092 95.600,00

251022884600009010 - enc. PGe 0101 339039 100.000,00
261010618115028259 - PMPa 0101 339015 4.550,00

842020927200019027 - fiNaNPrev 0101 319001 21.000,00
901011012212978339 - fes 0103 319013 70.000,00
901011030115078874 - fes 0103 339030 17.000.000,00
901011030215078287 - fes 0103 339030 5.000.000,00
901011030215078287 - fes 0103 339032 8.000.000,00
901011030215078879 - fes 0103 339014 4.134.600,00
901011030215078879 - fes 0103 339030 5.000.000,00
901011030215078879 - fes 0103 339033 1.248.956,10

total 41.259.106,10

art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 26 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

HaNa GHassaN tUMa
secretária de estado de Planejamento e administração

d e c r e t o Nº 2582, de 26 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$ 5.789.271,50 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 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$ 5.789.271,50 (cinco Milhões, sete-
centos e oitenta e Nove Mil, duzentos e setenta e Um reais e cinquenta 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - sedoP 0101 444042 4.794.130,27

071011751214897567 - sedoP 0101 444042 607.589,00

901011030215078289 - fes 0101 444042 387.552,23

total 5.789.271,50
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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, 26 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

HaNa GHassaN tUMa
secretária de estado de Planejamento e administração

d e c r e t o Nº 2583, de 26 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$ 2.052.694,55 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$ 2.052.694,55 (dois Milhões, cin-
quenta e dois Mil, seiscentos e Noventa e Quatro reais e cinquenta e 
cinco centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - sedoP 0306 449051 52.694,55

901011030215078878 - fes 7349 335043 2.000.000,00

total 2.052.694,55

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, 26 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 845547

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 1.286/2022-crG
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° 2022/1082054, 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 dia 24/08/2022.

servidor objetivo

raiMUNdo leaNdro MoNteiro da costa, cPf 
172.903.922-72, matrícula funcional nº 5952612/1, 

ocupante do cargo de assessor de Gabinete, lotado na 
diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 26 de agosto de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1287/2022-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° 2022/1081928 de 24 de agosto de 2022;

resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o distrito de 
MosQUeiro/Pa, no dia 24/08/2022.

servidor objetivo
BeNedito rodriGUes de soUZa, cPf 067.542.362-72, matrí-
cula funcional nº 3212181/ 1, Motorista, lotado na diretoria de 

Gestão de logística.
dar apoio logístico, ao cerimonial, 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, 26 de agosto de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1288/2022-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° 2022/1074787 de 23 de agosto de 2022;
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o distrito de 
MosQUeiro/Pa, no dia 23/08/2022.

servidor objetivo
BeNedito rodriGUes de soUZa, cPf 067.542.362-72, matrí-
cula funcional nº 3212181/ 1, Motorista, lotado na diretoria de 

Gestão de logística.
dar apoio logístico, ao cerimonial, 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, 26 de agosto de 2022.
lUciaNa BiteNcoUrt soares
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 845145

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

errata
.

errata da Portaria Nº 307/2022-PGe/GaB., publicada no doe nº 
35020 de 24.06.2022.
onde se le:
Portaria Nº 307/2022-PGe/GaB. Belém, 14 de janeiro de 2022.
Leia-se:
Portaria Nº 307/2022-PGe/GaB. Belém, 20 de junho de 2022.

Protocolo: 845106

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 240/2022-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;
coNsideraNdo a necessidade de reestruturar a equipe pertencente a Gerência 
de licitações e contratos – Gelic com vistas a otimizar a rotina deste órgão,
resolve:
art. 1° revogar a Portaria 117/2022, publicada no doe n° 34.972, na data 17/05/2022
art. 2º delegar a servidora roberta silveira azevedo da silva, assessor 
especial ii, matrícula nº 54196987/6, a função de coordenadora do setor 
de Gerência de licitações e contratos – Gelic.
art. 3º ficam designados a compor a equipe da Gerência de licitações e 
contratos – Gelic:
a. ana Márcia rodrigues de almeida – Matrícula: 57193421/3
b. Mario abraham azancot Gomes – Matrícula: 5897145/3
c. domingos rodrigues de sousa Júnior – Matrícula: 5932627/3
art. 4º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Gabinete do secretário, 25 de agosto de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
secretário de estado - seac

Protocolo: 845043
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria. N° 241/2022 – GaB/seac
Belém Pa, 26 de agosto de 2022
o secretário da secretaria estratÉGica de estado de articUla-
ÇÃo da cidadaNia – seac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doe 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNsideraNdo o Processo 2022/183655
r e s o l v e:
desiGNar, os servidores abaixo, para comporem a fiscalização dos con-
tratos - SEAC firmado com as empresas, cujo objetivo é “Fornecimento de 
Geladeira, freezer, fogão, Micro-ondas, frigobar e Bebedouros...” abaixo 
discriminadas.
• Paulo Rodrigo Garcia da Silva – Matrícula 5952186-1 – CPF –992.197.352-
53 – Fiscal do Contrato n°019/2022-SEAC firmado com a empresa R P S DE 
oliveira eireli portadora do cNPJ 41.288.529/0001-30
• Victor Luiz Ferreira Nylander – Matrícula 5912400-2– CPF – 011.629.352-
78 – Fiscal do Contrato n°020/2022 – firmado com a empresa MP PRODU-
tos e serviÇos eireli Me portadora do cNPJ 26.962.292/0001-37
• Raiana Alves Coelho – Matrícula 5925375-4 – CPF 006.298.502-75 – Fis-
cal do Contrato n°021/2022 – firmado com a empresa POLYMEDH EIRELI 
portadora do cNPJ 63.848.345/0001-10
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Gabinete do secretário, 26 de agosto de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
secretário de estado - seac

Protocolo: 845500

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria aGe Nº 103/2022, de 26 de aGosto de 2022
o aUditor-Geral do estado, no exercício das atribuições instituídas na 
lei estadual nº 6.176/1998, alterados pela lei estadual nº 6.832/2006 e 
no decreto nº 2.536, de 03 de novembro de 2006; e
coNsideraNdo, que esta auditoria-Geral do estado instaurou auditoria 
em caráter especial por meio da ordem de serviço aGe nº 017/2019, de 
28 de agosto de 2019, para apurar possíveis irregularidades nos processos 
de licitação e nos respectivos contratos para construção de escolas tecno-
lógicas e indígenas por parte da secretaria de estado de educação-sedUc, 
financiada com recursos do FNDE, período de 2008 a 2010;
coNsideraNdo, que essa auditoria em caráter especial foi determinada 
em razão do ofício Pr/Pa/GaB 05/Nº 4768/2019, do Ministério Público fe-
deral, expedido nos autos do Pic n° 1.23.000.002343/2010-39;
coNsideraNdo, que o prazo para conclusão dos trabalhos era de 180 
(cento e oitenta) dias, os quais foram prorrogados por igual período pela 
Portaria aGe nº 156/2020-GaB, de 18 de março de 2020 (doe nº 34.152, 
de 23 de março de 2020);
coNsideraNdo, que a ordem de serviço previa a análise dos documentos 
referentes às obras nos municípios de Barcarena, Breves, Bom Jesus do 
tocantins, Portel, Novo Progresso, Parauapebas, são domingos do capim, 
tomé-açú, Monte alegre, oriximiná, itaituba, Jacareacanga, Ponta de Pe-
dras, capitão-Poço e Xinguara e que exaurido o prazo a comissão designa-
da não apresentou relatório final;
CONSIDERANDO, que essa Ordem de Serviço não cumpriu sua finalidade, 
eis que não apresentou relatório final conclusivo;
coNsideraNdo, que para atender a solicitação do Ministério Público fe-
deral esta auditoria-Geral procedeu a análise jurídica dos documentos en-
viados pela secretaria de estado de educação, referentes ao objeto da 
referida ordem de serviço;
coNsideraNdo, os pareceres jurídicos exarados nos Paes nº 2022/853274 
e 2022/859235;
resolve:
art. 1º. tornar sem efeito a Portaria aGe Nº 156/2020-GaB, de 18 de 
março de 2020 (doe nº 34.152, de 23 de março de 2020), assim como a 
ordem de serviço aGe nº 017/2019, de 28 de agosto de 2019.
art. 2º. Publique-se, registre-se e cumpra-se.
JosÉ rUBeNs Barreiros de leÃo
auditor-Geral do estado

Protocolo: 845163
Portaria coNJUNta aGe, PGe, sePLad e ProdePa 

Nº 01/2022, de 26 de aGosto de 2022
o aUditor-Geral do estado, o ProcUrador-Geral do estado, o 
secretário de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo e o Pre-
sideNte da eMPresa de tecNoloGia da iNforMaÇÃo e coMUNica-
ÇÃo do estado do Pará, no exercício de suas atribuições legais e,
coNsideraNdo, que a lei federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 
– lei Geral de Proteção de dados Pessoais (lGPd) – prevê no parágrafo 
único do art. 1º, que as disposições da lGPd são normas gerais, “... de 
interesse nacional e devem ser observadas pela União, estados, distrito 
federal e Municípios”.
coNsideraNdo, a competência da auditoria-Geral do estado prevista na 
lei estadual nº 6.176/1998, alterada pela lei estadual nº 6.832/2006 e no 
decreto nº 2.536, de 03 de novembro de 2006;

CONSIDERANDO, que para fins de regulamentação da Lei Federal nº 
13.709/2018, a auditoria-Geral iniciou estudos com vistas a produzir uma 
minuta que possa servir de base para futuro decreto regulamentador no 
âmbito do estado do Pará;
coNsideraNdo, que a iniciativa da auditoria-Geral do estado deve ser 
complementada com a participação de outros órgãos estaduais, tendo em 
vista os temas envolvidos;
coNsideraNdo, que a discussão sobre a regulamentação exige conheci-
mentos específicos, posto que envolve múltiplas temáticas;
coNsideraNdo, que todos os órgãos inicialmente contactados concorda-
ram em participar do debate sobre a matéria; e
coNsideraNdo, os servidores indicados nos Paes 2022/974041, 
2022/1056390 e 2022/1056777,
resolveM:
art. 1º. constituir Grupo de trabalho, coordenado pelo representante da 
auditoria-Geral do estado, para estudo e proposição de regulamentação 
da lei federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2019, lei Geral de Proteção 
de dados, no âmbito do Poder executivo estadual, compreendidas as ad-
ministrações direta e indireta, a ser composto pelos seguintes servidores:
i - edUardo raNGel Blois alves, assessor superior ii – aGe
ii - rafael felGUeiras rolo, Procurador do estado – PGe
iii - lUiZa tUMa da PoNte silva, analista de Procuradoria – sePlad
iv - fraNcisco aNtoNiNo cHaves, encarregado de dados Pessoais - ProdePa
art. 2º. o Grupo de trabalho terá o prazo de 90 (noventa) dias para apre-
sentar a proposta
de regulamentação, prazo que poderá ser prorrogado, por igual período, 
caso necessário.
art. 3º. Publique-se, registre-se e cumpra-se.
JosÉ rUBeNs Barreiros de leÃo
auditor-Geral do estado
ricardo Nasser sefer
Procurador-Geral do estado
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e
administração
Marcos aNtÔNio BraNdÃo da costa
Presidente da empresa de tecnologia da
informação e comunicação do estado

Protocolo: 845168

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Processo Nº 2021/787717
termo aditivo: 001
contrato: 004/2021-aGe
data da assinatura: 25/08/2022
vigência: 01/09/2022 a 31/08/2023
valor Global: r$ 219.032,52
Justificativa:
1. o presente termo aditivo tem por objeto:
1.1. a prorrogação do prazo de vigência;
1.2. o reajuste do preço global com base no iGP-M.
contratado: eMPresa de tecNoloGia da iNforMaÇÃo e coMUNica-
ÇÃo do estado do Pará - ProdePa
cNPJ N°: 05.059.613/0001-18
endereço: rodovia augusto Montenegro, KM 10, centro administrativo do 
estado, icoaraci, Belém/Pa, ceP 66820-000.
orçamento:
Programa de trabalho: 04126150885850000
fonte de recurso: 0101002877
Natureza de despesa: 339140
Plano interno: 4200008585c
fiscal do contrato: luis claudio lopes sacramento, Matrícula Nº 761435/1, 
lotado na Gerência administrativa
substituto do fiscal do contrato: celian Monteiro silva Bernardes, Matrícu-
la Nº 55588612/2, lotada na Gerência administrativa.
ordenador: andréa do Nascimento Pinto.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JosÉ rUBeNs Barreiros leÃo
auditor-Geral do estado

Protocolo: 844998
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

FÉrias
.

Portaria Nº 229 de 26 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, aos servidores abaixo relacionado, 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares, a serem gozadas no mês de seteMBro/2022.
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ideNtidade FUNcioNaL NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5946715/1 aNdersoN vieira acioles 19/02/2020 a 18/02/2021 01/09/2022 a 
30/09/2022

5946708/1 reNato saNtos da silva 19/02/2021 a 18/02/2022 01/09/2022 a 
30/09/2022

dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
alBerto HeNriQUe teiXeira de Barros
PresideNte da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 845080

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria de FiscaL de coNtrato Nº. 825/2022 - 
daF/sePLad de 25 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° 2019/184823, de 05 de fevereiro de 2020;
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 a servidora Maria cristiNa roMa de JesUs, id. funcional nº. 
1430/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública, para a função de 
fiscal e a servidora solaNGe soares de Moraes fraNÇa, id. funcional nº. 
5085136/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão, para a função de su-
plente, devendo ser intermediadora substituta entre as partes do contrato nº 
34/2022 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANE-
JaMeNto e adMiNistraÇÃo - sePlad e a empresa ceNtro de eXteNsÃo, 
treiNaMeNto e aPerfeiÇoaMeNto ProfissioNal ltda – cetaP.
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: 845034
Portaria de FiscaL de coNtrato Nº 827-2022- 

daF/sePLad de 25 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° 2019/184823, de 05 de fevereiro de 2020;
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 a servidora ferNaNda de carvalHo Bessa MacHado, id. 
funcional nº. 57217691/2, ocupante do cargo de coordenadora/Psicólo-
ga, para a função de fiscal e a servidora solaNGe soares de Moraes 
fraNÇa, id. funcional nº. 5085136/1, ocupante do cargo de assistente de 
Gestão, para a função de suplente, devendo ser intermediadora substituta 
entre as partes do Contrato nº 36/2022 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SE-
cretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo - sePlad e 
a empresa coNsUltoria e PlaNeJaMeNto eM adMiNistraÇÃo PÚBlica 
eireli – coNsUlPlaN.
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: 845040

Portaria de FiscaL de coNtrato Nº 828-2022- 
daF/sePLad de 25 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° 2019/184823, de 05 de fevereiro de 2020;
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 a servidora GerMaNa cristiNa Mota GoNZaGa silva, id. 
funcional nº. 57175315/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Públi-
ca, para a função de fiscal e o servidor davi da silva soares, id. fun-
cional nº. 388/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão, para a função de 
suplente, devendo ser intermediadora substituta entre as partes do contrato 
nº 37-2022 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLA-
NeJaMeNto e adMiNistraÇÃo - sePlad e a empresa ceNtro de eXteN-
sÃo, treiNaMeNto e aPerfeiÇoaMeNto ProfissioNal ltda – cetaP.
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: 845041

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria de FiscaL de coNtrato Nº 826-2022- 
daF/sePLad de 25 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° 2019/184823, de 05 de fevereiro de 2020;
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 a servidora Maria cristiNa roMa de JesUs, id. funcional nº. 
1430/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública, para a função 
de fiscal e a servidora solaNGe soares de Moraes fraNÇa, id. fun-
cional nº. 5085136/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão, para a 
função de suplente, devendo ser intermediadora substituta entre as partes 
do Contrato nº 35-2022 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE 
estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo - sePlad e a empresa 
ceNtro de eXteNsÃo, treiNaMeNto e aPerfeiÇoaMeNto Profissio-
Nal ltda – cetaP.
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: 845035

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0251-Gs/sePLad, 
de 25 de aGosto de 2.022.

o secretário de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
resolve:
exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:
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Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo

Juliana Góes rocha 5941099/2 analista de Procura-
doria a PGe 12/09/2022 2022/1055208

leonora rosa silva dos santos 405442/1 assistente adminis-
trativo sedUc 03/08/2022 2022/978040

amanda cristina ribeiro da costa 5957643/1 assistente social HeMoPa 22/08/2022 2022/1059771

reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, de 25 
de agosto de 2.022.
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 845505

FÉrias
.

Portaria Nº 830/2022-daF/sePLad, de 26 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doe nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da Portaria Nº 128/2022-Gs/sePlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doe nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNsideraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/1092803 de 
26/08/2022,
resolve:
torNar seM efeito a Portaria Nº 678/2022-daf/sePlad, de 12 de julho 
de 2022, publicada no doe nº 35.044 de 13 de julho de 2022, que concedeu 15 
(quinze) dias de férias regulamentares ao servidor eUricles liMite teiXeira, 
id. funcional nº 8015473/1, no período de 29/08/2022 a 12/09/2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo, 26 de 
aGosto de 2022.
iris alves MiraNda NeGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 845199

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de cessÃo de Uso de BeM iMÓVeL
cedeNte: estado do Pará
cessioNária: MUNicÍPio de BelÉM.
oBJeto: cessão de uso, a título gratuito, pelo cedeNte, de parte do imó-
vel de propriedade do estado, situado av. almirante Barroso, n°. 1312, no 
Município de Belém/Pa, e cadastrado no sistema do Patrimônio imobiliário 
do estado – sisPat iMÓveis sob o rPi 354, concernente a 1.414m² de 
área do terreno, permanecendo com o estado o bloco de 92,77 m² onde 
se encontra instalado o arquivo de custódia da secretaria de estado de 
assistência social, trabalho, emprego e renda, de acordo as informações 
constantes nos autos do Processo n°. 2022/231185.
da fiNalidade: a cessão de uso ajustada por este instrumento tem por 
finalidade a utilização, pelo CESSIONÁRIO, do bem referido na Cláusula 
anterior, exclusivamente para utilização do Município de Belém.
das oBriGaÇÕes da cessioNária: as benfeitorias e melhoramentos 
feitos no imóvel a ele se incorporarão, passando a pertencer ao cedeNte, 
sem que este fique obrigado a indenizar o Cessionário e sem que assista a 
este qualquer direito à retenção ou indenização no quando da restituição 
do bem ao cedente. o cessionário assumirá, a partir da assinatura deste 
termo, todos os ÔNUs decorrentes da utilização do imóvel, tais como con-
tas de água, luz e demais tributos inerentes ao exercício de suas ativida-
des. O CessionáriO fica impedido de dar ao imóvel estadual cedido, no todo 
ou em parte, nova ou diferente destinação, sob pena de nulidade e rever-
são imediata do bem ao cedeNte, independentemente de interpelação ou 
notificação extrajudicial. De igual modo, deve o CESSIONÁRIO manter o 
imóvel em perfeitas condições de uso, higiene e conservação, não podendo 
fazer nenhuma benfeitoria, modificação ou reforma no imóvel ora cedido, 
sem prévio consentimento do cedeNte.
da restitUiÇÃo: o cessioNário restituirá o bem em condições nor-
mais de uso, quando requerido pelo cedente, seja qual for o motivo do 
requerimento, inclusive o interesse público e a violação das cláusulas deste 
instrumento, garantida a responsabilização por todos os danos sofridos ao 
imóvel durante o período de vigência do instrumento, salvaguardando o 
desgaste natural de sua depreciação pelo tempo e utilização.
do PraZo: este termo vigorará até julho de 2025, podendo ser renovado 
por ajuste expresso das partes, firmado com antecedência mínima de 30 
dias da data do seu vencimento.
data da assiNatUra: 17 de agosto de 2022.

Protocolo: 845171

Portaria Nº 307, de 26 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° 2168, de 10/02/2022, 2582, de 26/08/2022 e 
2583, de 26/08/2022.
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 307, de 26 de aGosto de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

defesa social
PMPa

investimentos 0,00 0,00 0,00 8.749.942,58 8.749.942,58
equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0101 0,00 0,00 0,00 8.745.392,58 8.745.392,58
 6101 0,00 0,00 0,00 4.550,00 4.550,00

deseNvolviMeNto 
sÓcio-ecoNÔMico

NGPr
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 4.030,00 4.030,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 4.030,00 4.030,00

GestÃo
ProdePa

investimentos 0,00 0,00 0,00 613.600,00 613.600,00
outras despesa de 

investimentos
 0301 0,00 0,00 0,00 613.600,00 613.600,00

iNfra-estrUtUra e 
traNsPorte

sedoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 5.454.413,82 5.454.413,82

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 5.401.719,27 5.401.719,27
 0306 0,00 0,00 0,00 52.694,55 52.694,55

PolÍtica social
fes

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

despesas ordinárias
 7349 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

sesPa
investimentos 0,00 0,00 0,00 387.552,23 387.552,23

reforma
destaQUe receBido 

do(a) fes
 0101 0,00 0,00 0,00 387.552,23 387.552,23

PolÍtica sÓcio-
cUltUral
secUlt

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

seel
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

cultura 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
secUlt

 0101 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 5.454.413,82 5.454.413,82

sedoP
 0101 0,00 0,00 0,00 5.401.719,27 5.401.719,27

 0306 0,00 0,00 0,00 52.694,55 52.694,55

esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00
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seel
 0101 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00

Governança 
Pública 0,00 0,00 0,00 613.600,00 613.600,00

ProdePa
 0301 0,00 0,00 0,00 613.600,00 613.600,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 4.030,00 4.030,00

NGPr
 0101 0,00 0,00 0,00 4.030,00 4.030,00

saúde 0,00 0,00 0,00 2.387.552,23 2.387.552,23
fes
 7349 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

sesPa
destaQUe rece-
Bido do(a) fes

 0101 0,00 0,00 0,00 387.552,23 387.552,23
segurança Pública 0,00 0,00 0,00 8.749.942,58 8.749.942,58

PMPa
 0101 0,00 0,00 0,00 8.745.392,58 8.745.392,58
 6101 0,00 0,00 0,00 4.550,00 4.550,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

0101 - recUrsos ordi-
Narios                                         0,00 0,00 0,00 15.668.694,08 15.668.694,08

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 613.600,00 613.600,00

0306 - recursos Provenientes 
de transferências - convênios 

e outros
0,00 0,00 0,00 52.694,55 52.694,55

6101 - recursos de contra-
partida de convênios 0,00 0,00 0,00 4.550,00 4.550,00

7349 - fes - sUs / fundo 
a fundo 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

total 0,00 0,00 0,00 18.339.538,63 18.339.538,63

Portaria Nº 308, de 26/08/2022 - 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 despesa 
no valor de r$ 327.855,73 (trezentos e vinte e sete Mil, oitocentos e cin-
quenta e cinco reais e setenta e três 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

251022884600009043 - enc. PGe 0101 319091 164.246,57

251022884600009068 - enc. PGe 0101 319091 163.609,16

total 327.855,73

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

251022884600009043 - enc. PGe 0101 319113 164.246,57

251022884600009068 - enc. PGe 0101 319113 163.609,16

total 327.855,73

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: 845548

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 - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior da carreira PoLiciaL de deLeGado 

de PoLÍcia ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c - 206

editaL N° 79/2022-sePLad/PcPa, 26 de aGosto de 2022
reiNteGraÇÃo e HaBiLitaÇÃo Para a correÇÃo da PeÇa 

ProcessUaL - 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, mediante as condições estipuladas neste edital e demais 
disposições legais aplicáveis, torNaM PÚBlica a reiNteGraÇÃo e Ha-
BilitaÇÃo Para a correÇÃo da PeÇa ProcessUal - sUB JUdice do 
concurso Público nº c-206, conforme as seguintes disposições:
art. 1° fica divulgado, em cumprimento à decisão judicial proferida nos 
autos descritos abaixo, a reintegração do candidato ao certame, com a 
alteração da nota da Prova objetiva, devido a atribuição das pontuações 
inerentes às questões informadas e a habilitação para a correção da Peça 
Processual - sub judice:

401 - deLeGado de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo PoNtUaÇÃo das 
QUestÕes

Nota da ProVa 
oBJetiVa aUtos Nº

Thiago Evanterny Silva 
lima 4120010779 40, 68, e 75 8.00 0805022-86.2022.8.14.0028

I – O candidato deverá acompanhar as próximas publicações no Diário Ofi-
cial do estado do Pará e no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
art. 2º este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 26 de agosto 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

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 - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior das carreiras PoLiciais de iNVestiGador 

de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia ciViL e 
PaPiLoscoPista.

coNcUrso PÚBLico c – 207
editaL N° 85/2022-sePLad/PcPa, 26 de aGosto de 2022

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 à decisão proferida nos autos do 
Mandado de segurança nº 0803359-89.2022.8.14.0000, tornam pública a 
eXclUsÃo da candidata sub judice, NUBia de fatiMa MartiNs cardoso 
daNtas, inscrição nº 4140082367, cargo 402 - escrivÃo de PolÍcia 
civil, do concurso Público para provimento de vagas em cargos de Nível 
superior das carreiras Policiais de investigador de Polícia civil – iPc, escri-
vão de Polícia civil – epc e Papiloscopista – c-207. 
este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições contrárias. 
Belém, 26 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: 845546

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

citaÇÃo Por editaL
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência social do estado do Pará;
considerando, ainda, que a última carta enviada ao Procurador da inte-
ressada não foi recebida, ante a ausência de devolução do aviso de rece-
bimento pelos correios, bem como que também restou infrutífera a comu-
nicação realizada ao endereço eletrônico do Procurador da interessada;
Pelo presente edital, NotificaMos a senhora faBrÍcia NoroNHa fer-
reira, cPf nº 625.351.523-39, interessada no processo de Pensão por 
Morte nº 2020/308763, a fim de comparecer neste Instituto, para que 
possa tomar ciência acerca do andamento processual.
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ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva.
citaÇÃo Por edital
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência social do estado do Pará;
considerando que a última carta enviada à Procuradora do interessado não 
foi recebida, ante a ausência de devolução do aviso de recebimento pelos 
correios, bem como que também restou infrutífera a comunicação realiza-
da ao endereço eletrônico da Procuradora do interessado;
Pelo presente edital NotificaMos o senhor ciriNo fraNcisco da sil-
va, cPf nº 279.017.341-91, interessado no processo de Pensão por Morte 
nº 2020/126726, a fim de comparecer neste Instituto e tomar ciência acer-
ca do andamento processual.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva.

Protocolo: 845007
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do 
Pará – iGePreV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Gover-
namental de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
considerando o que estabelece o art. 8 da Portaria MPs n.º 519, de 
24/08/2011.
resolve tornar público a íntegra do conteúdo do Boletim Previdenciário, 
referente ao MÊs de JUNHo de 2022.
dados forNecidos Pela coordeNadoria de coNcessÃo de BeNe-
fÍcios - ccoB
dados somente do executivo
Benefícios concedidos

tiPo QUaNtitatiVo
aposentadoria 151

Pensão 131
reserva/reforma 79

total 361

coNteÚdo do BoletiM PrevideNciário 2022
dados forNecidos Pela coordeNadoria de arrecadaÇÃo e fisca-
liZaÇÃo – coaf – JUNHo
Beneficiários e Segurados

tiPo
QUaNtitatiVo

FUNPreV FiNaNPreV sPsM totaL
inativo 0 30.108 9.282 39.390

Pensionista 30 8.097 3.983 12.110
total 30 38.205 13.265 51.500

 

tiPo
VaLor da FoLHa

FUNPreV FiNaNPreV sPsM totaL

inativo 0 227.691.137,99 109.035.879,90 336.727.017,90

Pensionista 37.529,01 43.232.966,29 24.367.639,33 67.638.134,63

total 37.529,01 270.924.104,28 133.403.519,23 404.365.152,52

receita PrevideNciária - rPPs/Pa
folHa de PaGaMeNto
sPsM
arrecadado: 50.983.086,21
fUNPrev
arrecadado: 6.892.833,02
resultado dos investimentos: -59.773.064,61
fiNaNPrev
arrecadado: 207.583.928,61
resultado dos investimentos: 3.533.092,78
fUNPrev

contribuição do segurado 3.446.377,63

contribuição Patronal 3.446.455,39

rendimento no período -59.773.064,61  

foNte: coaf/iGePrev.
fiNaNPrev

contribuição do segurado 80.559.388,78

contribuição Patronal 127.024.539,83

saldo Positivo  

reserva finanprev (2019/2020)  

salario família -9.496,48

rentabilidade – (2022)  

superávit  

lei complementar 125/19 rentabilidade – (2019)  

aporte   -63.349.672,15

rendimento no período 3.533.092,78

foNte: coaf/iGePrev.
sPsM

contribuição sPsM segurado   18.807.793,12
contribuição sPsM patronal 32.175.293,09

aporte complementar  -82.420.043,82
salario família -389,20

foNte: coaf/iGePrev.

FUNPreV aLePa tce MPc/Pa tcM MP-
c/M tJe MPe JMe. deF. PUB.

contribuição do 
segurado  161.478,78 43.096,59   1.099.556,92 103.586,52  102.672,46

contribuição do 
Patronal:  161.478,78 43.096,59   1.099.556,92 103.586,52  102.672,46

foNte: coaf/iGePrev.

FiNaNPreV aLePa tce MPc/Pa tcM MPc/M tJe MPe deF. PUB

contribuição segurado 2.126.122,94 882.455,79 140.781,43 699.214,86 56.427,05 7.558.681,42 3.084.130,01 1.602.371,45

contribuição Patronal 3.492.916,27 1.449.748,80 231.283,96 1.148.710,11 92.701,58 12.417,833,76 5.066.785,02 2.632.467,38

rentabilidade         

(lei complementar n.º 
125/19) - 2019         

contribuição segurado 
superávit    3.411,92     

contribuição Patronal 
superávit    64.000,18     

tesouro superávit         

saldo Positivo 731.266,91     4.018.841,14 2.105.303,43 127.954,11

aporte  -2.356.767,26 -432.872,63 -764.716,82     

foNte: coaf/iGePrev.
coNteÚdo do BoletiM PrevideNciário 2022
dados forNecidos Pelo NÚcleo de GestÃo de iNvestiMeNto – 
NUGiN – JUNHo
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carteira FUNPreV - JUNHo 2022
 atiVos  rendimento  PL % carteira

reNda fiXa

art. 7º, i, “b” - fundos de investimentos 100% títulos Públicos r$  7.176.157,63 r$ 1.970.865.842,43 47,35%
BB iMa-B 5 fic reNda fiXa PrevideNciário lP r$  708.983,59 r$  223.877.725,25 5,38%

BB tÍtUlos PÚBlicos iPca i fi reNda fiXa PrevideNciário r$  113.515,98 r$  36.020.623,63 0,87%
BB tÍtUlos PÚBlicos iPca iv fi reNda fiXa PrevideNciário r$  322.694,23 r$  103.571.327,64 2,49%
BB tÍtUlos PÚBlicos iPca vi fi reNda fiXa PrevideNciário r$  279.713,39 r$  99.812.897,45 2,40%

BB tÍtUlos PÚBlicos vii fi reNda fiXa PrevideNciário r$  147.107,09 r$  47.408.954,18 1,14%
BtG PactUal 2024 tÍtUlos PÚBlicos fi reNda fiXa r$  26.504,64 r$  7.710.270,48 0,19%

Bradesco iNstitUcioNal iMa-B tÍtUlos PÚBlicos fic reNda fiXa -r$  189.994,16 r$  48.343.449,82 1,16%
caiXa Brasil GestÃo estratÉGica fic reNda fiXa r$  575.963,11 r$  250.546.169,09 6,02%

caiXa Brasil 2024 iv tÍtUlos PÚBlicos fi reNda fiXa r$  84.917,28 r$  38.436.651,00 0,92%
caiXa Brasil 2024 v tÍtUlos PÚBlicos fi reNda fiXa r$  69.640,00 r$  31.820.960,00 0,76%
caiXa Brasil 2024 i tÍtUlos PÚBlicos fi reNda fiXa r$  117.510,00 r$  53.353.260,00 1,28%

caiXa Brasil iMa-B 5 tÍtUlos PÚBlicos fi reNda fiXa lP r$  488.699,27 r$  140.966.311,33 3,39%
caiXa Brasil idKa iPca 2a tÍtUlos PÚBlicos fi reNda fiXa lP r$  405.369,10 r$  181.101.358,49 4,35%

itaÚ iNstitUcioNal iMa-B 5 fic reNda fiXa i r$  729.707,23 r$  228.100.376,99 5,48%
safra iMa fic reNda fiXa -r$  175.626,26 r$  36.989.773,58 0,89%

WesterN asset iMa-B ativo reNda fiXa -r$  207.514,44 r$  39.523.957,69 0,95%
WesterN asset ativo MaX fi reNda fiXa r$  165.495,47 r$  24.961.989,18 0,60%

itaÚ iNstitUcioNal alocaÇÃo diNÂMica fic reNda fiXa r$  2.093.679,01 r$  268.707.133,46 6,46%
itaÚ iNstitUcioNal leGeNd fic reNda fiXa lP r$  1.419.793,10 r$  109.612.653,16 2,63%

art. 7º, iii, “a” - fundos de renda fixa Geral r$  5.985.066,45 r$  1.197.783.377,48 28,78%
caiXa Novo Brasil fic reNda fiXa refereNciado iMa-B lP -r$  1.200.472,27 r$  337.201.401,44 8,10%

XP iNflaÇÃo fi reNda fiXa refereNciado iPca lP r$  49.355,83 r$  27.423.767,01 0,66%
Bradesco H Nilo fi reNda fiXa -r$  423.453,58 r$  74.465.776,67 1,79%

BB Perfil fic reNda fiXa refereNciado di PrevideNciário lP r$  5.517.109,18 r$  543.293.453,47 13,05%
WesterN asset ativo fi reNda fiXa r$  860.256,73 r$  85.386.507,28 2,05%

itaÚ iNstitUcioNal GloBal diNaMico rf lP fic r$  1.164.945,59 r$  128.294.747,79 3,08%
BB iNstitUcioNal fi reNda fiXa r$  17.324,96 r$  1.717.723,80 0,04%

art. 7º, v,”a” - fidc cota senior -r$  18.173,52 r$  2.183.857,11 0,05%
BBif Master fidc lP -r$  18.173,52 r$  2.183.857,11 0,05%

art. 7º, inciso v, alínea “b” r$  206.654,56 r$  19.391.267,29 0,47%
saNtaNder cresciMeNto iNstitUcioNal fi reNda fiXa crÉdito Privado lP r$  206.654,56 r$  19.391.267,29 0,47%

sUBtotal reNda fiXa r$  13.349.705,13 r$  3.190.224.344,30 76,65%

reNda variável
iNvestiMeNtos No eXterior

reNda variável

atiVos  reNdiMeNto  PL % carteira
art. 8º, inciso i - fundos de ações -r$61.577.685,27 r$479.790.472,08 11,53%

itaÚ fof rPi iBovesPa ativo fic aÇÕes -r$1.451.210,94 r$12.823.003,83 0,31%
caiXa Brasil iNdeXa iBovesPa fi aÇÕes -r$253.665,84 r$1.999.403,07 0,05%

aZ QUest aÇÕes fic aÇÕes -r$172.595,24 r$1.248.309,89 0,03%
BNP PariBas actioN fic aÇÕes -r$431.752,06 r$3.152.518,51 0,08%

BNP PariBas sMall caPs fi aÇÕes -r$829.417,40 r$4.254.685,01 0,10%
Bradesco Mid sMall caPs fi aÇÕes -r$2.896.540,44 r$16.105.833,51 0,39%

Bradesco valUatioN iBovesPa fi aÇÕes -r$406.135,24 r$3.229.752,72 0,08%
BtG PactUal aBsolUto iNstitUcioNal fic aÇÕes -r$9.363.389,80 r$77.844.900,10 1,87%

itaÚ divideNdos fi aÇÕes -r$302.774,85 r$2.451.512,32 0,06%
itaÚ dUNaMis fic aÇÕes -r$4.325.587,93 r$34.620.602,85 0,83%

itaÚ iNstitUcioNal fUNd of fUNds GeNesis fic aÇÕes -r$3.005.823,35 r$26.249.267,88 0,63%
itaÚ iNstitUcioNal PHoeNiX fic aÇÕes -r$7.628.639,80 r$65.278.952,52 1,57%
viNci Mosaico iNstitUcioNal fi aÇÕes -r$6.029.401,01 r$46.301.441,21 1,11%

viNci selectioN eQUities fi aÇÕes -r$2.017.586,11 r$20.010.130,93 0,48%
aZ QUest sMall Mid caPs fic aÇÕes -r$3.535.675,30 r$28.149.479,53 0,68%

safra eQUitY PortfÓlio PB fic aÇÕes -r$1.775.789,98 r$12.985.206,91 0,31%
BaHia aM valUatioN fic aÇÕes -r$5.437.639,23 r$37.294.782,43 0,90%

occaM fic aÇÕes -r$1.912.603,33 r$19.528.025,64 0,47%
BB QUaNtitativo fic aÇÕes -r$5.264.848,44 r$35.980.933,86 0,86%

safra aÇÕes livre fic aÇÕes -r$4.536.608,98 r$30.281.729,36 0,73%

sUBtotal reNda variável -r$61.577.685,27 r$479.790.472,08 11,53%

NvestiMeNtos No eXteriori
 

atiVos  reNdiMeNto  PL % carteira
 art. 9º, inciso ii - fundos abertos - investimentos no exterior -r$1.688.796,21 r$49.199.093,85 1,18%
viNci iNterNacioNal iNvest.eXterior fic MUltiMercado r$397.598,26 r$7.692.270,86 0,18%

WesterN asset Macro oPPortUNities iNvest. eXterior fi MUlti. -r$523.112,43 r$21.616.049,04 0,52%
lM clearBridGe Us larGe caP GroWtH iNvest. eXterior fi aÇÕes -r$1.563.282,04 r$19.890.773,94 0,48%

 art. 9º, inciso iii - fundos de ações Bdr - nível i r$1.005.973,91 r$108.540.807,81 2,61%
caiXa iNstitUcioNal fi aÇÕes Bdr NÍvel i r$604.228,42 r$73.625.099,97 1,77%

WesterN asset fi aÇÕes Bdr NÍvel i r$401.745,49 r$34.915.707,85 0,84%

sUBtotal iNvestiMeNtos No eXterior -r$682.822,30 r$157.739.901,66 3,79%
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estrUtUrados

atiVos  reNdiMeNto  PL % carteira

 art. 10º, inciso i - fundos Multimercados -r$8.746.198,99 r$255.019.163,13 6,13%

safra s&P reais PB fi MUltiMercado -r$1.844.437,91 r$22.077.103,95 0,53%

WesterN asset Us iNdeX 500 fi MUltiMercado -r$3.634.281,06 r$43.177.099,39 1,04%

viNci valoreM fi MUltiMercado r$175.809,64 r$37.837.243,66 0,91%

Bradesco Macro iNstitUcioNal fic MUltiMercado r$57.309,06 r$7.449.574,68 0,18%

caiXa alocaÇÃo Macro fic MUltiMercado lP -r$916.117,53 r$113.876.718,50 2,74%

itaÚ Private s&P500® Brl fic MUltiMercado -r$2.584.481,19 r$30.601.422,95 0,74%

 art. 10º, inciso ii -  fundo de Participações (fiP) -r$2.116.063,18 r$79.350.873,56 1,91%

BtG PactUal iNfraestrUtUra ii ficfiP -r$1.584.523,62 r$1.165.035,91 0,03%

KiNea Private eQUitY iv feeder iNstit. i MUltiestratÉGia fiP -r$531.539,56 r$78.185.837,65 1,88%

sUBtotal estrUtUrados -r$10.862.262,17 r$334.370.036,69 8,03%

  total fUNPrev -r$ 59.773.064,61 r$ 4.162.124.754,73 100,00%

Movimentação fUNPrev

data aPLicaÇÃo resGate aMortiZaÇÃo FUNdo de iNVestiMeNto

06/06/2022  r$ 3.500.000,00  caiXa Brasil iMa-B 5 tÍtUlos PÚBlicos fi reNda fiXa lP

07/06/2022   r$ 6.392.314,65 BtG PactUal iNfra ii fiP

14/06/2022  r$ 2.000.000,00  caiXa Brasil iMa-B 5 tÍtUlos PÚBlicos fi reNda fiXa lP

17/06/2022 r$ 6.388.503,82   itaÚ iNstitUcioNal GloBal diNÂMico fic reNda fiXa lP

22/06/2022  r$ 3.000.000,00  caiXa Brasil iMa-B 5 tÍtUlos PÚBlicos fi reNda fiXa lP

23/06/2022  r$ 3.551.318,00  caiXa Novo Brasil fic reNda fiXa refereNciado iMa-B lP

total r$ 6.388.503,82 r$ 12.051.318,00 r$ 6.392.314,65  
 

carteira FiNaNPreV - JUNHo 2022  

 

atiVos rendimento Patrimônio Líquido % carteira

 art. 7º, i, “b” - fi 100% títulos Públicos r$66.238,38 r$16.549.017,46 4,86%

 caiXa Brasil idKa iPca 2a tÍtUlos PÚBlicos fi reNda fiXa lP r$25.274,74 r$11.291.657,74 3,32%

 itaÚ iNstitUcioNal alocaÇÃo diNÂMica fic reNda fiXa r$40.963,65 r$5.257.359,72 1,54%

 art. 7º, ii - operações compromissadas r$831.274,18 r$41.968.046,94 12,33%

 operações compromissadas - lft r$831.274,18 r$41.968.046,94 12,33%

 art. 7º, iii, “a” - fundos de renda fixa Geral r$2.190.658,33 r$239.421.098,08 70,36%

 BB Perfil fic reNda fiXa refereNciado di PrevideNciário lP r$19.131,45 r$1.883.956,41 0,55%

 WesterN asset ativo fi reNda fiXa r$447.930,33 r$44.460.223,42 13,07%

 Porto seGUro clássico fic reNda fiXa lP r$97.835,33 r$15.583.233,21 4,58%

 caiXa Brasil tÍtUlos PÚBlicos fi reNda fiXa lP r$193.854,56 r$19.135.301,67 5,62%

 Bradesco PreMiUM fi reNda fiXa refereNciado di r$225.295,69 r$21.121.662,45 6,21%

 saNtaNder ativo fic reNda fiXa r$269.322,17 r$37.827.993,39 11,12%

 saNtaNder cresciMeNto iNstitUcioNal advaNced fic reNda fiXa r$280.849,46 r$27.690.150,49 8,14%

 BB iNstitUcioNal fi reNda fiXa r$656.439,33 r$71.718.577,04 21,08%

 art. 7º, inciso v, alínea “b” - fundos de crédito Privado r$444.924,83 r$42.348.807,35 12,45%

 BtG PactUal Yield fi rf refereNciado di crÉdito Privado r$444.924,83 r$42.348.807,35 12,45%

 total fiNaNPrev r$3.533.095,72 r$340.286.969,83 100%

Movimentação fUNPrev

data aPLicaÇÃo resGate aMortiZaÇÃo FUNdo de iNVestiMeNto

29/06/2022 r$ 6.983.365,59 -- -- BB iNstitUcioNal fi reNda fiXa

total r$ 6.983.365,59 -- --  

 

carteira sPsM - JUNHo 2022

 atiVos  reNdiMeNto PatriMÔNio LÍQUido % carteira

 art. 7º, ii - operações compromissadas  r$  106.810,11  r$ -  --

 operações compromissadas - lft  r$  106.810,11  r$  - --

 total fiNaNPrev  r$  106.810,11  r$  -  --
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PL Por iNstitUiÇÃo FiNaNceira
data-Base: 30/06/2022

 iNstitUiÇÕes  PL %
 caiXa  r$  1.253.354.292,29 27,84%

 BaNco do Brasil  r$  1.165.286.172,74 25,88%
 itaÚ  r$  911.997.033,49 20,26%

 WesterN asset  r$  313.932.307,80 6,97%
 Bradesco  r$  170.716.049,85 3,79%

 BtG PactUal  r$  129.069.013,84 2,87%
 viNci PartNers  r$  111.841.086,66 2,48%

 safra  r$  102.333.813,80 2,27%
 saNtaNder  r$  84.909.411,17 1,89%

 KiNea  r$  78.185.837,65 1,74%
 BaNPará (lft)  r$  41.968.046,94 0,93%

 BaHia  r$ 37.294.782,43 0,83%
 aZ QUest  r$  29.397.789,41 0,65%

 XP iNvestiMeNto  r$  27.423.767,01 0,61%
 occaM  r$  19.528.025,64 0,43%

 Porto seGUro  r$  15.583.233,21 0,35%
 BNP PariBas  r$  7.407.203,52 0,16%

 Brasil PlUral  r$  2.183.857,11 0,05%
 total das aPlicaÇÕes  r$  4.502.411.724,56 100,00%

 disPoNiBilidade fiNaNceira  r$  194.574.565,99  
 total Geral  r$  4.696.986.290,55  

 

 Política de investimentos 2022  

artigo tipo de ativo Valor (r$) carteira 
%

Limite 
inferior

estraté-
gia alvo

Limite 
supe-
rior

Limite 
Legal

renda fixa  r$  3.530.511.314,13 78,41%  70,05%  100%

art. 7º, i, “b” fundos rf 100% títulos 
Públicos r$  1.987.414.859,89 44,14% 0,00% 30,00% 55,00% 100,00%

art. 7º, ii operações compro-
missadas r$  41.968.046,94 0,93% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00%

art. 7º, 
iii “a”

fundos de renda fixa 
conforme cvM r$  1.437.204.475,56 31,92% 0,00% 18,00% 40,00% 70,00%

art. 7º, v “a” fidc cota senior r$ 2.183.857,11 0,05% 0,00% 0,05% 1,00% 10,00%

art. 7º, v “b” fundos de crédito 
Privado r$  61.740.074,64 1,37% 0,00% 2,00% 5,00% 10,00%

renda 
variável  r$  479.790.472,08 10,66%  12,50%  40%

art. 8º, i “a” fundos de ações  cvM r$  479.790.472,08 10,66% 0,00% 12,50% 20,00% 40,00%
exterior  r$  157.739.901,66 3,50%  8,95%  10%

art. 9º, ii “a” fic - aberto- investi-
mento no exterior r$  49.199.093,85 1,09% 0,00% 6,45% 10,00% 10,00%

art. 9º, 
iii “a”

fundos de ações - Bdr 
Nível i r$  108.540.807,81 2,41% 0,00% 2,50% 10,00% 10,00%

estruturados  r$  334.370.036,69 7,43%  8,50%  20%
art. 10º, 

i, “a” fundos Multimercados r$  255.019.163,13 5,66% 0,00% 5,00% 10,00% 10,0%

art. 10º, ii fundos de Participações 
(fiP) r$  79.350.873,56 1,76% 0,00% 3,50% 5,00% 5,0%

total da carteira r$ 4.543.457.055,52 100,00%  100,00%   

iltoN GiUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 845089
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do 
Pará – iGePreV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Gover-
namental de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
considerando que o disposto no art. 100,§3º da cf/88;
considerando que a requisição de Pequeno valor – rPv trata-se daquela 
relativa a crédito cujo montante atualizado e individualizado, no momento 
de sua expedição, seja igual ou inferior aos parâmetros estabelecidos no 
art. 87, incisos i e ii, da adct, art. 1º da lei estadual nº 6.624/2004;
considerando que cabe à administração Pública garantir a transparência e 
efetiva publicidade de seus atos, em respeito ao art. 37 da cf/88, sendo ex-
ceção apenas àqueles dispostos no art. 5º, lX da constituição da república;
resolve:
• Tornar público a íntegra da relação de Requisições de Pequeno Valor – 
rPv pagas refereNte ao MÊs de JUNHo/2022

Processo JUdiciaL NÚMero do rPV BeNeciÁrio
0806666-26.2019.8.14.0301 2JefP/rPv0806666-26.2019.8.14.0301 Walter saldaNHa de Melo
0871391-87.2020.8.14.0301 2021-1316/2JefP/rPv rosa Maria loUceNco GoNcalves
0872066-21.2018.8.14.0301 2021-1168/2JefP/rPv lUciMila da costa liMa
0846462-87.2020.8.14.0301 2021-1495/2JefP/rPv Joao lUiZ raiol e silva
0871391-87.2020.8.14.0301 2021-1316/2JefP/rPv rosa Maria loUceNco GoNcalves

0806053-69.2020.8.14.0301 2021- 0806053-
69.2020.8.14.0301/1JefP/rPv carMeM rUtH costa BarBosa

0807989-66.2019.8.14.0301 416 rPv/ 2021 Maria do carMo correa sacraMeNto
0819136-89.2019.8.14.0301 2021-669/2JefP/rPv eliZete de alMeida silva
0868577-73.2018.8.14.0301 2021-1416/1JefP/rPv Maria ireNe dos saNtos oliveira

0819491-02.2019.8.14.0301 2021-1 0819491-02.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv

fraNcisco Xavier vascoNcelos 
ferNaNdes

0824156-61.2019.8.14.0301 s/N alice ferreira fraZao
0872066-21.2018.8.14.0301 2021-1168/2JefP/rPv lUciMila da costa liMa
0821600-86.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv raiMUNda da silva Barros
0827168-49.2020.8.14.0301 2021-1398/1JefP/rPv aNa Pereira do carMo corecHa
0865931-56.2019.8.14.0301 2021-1235/2JefP/rPv doralice GoMes da costa aNdrade
0875841-73.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Jose Maria solaNo Melo
0866098-73.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Geralda dirce coUto dos saNtos
0828796-10.2019.8.14.0301 2021-815/2JefP/rPv MiraNildes PaiXao Modesto
0810923-65.2017.8.14.0301 2021-1785 e 1786/1JefP/rPv riltoN da silva alves

0866926-69.2019.8.14.0301 080866926-69.2019.8.14.0301/1 
JefP /rPv doMiNGas daMasceNo MoNteiro

0807099-30.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv JaNdira MeNdes GoNcalves
0863995-93.2019.8.14.0301 2021-889/2JefP/rPv aNa de araUJo loPes
0830518-79.2019.8.14.0301 025 rPv/2021/1ª JefP / rPv valderiNa claUdiNo Galvao
0828259-77.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv edileia Moreira fiGUeiredo
0875126-02.2018.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv lUZia da costa PiNHeiro
0826561-36.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv aNGela Maria de farias costa

0853751-71.2020.8.14.0301 2021-1 0853751-71.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv ZeBiNa MartiNs da costa

0818672-65.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv adiNaled Maria carvalHo vieira

0806326-48.2020.8.14.0301 2021-1 0806326-48.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv darci da silva BeNevides

0812890-09.2021.8.14.0301 2022-1º-0812890-09.2021.8.14.0301 
/1JefP/rPv PaUliNa PadilHa de Brito

0827016-35.2019.8.14.0301 2021-1361/1JefP/rPv ereNilda eleNa de soUsa PiNHeiro
0830964-82.2019.8.14.0301 2021-1123/2JefP/rPv Maria Graciete farias da silva
0824983-72.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria das Gracas sarGes raMos
0821558-37.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria das Neves dos saNtos GoNcalves

0807068-10.2019.8.14.0301 2021-1º- 0807068-10.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv rosa cileNe saNta BriGida da foNseca

0807283-49.2020.8.14.0301 0807283-49.2020.8.14.0301/1 JefP /rPv Maria de NaZare WaNZeler PaNtoJa
0820260-10.2019.8.14.0301 0820260-10.2019.8.14.0301/1 JefP /rPv Maria da coNceicao c MoNteiro
0867721-75.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria isaBel dos reis costa
0827784-58.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv rUtH dos saNtos PiNto
0828696-21.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv soNia teresiNHa Gross

0019144-27.2004.8.14.0301 2110/2021 aNa claUdia cordeiro de aBdoral 
loPes

0830733-55.2019.8.14.0301 2021-1827/1JefP/rPv Maria estela vieira dos reis
0825621-08.2019.8.14.0301 0825621-08.2019.8.14.0301/1 JefP /rPv BeNviNda aNiaNa dos aNJos leite
0031434-25.2014.8.14.0301 2101/2021 silMara de soUZa PaNtoJa
0806683-28.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria alves BotelHo teiXeira
0811061-90.2021.8.14.0301 s/N tereZa da coNceicao
0821380-20.2021.8.14.0301 2021-1576/2JefP/rPv MariiNHa soUZa do NasciMeNto
0810133-13.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria stela de PadUa da silva
0869783-54.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria das Gracas P. coiMBra
0808877-64.2021.8.14.0301 s/N tereZiNHa Modesta Xavier

0824311-64.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv raiMUNda do socorro de JesUs 
NoroNHa

0806252-28.2019.8.14.0301 2021-1 0806252-28.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv arliNdo da coNceicao dos saNtos

0847595-67.2020.8.14.0301 354 rPv/ 2021 Naiceli de carvalHo loBato

0833258-10.2019.8.14.0301 2021-1º-0833258-10.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv Maria de fatiMa ferNaNdes alvares

0873172-47.2020.8.14.0301 2021-1º-0873172-47.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv Joao ferreira da silva

0819501-75.2021.8.14.0301 2021-1º- 0819501-75.2021.8.14.0301 
/1JefP/rPv arceli fraNco de soUZa

0817907-26.2021.8.14.0301 2021-1º- 0819501-75.2021.8.14.0301 
/1JefP/rPv Jose feliX solaNo Melo

0826926-27.2019.8.14.0301 s/N raiMUNda cliocele Brito da silva
0831309-48.2019.8.14.0301 2021-1273/2JefP/rPv aNtoNia crUZ MariNHo NUNes
0812869-33.2021.8.14.0301 s/N Maria de BeleM lela da silva
0860215-48.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv odiNeia fiGUeiredo avelar
0862081-91.2019.8.14.0301 2021-1268/2JefP/rPv JoaNa Marilia raMos MiraNda
0868541-60.2020.8.14.0301 0868541-60.2020.8.14.0301/1 JefP /rPv florisdes GoMes da silva
0835808-12.2018.8.14.0301 2021-1261/2JefP/rPv dUlceli Maria de oliveira rodriGUes
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0807567-91.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv rosa Maria cardoso

0820976-37.2019.8.14.0301 2021-1 0820976- 37.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv aNa HeleNa soUZa de Medeiros

0828323-87.2020.8.14.0301 325 rPv/ 2021 Maria da salete da costa coUto
0830620-04.2019.8.14.0301 0869766-18.2020.8.14.0301/1 JefP /rPv tereZiNHa de JesUs da silva ferreira
0830620-04.2019.8.14.0301 2021-1283/2JefP/rPv alda lidia de aGUiar silveira
0830742-17.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv MarY deUZaNir araUJo de soUZa

0830742-17.2019.8.14.0301 2021-1º- 0818233-83.2021.8.14.0301 
/1JefP/rPv Maria ivaNilZa foNseca loPes

0861084-74.2020.8.14.0301 s/N Maria Jose soUZa saNtos
0879276-55.2020.8.14.0301 s/N Maria do socorro QUaresMa PiNHeiro
0857619-57.2020.8.14.0301 s/N cleide PiNHo soares
0864187-26.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria rUtH Pires teiXeira
0836061-63.2019.8.14.0301 2021-1269/2JefP/rPv Maria lUiZa fiel GoNcalves
0803070-34.2019.8.14.0301 2021-1231/2JefP/rPv Maria Jose MaGalHaes da dilva

0800071-40.2021.8.14.0301 2021-1º-0800071-40.2021.8.14.0301 
/1JefP/rPv Maria de loUrdes JesUs da silva

0828001-67.2020.8.14.0301 2021-1 0828001-67.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv carMeM iNes de liMa GoNcalves

0857611-80.2020.8.14.0301 s/N BeNedita da silva PeleJa
0821827-42.2020.8.14.0301 2021-1241/2JefP/rPv Maria Jose Bastos PiNHeiro
0819095-25.2019.8.14.0301 2021-1251/2JefP/rPv eliZete Maria siMoa de JesUs
0817707-87.2019.8.14.0301 2021-1226/2JefP/rPv tereZiNHa araUJo de freitas

0872067-06.2018.8.14.0301 2021-1 0872067-06.2018.8.14.0301 
/1JefP/rPv adriaNo de JesUs Baia rocHa

0831404-78.2019.8.14.0301 2021-1061/2JefP/rPv Maria BeZerra de oliveira
0827973-36.2019.8.14.0301 180 rPv/ 2021 adelia PiMeNtel Pereira de JesUs

0879526-88.2020.8.14.0301 ____/2JefP/rPv0879526-
88.2020.8.14.0301 Maria das Gracas de assis HUNGria

0810822-57.2019.8.14.0301 2021-1277/2JefP/rPv eUGeNita dos saNtos ferreira
0818022-18.2019.8.14.0301 2021-1545/2JefP/rPv reNilde da coNceicao Pereira de liMa

0808274-88.2021.8.14.0301 2021-1º-0808274-88.2021.8.14.0301 
/1JefP/rPv Maria ceZariNa castro de soUsa

0829953-18.2019.8.14.0301 2021-1563/2JefP/rPv Maria MadaleNa sales da silva

0828614-87.2020.8.14.0301 2022-1 0828614-
87.2020.8.14.0301/1JefP/rPv Maria elZa ferreira MiraNda

0814963-85.2020.8.14.0301 218 rPv/ 2021 PJec: 0814963-
85.2020.814. 0301/1ªJefP/rPv Maria de NaZare BorGes de oliveira

0866891-75.2020.8.14.0301 2021-1462/2JefP/rPv Jacira PaNtoJa lira dias
0828684-41.2019.8.14.0301 2021-1684/1JefP/rPv reGiNa celia BraGa MUNiZ
0829952-33.2019.8.14.0301 2021-1562/2JefP/rPv Maria MadaleNa NoGUeira de freitas

0855469-74.2018.8.14.0301 2021-1º- 0855469-74.2018.8.14.0301 
/1JefP/rPv tereZiNHa Bordo rodriGUes

0828495-63.2019.8.14.0301 226 rPv/ 2021 raiMUNda ferreira soUsa
0809301-43.2020.8.14.0301 2021-1245/2JefP/rPv Maria vera lUcia Moreira PastaNa

0803397-42.2020.8.14.0301 2021-1055/2JefP/rPv coNsUelo daMiaNa BeGot da silva 
daNtas

0827062-24.2019.8.14.0301 2021-1552/2JefP/rPv aNtoNia rodriGUes alves
0849598-63.2018.8.14.0301 ___/2JefP/rPv Marcirio alves da silva
0820723-49.2019.8.14.0301 2021-1550/2JefP/rPv Maria JoaNa MoNteiro de MesQUita
0829951-48.2019.8.14.0301 2021-1553/2JefP/rPv Maria eliZaBetH oliveira GoMes

0829948-93.2019.8.14.0301 125 rPv/ 2021 PJec: 0829948-
93.2019.814. 0301/1ªJefP/rP lUciNda GoMes saNtaNa

0831302-56.2019.8.14.0301 2021-1564/2JefP/rPv MaNoel NUNes
0809788-13.2020.8.14.0301 2020-1300/2JefP/rPv Nilcas liMa de oliveira
0869808-67.2020.8.14.0301 s/N Maria lUiZa da silva assis
0848446-09.2020.8.14.0301 2021-1441/2JefP/rPv solaNGe correa dos saNtos

0809495-77.2019.8.14.0301 2021-1º-0809495-77.2019.8.14.0301/
1JefP/rPv

raiMUNda MarileNe caMarGo reis 
teiXeira

0810384-94.2020.8.14.0301 2021-1272/2JefP/rPv Maria doMiNGas cardoso e silva
0840255-43.2018.8.14.0301 2021-1188/2JefP/rPv Maria cavalcaNte de oliveira
0861067-38.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria dalva PiNto Pereira
0805852-77.2020.8.14.0301 2021-1411/2JefP/rPv Maria Jose esPiNdola esPiNoZa

0829807-74.2019.8.14.0301 2021-1º-0829807-74.2019.8.14.0301/
1JefP/rPv Haroldo MarQUes da coNceicao

0837918-47.2019.8.14.0301 2021-1565/2JefP/rPv cleoNice caMPos MiraNda
0805832-86.2020.8.14.0301 2021-1412/2JefP/rPv Maria Jose Pereira da silva

0828085-68.2020.8.14.0301 2021-1 0828085-
68.2020.8.14.0301/1JefP/rPv vera lUcia de soUZa dias

0831297-34.2019.8.14.0301 233 rPv/ 2021 PJec: 
0831297-34.2019.814.0301/1ªJefP/rPv Maria lUcideaNe PaiXao Batista

0806755-49.2019.8.14.0301 2021-1º-0806755-49.2019.814.0301/
1JefP/rPv Maria raiMUNda Matos PiNHeiro

0811600-90.2020.8.14.0301 2021-1º-0811600-90.2020.814.0301 
/1JefP/rPv

MirtZ elaiNe do socorro rodriGUes 
coelHo

0807642-62.2021.8.14.0301 2021-1º-0807642-62.2021.814.0301/
1JefP/rPv BeNedita dos aNJos cUNHa MeNiNeia

0840504-91.2018.8.14.0301 029 rPv/ 2021PJec: 0840504-
91.2018.814.0301/1ª JefP / rPv liNdalva de araUJo oliveira

0833813-56.2021.8.14.0301 2022-1º-0833813-56.2021.8.14.0301/
1JefP/rPv Maria catariNa aMaral de farias

0815994-09.2021.8.14.0301 s/N Maria ferreira vaZ carvalHo

0818618-31.2021.8.14.0301 2021-1º-0818618 -31.2021.8.14.0301 
/1JefP/rPv Maria de JesUs NUNes rodriGUes

0812346-89.2019.8.14.0301 2021-1278/2JefP/rPv MarciaNa Pereira correa dias

0028831-76.2014.8.14.0301 061 e 062/2022 Noralita Barros PiNHo de soUsa e 
silva

0833996-27.2021.8.14.0301 2022-1 0833996-
27.2021.8.14.0301/1JefP/rPv iraci da rocHa

0805860-54.2020.8.14.0301 2021-1410/2JefP/rPv rUtH Maria rodriGUes rodriGUes
0028047-36.2013.8.14.0301 119/2021 caMila correa teiXeira
0811959-40.2020.8.14.0301 219 rPv/ 2021 Maria eloisa loPes serrao
0825314-54.2019.8.14.0301 ___/2JefP/rPv NaZare saNtiaGo de soUsa

0866231-52.2018.8.14.0301 2021-1269/2JefP/rPv Maria da coNceicao NasciMeNto de 
soUsa

0814071-45.2021.8.14.0301 _____/2JefP/rPv elisete aMaral soares
0850015-45.2020.8.14.0301 __/2JefP/rPv carolliNe da silva MartiNs

0809428-44.2021.8.14.0301 2021-1º -0809428-
44.2021.8.14.0301/1JefP/rPv edelvita lira de liMa

0833522-56.2021.8.14.0301 0833522-56.2021.8.14.0301/1 JefP /rPv Maria das Gracas raMos vaZ
0872053-22.2018.8.14.0301 2021-1393/1JefP/rPv MarGarida raMos de soUZa
0853683-24.2020.8.14.0301 s/N valdeviNo saNta BriGida dos reis

0825607-24.2019.8.14.0301 324 rPv/ 2021 PJec: 
0825607.24.2019.814.0301. /1ªJefP/rPv carMelia Maria de JesUs GoNcalves

0864605-61.2019.8.14.0301 057 rPv/ 2021 Gildete araUJo da costa

0809418-97.2021.8.14.0301 2021-1º-0809418-97.2021.8.14.0301 
/1JefP/rPv Maria ferNaNdes do NasciMeNto

0828848-06.2019.8.14.0301 2021-1º- 0828848-06.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv WaNda Maria MoNteiro BarBosa

0833962-52.2021.8.14.0301 ____/2JefP/rPv0833962-
52.2021.8.14.0301 BeNedito Pereira BarBosa

0803401-79.2020.8.14.0301 2021-1º-0803401-79.2020.8.14.0301/
1JefP/rPv eMiliaNa caMPos Pereira de aNdrade

0859634-62.2021.8.14.0301 0841552-80.2021.8.14.0301-1 JefP /rPv fraNcisca do carMo MaUes
0818038-98.2021.8.14.0301 0818038-98.2021.8.14.0301/1 JefP /rPv aNa aMelia falcao MarGalHo
0804936-43.2020.8.14.0301 2021-1441/2JefP/rPv soNia Maria MoNteiro costa
0804272-17.2017.8.14.0301 2021-1360/2JefP/rPv alUisio laUriNdo da silva
0844057-83.2017.8.14.0301 s/N cicero BarBosa

0853683-24.2020.8.14.0301 2021-1 0853683-24.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv rosaNGela  saNtaNa de oliveira dias

0876037-43.2020.8.14.0301 2021-1º- 0876037-43.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv deNiZe ferNaNdes de soUZa

0827683-84.2020.8.14.0301 __/2JefP/rPv BeNedita BotelHo silva

0867697-47.2019.8.14.0301 2021-1º- 0867697-
47.2019.8.14.0301/1JefP/rPv creUZa Maria rodriGUes GoMes

0861227-63.2020.8.14.0301 s/N valdeNice Josefa de sales silveira

0839267-17.2021.8.14.0301 2022-1º-0839267-17.2021.8.14.0301/
1JefP/rPv Maria isaBel ferNaNdes de assUNcao

0805505-10.2021.8.14.0301 s/N fraNcisca rodriGUes dias
0813379-17.2019.8.14.0301 2021-1419/2JefP/rPv Maria do esPirito saNto alves liMa

0802418-80.2020.8.14.0301 262 rPv/ 2021 PJec: 0802418-
80.2020.814.0301 /1ªJefP/rPv Maria das Gracas veras silva

0850015-45.2020.8.14.0301 __/2JefP/rPv Maria aMelia BriGido
0803400-94.2020.8.14.0301 2021-1587/2JefP/rPv delZUita MacHado Barros

0853683-24.2020.8.14.0301 2021-1 0853683-24.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv fatiMa de soUsa saNtos

0816956-71.2017.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv PaUlo serGio iUco soUZa

0803163-31.2018.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv JacKeliNe do socorro de oliveira  
aiNett

0876801-29.2020.8.14.0301 2021-1º-0876801-29.2020.8.14.0301/
1JefP/rPv diNair daMasceNo PaNtoJa

0869815-59.2020.8.14.0301 2021-1º-0869815-59.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv itaMar tavares aNdrade

0805808-58.2020.8.14.0301 2021-1413/2JefP/rPv evaldiNa MoNteiro laMeira
0814217-86.2021.8.14.0301 s/N Maria de NaZare saNtaNa de soUZa
0866896-34.2019.8.14.0301 2021-1230/2JefP/rPv edilZa Maria de JesUs MoNteiro
0807910-87.2019.8.14.0301 2021-1435/2JefP/rPv alMira MacHado dias
0812002-11.2019.8.14.0301 2021-1228/2JefP/rPv Maria da coNceicao fiGUeiredo riBeiro
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0828130-72.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Matildes cadeNGUe de vascoNcelos 
soUZa

0873006-83.2018.8.14.0301 2021-1461/2JefP/rPv aUrea PaNtoJa dias
0820721-79.2019.8.14.0301 2021-1233/2JefP/rPv MeriaN ferreira GoNcalves

0859984-55.2018.8.14.0301 2021-1º- 0859984-55.2018.8.14.0301 
/1JefP/rPv Maria lUcia Pereira de Moraes

0821583-50.2019.8.14.0301 2021-1442/2JefP/rPv Maria Nirse de freitas vaNZeler
0837725-32.2019.8.14.0301 s/N Maria de JesUs Melo rodriGUes
0828510-32.2019.8.14.0301 328 rPv/ 2021 Jose ariMatea feliX oliveira
0817737-25.2019.8.14.0301 2021-1225/2JefP/rPv Maria aNtoNia veiGa valeNte
0810004-37.2021.8.14.0301 s/N araceli do NasciMeNto PeNHa
0861396-21.2018.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria de fatiMa cordeiro de oliveira
0869833-80.2020.8.14.0301 341 rPv/ 2021 valdeNora rocHa de soUsa
0857605-73.2020.8.14.0301 s/N NilsUla elGraBlY de carvalHo

0830745-69.2019.8.14.0301 2021-1 0830745-69.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv rosa Maria saldaNHa de Brito

0863441-95.2018.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria de loUrdes PiNto de Brito
0827171-67.2021.8.14.0301 0827171-67.2021.8.14.0301/1 JefP /rPv Maria das Gracas GoMes e GoMes
0805483-83.2020.8.14.0301 0805483-83.2020.8.14.0301/1 JefP /rPv iraceMa da silva aleiXo
0867002-59.2020.8.14.0301 2021-1151/1JefP/rPv adeNacias Neves de oliveira
0825439-56.2018.8.14.0301 2021-1375 a 1384/1JefP/rPv eNio tadeU de soUZa saNtos
0872124-53.2020.8.14.0301 208 rPv/ 2021 eNio tadeU de soUZa saNtos
0824954-22.2019.8.14.0301 2021-1382/1JefP/rPv Maria da Graca dos saNtos silva
0822153-36.2019.8.14.0301 0822153-36.2019.8.14.0301/1 JefP /rP Maria de NaZare de soUsa ferreira
0819575-66.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv estelita MarQUes loBo
0866297-95.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv adaiZa Batista dos reis
0830735-25.2019.8.14.0301 0830735-25.2019.8.14.0301/1 JefP /rPv Maria HeleNa teiXeira dos saNtos
0821618-10.2019.8.14.0301 00821618-10.2019.8.14.03011 JefP /rPv raiMUNdo WaldeMir de soUZa BorGes

0825001-93.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria das Gracas NasciMeNto dos 
saNtos

0830411-35.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria lUiZa silva de MoUra
0871509-63.2020.8.14.0301 __/2JefP/rPv Maria de loUrdes da silva ferreira
0810230-42.2021.8.14.0301 __/2JefP/rPv fraNcisca Barros de soUZa oliveira
0830944-23.2021.8.14.0301 0830944-23.2021.8.14.0301/1 JefP /rPv Maria do carMo da silva Moraes
0828255-40.2020.8.14.0301 0828255-40.2020.8.14.0301/1 JefP /rPv silvaNa Maria de soUsa
0825526-07.2021.8.14.0301 _/2JefP/rPv aNa Maria costa NeGrao
0830970-89.2019.8.14.0301 0830970-89.2019.8.14.0301/1 JefP /rPv Maria do socorro reis da costa
0840501-39.2018.8.14.0301 0840501-39.2018.8.14.0301/1 JefP /rPv BeNedito da silva ferreira
0827760-30.2019.8.14.0301 2021-1414/1JefP/rPv Marilda MalcHer rodriGUes
0831667-47.2018.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv aNtoNio aGUiNaldo do NasciMeNto
0813122-21.2021.8.14.0301 /2JefP/rPv Maria Jaci Pessoa Barros
0879523-36.2020.8.14.0301 __/2JefP/rPv lUcidalva de oliveira ferreira
0825624-60.2019.8.14.0301 0825624-60.2019.8.14.0301/1JefP / rPv aNtoNia Maia de oliveira
0838118-83.2021.8.14.0301 __/2JefP/rPv aNalia serrao tavares
0821234-47.2019.8.14.0301 0821234-47.2019.8.14.0301/1ªJefP/rPv BerNardiNa ferreira Xavier
0803440-81.2017.8.14.0301 /2JefP/rPv Maria das Gracas Maia ferNaNdes
0800051-49.2021.8.14.0301 __/2JefP/rPv liNdalva MarQUes da silva
0821614-70.2019.8.14.0301 0821614-70.2019.8.14.0301/1 JefP /rPv saNdra loPes MoNteiro

0800152-23.2020.8.14.0301 2022-1º-0800152-23.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv raiMUNda PadilHa da silva

0852446-23.2018.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria aNalice cHaGas da Marta rocHa
0803352-38.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria diaNa PiMeNta cUNHa
0829403-52.2021.8.14.0301 __/2JefP/rPv Maria das Gra¿as riBeiro BraGa
0825097-11.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv rosa tereZa GoMes Barata

0818444-27.2018.8.14.0301 2021-1 0818444- 27.2018.8.14.0301 
/1JefP/rPv elieZer dos saNtos aNselMo

0818444-27.2018.8.14.0301 2021-1 0818444- 27.2018.8.14.0301 
/1JefP/rPv Jose Patricio da silva Pereira

0818444-27.2018.8.14.0301 2021-1 0818444- 27.2018.8.14.0301 
/1JefP/rPv ferNao aNtoNio Pereira raiol

0875665-65.2018.8.14.0301 _____/2JefP/rPv creUsa soUZa ferreira
0879517-29.2020.8.14.0301 ___/2JefP/rPv Maria dalva araUJo dos saNtos

0818444-27.2018.8.14.0301 2021-1 0818444- 27.2018.8.14.0301 
/1JefP/rPv iraNdir fiGUeiredo PiNto

0862361-96.2018.8.14.0301 0862361-96.2018.8.14.0301/1 JefP /rPv raiMUNda PaUla BarBosa da silva
0826689-56.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria do desterro silva da crUZ

0818444-27.2018.8.14.0301 2021-1 0818444- 27.2018.8.14.0301 
/1JefP/rPv soNia Maria de oliveira GoNcalves

0861850-64.2019.8.14.0301 2021-924/2JefP/rPv selMa GoNcalves farias
0808922-39.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv rosivete dos saNtos GodiNHo

0818444-27.2018.8.14.0301 2021-1 0818444- 27.2018.8.14.0301 
/1JefP/rPv rUBivaldo NasciMeNto rosa

0825439-56.2018.8.14.0301 2021-1375 a 1384/1JefP/rPv doMiNGas silva de castro
0820916-64.2019.8.14.0301 0820916-64.2019.8.14.0301/1 JefP /rPv Maria ivaNeZ dos saNtos GoMes

0818444-27.2018.8.14.0301 2021-1 0818444- 27.2018.8.14.0301 
/1JefP/rPv UerissoN saNtos e silva

0809741-39.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria lUcireNe raMos de soUZa

0818444-27.2018.8.14.0301 2021-1 0818444- 27.2018.8.14.0301 
/1JefP/rPv Jose liNo cUiMar riBeiro

0877401-50.2020.8.14.0301 __/2JefP/rPv Maria da coNceicao saNtos silva

0818444-27.2018.8.14.0301 2021-1 0818444- 27.2018.8.14.0301 
/1JefP/rPv celia Maria coelHo de oliveira

0818444-27.2018.8.14.0301 2021-1 0818444- 27.2018.8.14.0301 
/1JefP/rPv

Jose adalBerto do esPirito saNto 
correa

0828256-25.2020.8.14.0301 2021-1 0828256-25.2020.814.0301 
/1JefP/rPv rUtH Maria fiGUeiredo cavalcaNte

0828445-37.2019.8.14.0301 0828445-37.2019.8.14.0301/1 JefP /rPv iZaBel PeNicHe da PaiXao

0028831-76.2014.8.14.0301 061 e 062/2022 NoraliNa Barros PiNHo de soUsa e 
silva

0866005-13.2019.8.14.0301 _____/2JefP/rPv BeNedita silva dos saNtos
0866050-17.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv iZaNil Maria diNiZ BarBosa
0868411-07.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria de liMa silva
0831007-19.2019.8.14.0301 0831007-19.2019.8.14.0301/1 JefP /rPv  deUsa NaZaretH de oliveira rocHa
0867344-41.2018.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv alZeriNa de Melo Prestes
0808930-16.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv leoNor dos saNtos Batista
0837886-42.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv MiriaM tereZa alves MeNdes
0805458-36.2021.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria dos aNJos da silva correa
0829711-59.2019.8.14.0301 _____/2JefP/rPv doraci do esPirito saNto de oliveira
0836652-25.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria Jose Moraes dias
0806742-16.2020.8.14.0301 2021-1021/2JefP/rPv lUiZa tereZiNHa Medeiros da silva
0823307-89.2019.8.14.0301 2021-1717/2JefP/rPv aldeleNa riBeiro soBriNHo
0843423-53.2018.8.14.0301 2021-1647/2JefP/rPv HeleNa costa e costa
0851482-25.2021.8.14.0301 ____/2JefP/rPv odalea valiNo NasciMeNto
0809578-59.2020.8.14.0301 2021-1610/2JefP/rPv lYdia GUerreiro de carvalHo
0877983-21.2018.8.14.0301 2021-1554/2JefP/rPv Maria NilZa Perote cHaves
0830974-29.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria iZaBel MaMede QUeiroZ
0861103-80.2020.8.14.0301 2021-849/2JefP/rPv ciriaca cordovil da GaMa
0800089-61.2021.8.14.0301 2021-1729/2JefP/rPv Maria ZeNeide carvalHo dos reis
0809536-44.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv raiMUNda oliveira da crUZ de Melo
0844754-70.2018.8.14.0301 _/2JefP/rPv Maria aldeNora loBato
0809536-10.2020.8.14.0301 2021-1597/2JefP/rPv aNa MartiNs cavalcaNte
0811951-63.2020.8.14.0301 2021-1593/2JefP/rPv Maria celeste crUZ MiraNda
0880374-75.2020.8.14.0301 _____/2JefP/rPv lioNe ferreira dos saNtos
0821896-74.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maridelia de liMa MeNeZes
0809365-53.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv BeNedito serGio GoMes de assUNcao
0811965-47.2020.8.14.0301 2021-1595/2JefP/rPv Maria doMeNas resQUe GoNcalves
0827720-48.2019.8.14.0301 2021- 1607/2JefP/rPv MariZete MartiNs do NasciMeNto
0809479-55.2021.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv MarGarida dos saNtos MiraNda
0811955-03.2020.8.14.0301 2021-1591/2JefP/rPv Maria de NaZare oliveira da silva
0817745-02.2019.8.14.0301 2021-1415/2JefP/rPv aNa Maria PiMeNtel MartiNs
0811954-18.2020.8.14.0301 2021-1613/2JefP/rPv Maria de NaZare MatHias raiol
0829818-06.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv ercilia Maria BeNtes NasciMeNto
0828272-13.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria do socorro aMoriM dUarte
0810119-92.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv cleoNice cardoso de soUZa Barros
0806909-96.2021.8.14.0301 2021-1614/2JefP/rPv Maria PerPetUa de assis BarBosa
0866048-47.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv ivaNi aNdrade Batista
0828621-79.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria do carMo Pereira
0804206-32.2020.8.14.0301 2021-1719/2JefP/rPv Maria leoNita sales dos saNtos
0810094-79.2020.8.14.0301 __/2JefP/rPv eNediNa silva liMa
0832321-63.2020.8.14.0301 2021-1842/2JefP/rPv aPoloNia Pereira da silva araUJo
0825561-98.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria da coNceicao leite saNtos
0829954-03.2019.8.14.0301 2021-1423/2JefP/rPv diecKsoN MiraNda roMero
0831841-22.2019.8.14.0301 2021-1604/2JefP/rPv Maria MarGarida ferreira da silva
0841923-78.2020.8.14.0301 _/2JefP/rPv eliZaldiNa BorGes MoUra
0838912-07.2021.8.14.0301 _/2JefP/rPv aNa aMelia Melo de soUZa
0829954-03.2019.8.14.0301 2021-1423/2JefP/rPv JerrY MiraNda roMero

0840690-12.2021.8.14.0301 __/2JefP/rPv Maria da coNceicao rodriGUes de 
araUJo

0829954-03.2019.8.14.0301 2021-1423/2JefP/rPv adrio MiraNda roMero
0805472-20.2021.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria do carMo da cUNHa soares
0829954-03.2019.8.14.0301 2021-1423/2JefP/rPv eMMaNUele MiraNda roMero
0800089-61.2021.8.14.0301 2021-1729/2JefP/rPv Marcos taNaKi NoBUMasa
0808615-17.2021.8.14.0301 s/N Katia reGiNa riBeiro GoN¿alves
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0805795-93.2019.8.14.0301 ___/2JefP/rPv0805795-
93.2019.8.14.0301 Maria das Gracas MoNteiro caBral

0822818-52.2019.8.14.0301 2022-_____/2JefP/rPv JoaNa Batista PiNHeiro PaNtoJa
0831017-63.2019.8.14.0301 2021-1705/2JefP/rPv Maria de JesUs Pereira seGUiNs
0008172-90.2007.8.14.0301 103/2022 cleia saNtos de aBreU
0824092-51.2019.8.14.0301 2021-1716/2JefP/rPv edMir da silva oliveira
0807916-26.2021.8.14.0301 s/N WilsoN feliX alves PaiXao
0827034-56.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv laUra lUcia PiNHeiro serrao
0809999-49.2020.8.14.0301 2021-1612/2JefP/rPv Maria dUlce floreNZaNo Marialva
0809655-68.2020.8.14.0301 2021-1611/2JefP/rPv  Maria de loUrdes silva tavares
0804263-50.2020.8.14.0301 2021- 1606/2JefP/rPv cleUZa Maria de liMa ferreira

0818041-53.2021.8.14.0301 ____/2JefP/rPv doMiNGos GUilHerMe rodriGUes da 
silva

0826780-83.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv darcY reGiNa NoroNHa de soUZa

0804234-97.2020.8.14.0301 2021- 1605/2JefP/rPv Maria do PerPetUo socorro feio 
coNceicao

0809538-77.2020.8.14.0301 2021-1628/2JefP/rPv aNa Neide de Barros MoNteiro
0828513-84.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv deUsdete carrera de araUJo
0868485-61.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria Jose afoNso ferreira
0821953-29.2019.8.14.0301 2021-1427/2JefP/rPv roMUaldo da coNceicao MiraNda
0808838-04.2020.8.14.0301 0808838-04.2020.8.14.0301-1 JefP /rPv deUZa Maria da silva loPes
0807824-82.2020.8.14.0301 2021-1659/2JefP/rPv Maria das dores raiol da silva
0809386-63.2019.8.14.0301 2021-1609/2JefP/rPv Maria oselita do NasciMeNto oliveira
0847169-26.2018.8.14.0301 __/2JefP/rPv arMaNdiNa tavares carNeiro
0812788-55.2019.8.14.0301 2021-1645/2JefP/rPv  rUi correa dos reis da costa MiraNda

0811960-25.2020.8.14.0301 345 rPv/ 2021 PJec: : 0811960-
25.2020.8.14.0301 1ª JefP/rPv Maria iZaBel oliveira do carMo

0825631-52.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv MarilZa UMBeliNa soUsa teiXeira
0809576-89.2020.8.14.0301 2021-1592/2JefP/rPv iolaNda dos saNtos MartiNs
0826753-03.2019.8.14.0301 2021-1703/2JefP/rPv aNdreZa MeNiNea da silva
0843425-23.2018.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv loUrdes aMoras de cristo
0825336-15.2019.8.14.0301 _/2JefP/rPv valdice doUrado da silva GoUveia
0832721-14.2019.8.14.0301 __/2JefP/rPv lidUiNa BarBosa Gaia
0828093-45.2020.8.14.0301 2021-1630/2JefP/rPv Maria fideraliNa dos saNtos loPes
0836064-81.2020.8.14.0301 2021-1634/2JefP/rPv Maria de NaZare MoUra de PaUla
0877969-37.2018.8.14.0301 2021-1407/2JefP/rPv aNGela Maria de soUsa

0843833-09.2021.8.14.0301 2022-1º-0843833-09.2021.8.14.0301/
1JefP/rPv Joao Messias Modesto filHo

0809549-09.2020.8.14.0301 2021-1609/2JefP/rPv Brites Maria PiMeNtel siMoes
0806485-25.2019.8.14.0301 2021-1417/2JefP/rPv Maria de JesUs coelHo dos saNtos
0818226-91.2021.8.14.0301 _/2JefP/rPv iraNise da costa tavares

0819445-42.2021.8.14.0301 2021-1º- 081944-42.2021.8.14.0301 
/1JefP/rPv Wilcia Brito da silva

0866430-40.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv clarioMar de soUZa toscaNo
0809746-61.2020.8.14.0301 2021-1477/2JefP/rPv lUcia ferreira de soUZa
0809280-67.2020.8.14.0301 2021-1594/2JefP/rPv Maria diracY dos saNtos soUZa
0806794-12.2020.8.14.0301 2021-1607/2JefP/rPv YoNe rocHa aZevedo
0809266-83.2020.8.14.0301 2021-1518/2JefP/rPv Maria arleNe Pereira NoGUeira
0809473-82.2020.8.14.0301 2021-1608/2JefP/rPv Maria de loUrdes farias Nicacio
0823540-86.2019.8.14.0301 2021-1700/2JefP/rPv araci da costa rodriGUes
0806518-78.2020.8.14.0301 2021-1473/2JefP/rPv raiMUNda GoNcalves feiJao
0819350-12.2021.8.14.0301 s/N rosa Beatris vieira
0814065-09.2019.8.14.0301 2021-1472/2JefP/rPv Maria de loUrdes alMeNdra laMeira
0827936-09.2019.8.14.0301 2021-915/2JefP/rPv edieleN de JesUs costa

0828570-05.2019.8.14.0301 2021-1º- 0828570-
05.2019.8.14.0301/1JefP/rPv NaZilda freitas de alBUQUerQUe

0847722-73.2018.8.14.0301 2021-1157/1JefP/rPv tHelMa de oliveira silva
0807589-18.2020.8.14.0301 2021-1017/2JefP/rPv dalice alcaNtara de freitas
0807628-15.2020.8.14.0301 2021-1034/2JefP/rPv Maria das Gracas calil fortUNato
0825244-37.2019.8.14.0301 2021-1164/1JefP/rPv Jose riBaMar Batista

0800729-21.2016.8.14.0954 2022-1 0800729-
21.2016.8.14.0954/1JefP/rPv Joao JorGe soares rocHa

0876660-78.2018.8.14.0301 2021-1396/1JefP/rPv Maria estefaNia MartiNs aroUcHe 
Portal

0868440-57.2019.8.14.0301 2021-1048/2JefP/rPv Maria do socorro de MesQUita araUJo
0811434-24.2021.8.14.0301 0811434-24.2021.8.14.0301/1 JefP /rPv Maria aNtoNiNa costa
0861380-33.2019.8.14.0301 2021-1496/2JefP/rPv adivaldo alBUQUerQUe araUJo
0807349-92.2021.8.14.0301 ____/2JefP/rPv Maria da coNceicao viaNa oliveira
0807521-68.2020.8.14.0301 2021-1590/2JefP/rPv Maria sUelY seiXas alves
0804977-10.2020.8.14.0301 2021-1042/2JefP/rPv severiNa soNia coUto de farias
0825618-53.2019.8.14.0301 085 rPv/ 2021 fraNcisca de liMa acacio
0824613-93.2019.8.14.0301 068 rPv/ 2021 selMa Graca de soUsa serrao

0805431-87.2020.8.14.0301 2021-1095/2JefP/rPv Maria de loUrdes Pereira riBeiro
0826848-33.2019.8.14.0301 2021-1028/2JefP/rPv Maria orBelia reis da silva
0824823-47.2019.8.14.0301 2021-1068/2JefP/rPv Maria aGUiar de liMa
0859990-62.2018.8.14.0301 161 rPv/ 2021 Maria esMeralda MalcHer
0801934-02.2019.8.14.0301 2021-852/1JefP/rPv Maria aNtoNia loPes da silva

0833249-48.2019.8.14.0301 2021-1 0833249-48.2019.8.14.0301. 
/1JefP/rPv Maria de NaZare viaNa Pereira

0832068-75.2020.8.14.0301 099 rPv/ 2021 PJec: 0832068-
75.2020.814. 0301/1ªJefP/rPv valdete caMPos

0823831-86.2019.8.14.0301 2021-961/2JefP/rPv fraNcisca farias da silva
0827203-09.2020.8.14.0301 2021-1369/1JefP/rPv NelMa lUcia eYMard loBo
0817685-29.2019.8.14.0301 _/2JefP/rPv Maria das Gracas de oliveira BorGes
0813113-30.2019.8.14.0301 2020-923/2JefP/rPv Maria ZeliNda alMeida de soUZa

0821525-47.2019.8.14.0301 2021-1507/2JefP/rPv teoNila de NaZare GoNcalves ro-
driGUes

0860127-10.2019.8.14.0301 2021-936/2JefP/rPv raiMUNdo de JesUs Melo fiel
0862662-09.2019.8.14.0301 2021-1823/1JefP/rPv Nair Brito lisBoa

0866879-95.2019.8.14.0301 2022-1º-0866879-95.2019.814.0301/
1JefP/rPv aNtisaldiNa teNorio da costa

0822153-36.2019.8.14.0301 0822153-36.2019.8.14.0301/1 JefP /rPv Maria de NaZare de soUsa ferreira
0811957-07.2019.8.14.0301 2021-738/2JefP/rPv iZaBel leitao cardoso
0821908-88.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv rosa eleNa de Morais riBeiro

0871515-70.2020.8.14.0301 2021-1 0871515-70.2020.814.0301 
/1JefP/rPv teresiNHa tercilia riBeiro de soUsa

0830363-42.2020.8.14.0301 319 rPv/ 2021 deNilsoN serGio caNdido teiXeira
0833875-33.2020.8.14.0301 060 rPv/ 2021 edGar correa do aMaral

0827416-49.2019.8.14.0301 2021-1º- 0827416-49.2019.814.0301 
/1JefP/rPv Maria de loUrdes riBeiro Gil

0866533-13.2020.8.14.0301 2021-1 0866805-07.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv Maria cavalcaNte Batista

0809961-37.2020.8.14.0301 2021-1638/2JefP/rPv Maria do socorro da silva correa
0828477-42.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv valdelita cordeiro Galvao

0830688-51.2019.8.14.0301 2021-1379/1JefP/rPv tereZiNHa GraciliaNo de seiXas 
oliveira

0827936-09.2019.8.14.0301 2021-915/2JefP/rPv NoeMia de aviZ freitas
0825617-68.2019.8.14.0301 0825617-68.2019.8.14.0301/1JefP/rPv MarGarida MariaNo floriaNo

0800729-21.2016.8.14.0954 2022-1 0800729-
21.2016.8.14.0954/1JefP/rPv Jose edUardo Pereira rocHa

0828457-51.2019.8.14.0301 158 rPv/ 2021 aNa celia eMiM Heitor

0828300-44.2020.8.14.0301 2021-1º-0828300-44.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv raiMUNda correa alves

0808267-67.2019.8.14.0301 2021-1408/2JefP/rPv celia Maria MariNGa caMPos
0843418-31.2018.8.14.0301 2021-1280/2JefP/rPv Maria Mercedes MarQUes de oliveira
0800075-14.2020.8.14.0301 2021-946/2JefP/rPv eNi alves caNtUaria cavalcaNte

0836806-09.2020.8.14.0301 2021-1º- 0836806-09.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv Maria aUXiliadora da silva PiNto

0861103-80.2020.8.14.0301 2021-849/2JefP/rPv ciriaca cordovil da GaMa

0832423-85.2020.8.14.0301 2021-1º-0832423-85.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv sUelY Maria cordovil Pereira

0810446-03.2021.8.14.0301 s/N Marisa ferreira Meireles

0868551-07.2020.8.14.0301 2021-1º-0868551-07.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv lUcicleia raMose silva

0862424-24.2018.8.14.0301 2021-1403/2JefP/rPv rosalY oliveira Perotes
0814032-19.2019.8.14.0301 s/N Maria edUiZa aMaral MoNteiro

0844978-08.2018.8.14.0301 2021-1º-0844978-08.2018.8.14.0301/
1JefP/rPv Maria carMelita liMa rodriGUes

0835764-56.2019.8.14.0301 2021-1 0835764-56.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv Maria da coNceicao costa loPes

0829934-12.2019.8.14.0301 130 rPv/ 2021 Maria lUcia BaNdeira de castro
0818677-87.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv BeNis viaNa GoNcalves da silva
0868024-26.2018.8.14.0301 2021-1276/2JefP/rPv Maria fraNcisca feliPe e silva
0821572-21.2019.8.14.0301 2021-1023/2JefP/rPv Maria de loUrdes riBeiro de soUZa

0871512-18.2020.8.14.0301 2021-1º-0871512-18.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv liBia saNtos de soUZa

0831341-19.2020.8.14.0301 2021-1236/2JefP/rPv Maria do socorro ferreira raBelo
0833506-39.2020.8.14.0301 s/N Maria de NaZare NasciMeNto de freitas
0831735-26.2020.8.14.0301 s/N fraNcisco serrao leao

0803213-86.2020.8.14.0301 2022-1º-0803213-86.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv BeNedita Pereira torres

0866001-73.2019.8.14.0301 2021-1465/2JefP/rPv Maria lUci cHaves oliveira

0814057-61.2021.8.14.0301 2021-1º- 0814057-61.2021.8.14.0301 
/1JefP/rPv Maria de JesUs silva feliZardo

0802144-53.2019.8.14.0301 2021-1444/2JefP/rPv alice MoNteiro de soUsa
0866484-06.2019.8.14.0301 2021-1285/2JefP/rPv iNeZ de soUZa oliveira
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0808560-37.2019.8.14.0301 2021-1689/1JefP/rPv BeNedita ferreira alves
0821639-83.2019.8.14.0301 2021-1488/2JefP/rPv NeUsa dioNeia de alMeida fUrtado
0866257-50.2018.8.14.0301 2021-1278/2JefP/rPv JaNdira caMPelo da silva
0801927-10.2019.8.14.0301 2021-1227/2JefP/rPv doracY BraGa de araUJo soUZa
0818382-50.2019.8.14.0301 2021-1296/2JefP/rPv dalva Maria PaNtoJa GoNcalves
0814078-08.2019.8.14.0301 2021-1286/2JefP/rPv siloNita Pedreira viaNa
0824667-59.2019.8.14.0301 2021-1481/2JefP/rPv leila Maria Mota de Paiva
0800026-70.2020.8.14.0301 2021-1409/2JefP/rPv BeNedita de carvalHo Moreira

0866856-86.2018.8.14.0301 2021-1º- 0866856-86.2018.8.14.0301 
/1JefP/rPv dalva Maria BraGa saldaNHa

0832252-02.2018.8.14.0301 2021-1274/2JefP/rPv rita Maria do socorro oliveira da 
silva

0866577-66.2019.8.14.0301 2021-1548/2JefP/rPv iraceMa alves rodriGUes MoNteiro
0865300-15.2019.8.14.0301 2021-1233/2JefP/rPv dalila de oliveira do eGito
0806839-80.2019.8.14.0000 149/2022 e 194/2022-sJ NilMa NaZare a . alves valiNoto
0865171-44.2018.8.14.0301 144 rPv/ 2021 delZa GoMes scHerr MaGalHaes

0820858-61.2019.8.14.0301 2021-1º- 0820858-
61.2019.8.14.0301/1JefP/rPv raiMUNda liMa da silva

0825920-82.2019.8.14.0301 2021-1565/2JefP/rPv MarileNe da costa correa
0833148-74.2020.8.14.0301 2021-1224/2JefP/rPv NaZilda reBelo Xavier da silva
0804907-27.2019.8.14.0301 s/N derlice PiMeNtel castro

0873146-49.2020.8.14.0301 2021-1º-0873146-49.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv lUiZa da cUNHa crUZ

0831181-28.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv NaNci aNdrade da silva
0864224-53.2019.8.14.0301 2021-1282/2JefP/rPv alviNa Medeiros da crUZ
0809990-53.2021.8.14.0301 s/N Maria das Gracas alBUQUerQUe vilaca
0805977-50.2017.8.14.0301 1665 / 2021 daNiel valeNte saNtos
0819902-45.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria MadaleNa loBato MoNteiro
0809999-49.2020.8.14.0301 2021-1612/2JefP/rPv Maria dUlce floreNZaNo Marialva
0823175-32.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv PaUlo HeNriQUe diNiZ loPes
0817928-70.2019.8.14.0301 2021-1266/2JefP/rPv Marcio desiderio teiXeira MiraNda
0828315-76.2021.8.14.0301 s/N Maria dalva Pereira

0807957-61.2019.8.14.0301 2021-1 0807957-61.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv aNa Maria siMoes da Mota

0821061-52.2021.8.14.0301 2021-1460/2JefP/rPv alBa da silva correa
0814814-55.2021.8.14.0301 308 rPv/ 2021 Maria rosiNete caBral dos Passos
0811213-80.2017.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv aNtoNio carlos Pessoa de liMa
0851420-87.2018.8.14.0301 2021-1408/2JefP/rPv odeNir MarGalHo de soUZa
0858076-26.2019.8.14.0301 2021-1535/2JefP/rPv elieltoN Moraes castro
0807974-29.2021.8.14.0301 ____/2JefP/rPv lUiZ claUdio PaiXao dos saNtos

0840137-96.2020.8.14.0301 ____/2JefP/rPv0840137-
96.2020.8.14.0301 GedeoN ferreira de carvalHo

0834033-88.2020.8.14.0301 ____/2JefP/rPv0834033-
88.2020.8.14.0301 eder Zorrillo e silva

0820943-76.2021.8.14.0301 2021-1458/2JefP/rPv aNa Maria das Gracas costa crUZ
0827800-41.2021.8.14.0301 2021-1457/2JefP/rPv ilMar de soUZa correia
0861915-59.2019.8.14.0301 2021-1454/2JefP/rPv carlita MesQUita de aviZ
0866671-77.2020.8.14.0301 2021-1411/2JefP/rPv Maria do carMo da silva alves

0830994-20.2019.8.14.0301 2021-1 0830994-20.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv Maria das Gracas Moraes cUNHa

0827640-21.2018.8.14.0301 2021-1404/2JefP/rPv faUstiNo aNtoNio GoNcalves Neto
0805187-61.2020.8.14.0301 2021-1301/2JefP/rPv aGostiNHo alves

0830154-44.2018.8.14.0301 __/2JefP/rPv0830154-
44.2018.8.14.0301 osMar ferreira correa

0800826-35.2019.8.14.0301 2021-1139/2JefP/rPv alfredo BeNtes freire
0823476-13.2018.8.14.0301 2021-1412 e 1413/2JefP/rPv MaUrea MeNdes leite
0806520-48.2020.8.14.0301 2021-992/2JefP/rPv Maria oNeide NoroNHa liMa

0816786-65.2018.8.14.0301 0816786-65.2018.8.14.0301-01/1 
JefP /rPv Jose Maria Pereira de oliveira

0827763-19.2018.8.14.0301 362 e 363/ rPv/ 2021 Pedro PaUlo oliveira GUiMaraes

0806736-43.2019.8.14.0301 _/2JefP/rPv Maria do esPirito saNto Moraes 
oliveira

0814557-35.2018.8.14.0301 _____/2JefP/rPv Marilia aGlair rocHa da silva
0847065-63.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv aNtoNio PaiXao MartiNs

0801112-13.2019.8.14.0301 2021-1º-0801112 -13.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv Mario dos saNtos aNselMo

0853447-72.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv valdeci PoNtes cHaves
0837681-76.2020.8.14.0301 s/N Jose Barata Batista
0841138-87.2018.8.14.0301 2021-1220/2JefP/rPv Maria ieda soUZa de liMa

0816868-96.2018.8.14.0301 0816868-96.2018.8.14.0301/1ª JefP 
/ rPv Pedro JorGe PaNtoJa vieira

0821632-28.2018.8.14.0301 s/N oBede rodriGUes da silva
0805187-61.2020.8.14.0301 2021-1301/2JefP/rPv aNtoNio edUardo cardoso da costa

369.998.902-00 2021-1º- 0814688-10.2018.8.14.0301 
/1JefP/rPv odeNil ferreira de Borda

0823589-64.2018.8.14.0301 2021-1482/2JefP/rPv  aNtoNio ceZar alves dos saNtos
0820651-62.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria Nadir loUreiro

0861661-52.2020.8.14.0301 2021-1º-0861661-52.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv vitelMiNa da silva dias

0865969-68.2019.8.14.0301 2021-1380/2JefP/rPv NaZare da coNceicao liMa Garcia
0861199-95.2020.8.14.0301 2021-1522/2JefP/rPv raiMUNda MariNHo delGado
0810088-38.2021.8.14.0301 ___/2JefP/rPv Maria eMilia saNtos triNdade
0865950-62.2019.8.14.0301 2021-1379/2JefP/rPv rUtH caBral dos saNtos

0824289-06.2019.8.14.0301 ___/2JefP/rPv0824289-
06.2019.8.14.0301 diolete da silva alves

0806140-25.2020.8.14.0301 ___/2JefP/rPv0806140-
25.2020.8.14.0301 eroilda ceciM tUrBe

0862681-15.2019.8.14.0301 __/2JefP/rPv0862681-
15.2019.8.14.0301 aliete cUNHa PiNto

0862121-73.2019.8.14.0301 2021-1373/2JefP/rPv Maria MiriaM farias loBato
0813025-21.2021.8.14.0301 ____/2JefP/rPv edNa Maria de Melo MaUes

0829758-96.2020.8.14.0301 2021-1º- 0829758-96.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv Maria do socorro da silva PiNHeiro

0830181-90.2019.8.14.0301 2021-1366/2JefP/rPv NeUsa NeGrao da costa

0833707-94.2021.8.14.0301 __/2JefP/rPv0833707-
94.2021.8.14.0301 lidia de oliveira castro

0865796-44.2019.8.14.0301 2021-1º- 0865796-44.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv GraciliaNo da silva GoMes

0831263-59.2019.8.14.0301 2021-1370/2JefP/rPv sidoNeide PaNtoJa tavares

0806547-65.2019.8.14.0301 2021-1º- 0806547-65.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv aNa Maria ferreira Moraes

0877987-58.2018.8.14.0301 2021-1555/2JefP/rPv raiMUNda Matos Barreira
0808058-98.2019.8.14.0301 2021-1557/2JefP/rPv ivoNe Maria de soUsa
0820263-62.2019.8.14.0301 _/2JefP/rPv0820263-62.2019.8.14.0301 Maria lUciNa araGao de soUZa

0866337-43.2020.8.14.0301 2021-1º-0866337-43.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv aNtoNia do NasciMeNto MoNteiro

0812797-17.2019.8.14.0301 ___/2JefP/rPv0812797-
17.2019.8.14.0301 Maria Jose ferreira de soUZa

0860018-93.2019.8.14.0301 2021-1523/2JefP/rPv celia Maria alves de Melo

0874836-16.2020.8.14.0301 2021-1 0874836-16.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv NaZare vieira Maia

0828213-25.2019.8.14.0301 2021-1º - 0828213-
25.2019.8.14.0301/1JefP/rPv Maria das Neves saNtos

0864868-93.2019.8.14.0301 2021-1376/2JefP/rPv fraNcisca eiMar Moreira de soUsa
0808055-46.2019.8.14.0301 2021-1556/2JefP/rPv evaNilde de soUsa BisPo
0830193-07.2019.8.14.0301 2021-1367/2JefP/rPv iNaUra ferreira da PaiXao loPes

0863284-88.2019.8.14.0301 2021-1374/2JefP/rPv Maria do PerPetUo socorro PoMPeU c. 
rodriGUes

0827140-18.2019.8.14.0301 ___/2JefP/rPv0827140-
18.2019.8.14.0301 MoeMa alvareNGa de araUJo

0828494-78.2019.8.14.0301 2021-1º- 0828494-78.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv leoNice de Medeiros farias

0819363-79.2019.8.14.0301 2021-1º- 0819363-
79.2019.8.14.0301/1JefP/rPv MariZete de MeNeZes GoMes

0831061-82.2019.8.14.0301 2021-1369/2JefP/rPv estevao da costa MacHado
0820753-84.2019.8.14.0301 2021-1300/2JefP/rPv lUciete fUrtado esQUerdo

0830886-88.2019.8.14.0301 2021-1º- 0830886-88.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv ireNe soUZa de oliveira

0829241-28.2019.8.14.0301 ___/2JefP/rPv0829241-
28.2019.8.14.0301 Maria das dores da silva carvalHo

0829923-80.2019.8.14.0301 2021-1526/2JefP/rPv MarY voNe MoUra Girao
0809208-17.2019.8.14.0301 2021-1559/2JefP/rPv aNtoNia aviZ de carvalHo

0808620-10.2019.8.14.0301 ____/2JefP/rPv0808620-
10.2019.8.14.0301 Maria eUNice_dos saNtos costa

0805137-98.2021.8.14.0301 _____/2JefP/rPv aNa Modesto rodriGUes
0810749-17.2021.8.14.0301 ___/2JefP/rPv aleNice MeNdes da silva
0809213-39.2019.8.14.0301 2021-1546/2JefP/rPv doralice do esPirito saNto costa
0824618-18.2019.8.14.0301 _/2JefP/rPv0824618-18.2019.8.14.0301 teNisiaNa Balieiro MiraNda
0814851-82.2021.8.14.0301 2021-1540/2JefP/rPv Maria eNi ritter QUeiroZ

0862723-64.2019.8.14.0301 2021-1º- 0862723-64.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv dalila loPes caMPos

0820977-22.2019.8.14.0301 2021-1º- 0820977-
22.2019.8.14.0301/1JefP/rPv vera lUcia de aMoriM Gaia

0818802-84.2021.8.14.0301 2021-1531/2JefP/rPv raiMUNda salisNete caBral e silva

0830750-91.2019.8.14.0301 2021-1º- 0830750-91.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv stela Maria soares tavares

0810193-15.2021.8.14.0301 2021-1º- 0810193-
15.2021.8.14.0301/1JefP/rPv MaNoela evaNGelista tavares
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0824594-19.2021.8.14.0301 _/2JefP/rPv0824594-19.2021.8.14.0301 Maria claUdete costa oliveira

0808553-45.2019.8.14.0301 ____/2JefP/rPv0808553-
45.2019.8.14.0301 alBertiNa ferreira dos saNtos

0865403-56.2018.8.14.0301 2021-1º- 0865403-56.2018.814.0301 
/1JefP/rPv Maria iZaBel Moraes de soUZa

0820259-25.2019.8.14.0301 2021-1547/2JefP/rPv tereZiNHa de liMa silva

0866100-43.2019.8.14.0301 __/2JefP/rPv0866100-
43.2019.8.14.0301 Maria Barros rodriGUes

0817697-43.2019.8.14.0301 ___/2JefP/rPv0817697-
43.2019.8.14.0301 Maria liGia MiraNda dUarte

0807257-85.2019.8.14.0301 2021-1º- 0807257-
85.2019.8.14.0301/1JefP/rPv cleia iNes JardiM loPes

0824961-43.2021.8.14.0301 2021-1º- 0824961-43.2021.8.14.0301 
/1JefP/rPv MarlY Barroso de alMeida

0806633-36.2019.8.14.0301 ___/2JefP/rPv 0806633-
36.2019.8.14.0301 adrielle de fatiMa assis de Brito

0825308-47.2019.8.14.0301 2021-1561/2JefP/rPv Maria oliNda de soUZa e soUZa
0830591-80.2021.8.14.0301 ___/2JefP/rPv MadaleNa coiMBra de alMeida
0827231-74.2020.8.14.0301 2021-1567/2JefP/rPv HeleNa de JesUs silva
0866247-06.2018.8.14.0301 2021- 170 /2JefP/rPv Maria JUlia ferreira de fiGUeiredo
0852333-69.2018.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv telMa HeleNa saMPaio velasco

0811351-08.2021.8.14.0301 2021-1º- 0811351-
08.2021.8.14.0301/1JefP/rPv Maria alice rodriGUes de oliveira

0829694-23.2019.8.14.0301 2021-1º-0829694-23.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv raiMUNda Melo da crUZ

0862678-60.2019.8.14.0301 2021-1º- 0862678-60.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv cacilda raiol dos saNtos

0807260-40.2019.8.14.0301 2021-1º- 0807260-
40.2019.8.14.0301/1JefP/rPv elisia raMos farias

0869137-44.2020.8.14.0301 2021-1º- º 0869137-
44.2020.8.14.0301/1JefP/rPv aNa lUcia GUedes do NasciMeNto

0826786-90.2019.8.14.0301 2021-1º-0826786-90.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv BeNedito de soUZa ferreira

0828638-52.2019.8.14.0301 2021-1º- 0828638-
52.2019.8.14.0301/1JefP/rPv oNofria da silva araUJo

0861945-60.2020.8.14.0301 2021-1º- 0861945-60.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv Maristela rodriGUes MoNteiro

0832396-05.2020.8.14.0301 2021-1º- 0832396-05.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv soNia saloMe de MaGalHaes dUarte

0826786-90.2019.8.14.0301 2021-1º-0826786-90.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv Mario GoNcalves

0821522-92.2019.8.14.0301 0821522-92.2019.8.14.0301/1JefP/rPv raiMUNda laMeira de liMa
0865487-23.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv rosilda dias GUiMaraes

0820949-54.2019.8.14.0301 2021-1º-0820949-54.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv Heloisa MoUrao de PaUla BarBosa

0827966-44.2019.8.14.0301 2021-1529/2JefP/rPv MariaNa da silva MacHado
0814069-75.2021.8.14.0301 2021-1453/2JefP/rPv adeMildes carMo silva

0826786-90.2019.8.14.0301 2021-1º-0826786-90.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv Joao rodriGUes de liMa

0807444-93.2019.8.14.0301 2021-1 0807444-93.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv GreGorio dos saNtos

0866859-41.2018.8.14.0301 2021-1º- 0866859-
41.2018.8.14.0301/1JefP/rPv vera Maria PalHeta ferreira

0824575-81.2019.8.14.0301 2021-1514/2JefP/rPv faUstiNa celia MartiNs Medeiros
0815821-19.2020.8.14.0301 _/2JefP/rPv0815821-19.2020.8.14.0301 osvaldiNa de oliveira GoNZaGa
0868422-36.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria do carMo dos saNtos salGado
0843708-46.2018.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv NorMa sUelY BorGes da silva
0809062-73.2019.8.14.0301 2021-1437/2JefP/rPv aNa WalNiZe BeNtes de Macedo

0825002-78.2019.8.14.0301 109 rPv/ 2021 PJec: 0825002-
78.2019.814. 0301/1ªJefP/rPv Maria do socorro PaNtoJa da silva

0827061-68.2021.8.14.0301 2021-1º- 0827061-68.2021.8.14.0301 
/1JefP/rPv fraNcisca Batista Maciel

0829045-24.2020.8.14.0301 2021-1º- 0829045-
24.2020.8.14.0301/1JefP/rPv Maria Graciete dos saNtos ferreira

0813119-66.2021.8.14.0301 2021-1º- 0813119-
66.2021.8.14.0301/1JefP/rPv Maria seBastiaNa GoNcalves ferreira

0825011-40.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria altaMira da costa MoNteiro

0825565-72.2019.8.14.0301 2021-1º- 0825565-
72.2019.8.14.0301/1JefP/rPv dilciNeia ferreira de farias

0807881-37.2019.8.14.0301 2021-1º- 0807881-
37.2019.8.14.0301/1JefP/rPv

oscarliNa de NaZare coNceicao 
tocaNtiNs

0866354-79.2020.8.14.0301 2021-1519/2JefP/rPv oNeide riBeiro da silva
0812988-91.2021.8.14.0301 _____/2JefP/rPv lUcireNe loPes NUNes
0808689-08.2020.8.14.0301 /2JefP/rPv0808689-08.2020.8.14.0301 ilMa de JesUs seNa da silva
0838605-58.2018.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria ordaNira coelHo
0811430-84.2021.8.14.0301 258 rPv/ 2021 Marisalda da costa Moraes

0812277-57.2019.8.14.0301 2021-1º- 0812277-57.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv Maria alBa Moreira MoUrao

0820518-20.2019.8.14.0301 2021-1º- 0820518-20.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv JaciNea Brito da silva

0824081-22.2019.8.14.0301 _/2JefP/rPv0824081-22.2019.8.14.0301 irtaMar PiNHeiro da silva

0826786-90.2019.8.14.0301 2021-1º-0826786-90.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv daNiel silva dos saNtos

0808059-83.2019.8.14.0301 2021-1558/2JefP/rPv Maria do socorro Barros
0828389-04.2019.8.14.0301 2021-1140/2JefP/rPv ivete do socorro GoNcalves raMos
0803967-91.2021.8.14.0301 2021-1516/2JefP/rPv rosa Maria alBUQUerQUe siQUeira
0830748-24.2019.8.14.0301 _/2JefP/rPv0830748-24.2019.8.14.0301 soNia Maria PaNtoJa dos saNtos

0821244-23.2021.8.14.0301 s/N Maria da coNceicao ferNaNdes dos 
saNtos

0864488-70.2019.8.14.0301 2021-1430/2JefP/rPv NercY alMeida de soUsa
0868870-09.2019.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria de fatiMa Pereira caNto
0866748-23.2019.8.14.0301 2021-1381/2JefP/rPv teodora loPes cHaves
0809522-26.2020.8.14.0301 __/2JefP/rPv Maria Jose BeNtes sarUBBi

0807444-93.2019.8.14.0301 2021-1 0807444-93.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv Jose osMar PaNtoJa dos saNtos

0872994-98.2020.8.14.0301 2021-1º- 0872994-98.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv dorY edsoN MartiNs torres

0826786-90.2019.8.14.0301 2021-1º-0826786-90.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv edival Pereira da silva

0843305-77.2018.8.14.0301 2021-1º- 0843305-77.2018.8.14.0301 
/1JefP/rPv ricardiNa rocHa de liMa de QUeiroZ

0826786-90.2019.8.14.0301 2021-1º-0826786-90.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv Maria alciNeia ferreira liMa

0832018-49.2020.8.14.0301 _/2JefP/rPv aNtoNio JorGe da silva MariNHo

0807444-93.2019.8.14.0301 2021-1 0807444-93.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv reJaNe do socorro PaNtoJa dos saNtos

0872994-98.2020.8.14.0301 2021-1º- 0872994-98.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv PaUlo serGio daNtas PiNHeiro

0804254-88.2020.8.14.0301 2021-1406/2JefP/rPv rosa Maria soUsa do NasciMeNto

0827116-87.2019.8.14.0301 2021-1º- 0827116-87.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv Maria de loUrdes de PiNa cordeiro

0872994-98.2020.8.14.0301 2021-1º- 0872994-98.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv lUcival dos PraZeres deMetrio

0876892-22.2020.8.14.0301 2021-_____/2JefP/rPv Maria leoMar da costa silva

0807444-93.2019.8.14.0301 2021-1 0807444-93.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv reGiNa cristiNa PaNtoJa dos saNtos

0807444-93.2019.8.14.0301 2021-1 0807444-93.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv riveliNo PaNtoJa dos saNtos

0807444-93.2019.8.14.0301 2021-1 0807444-93.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv rosivaldo PaNtoJa dos saNtos

0825234-90.2019.8.14.0301 2021-1º- 0825234-90.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv vaNda Maria MalcHer MUNiZ

0807444-93.2019.8.14.0301 2021-1 0807444-93.2019.8.14.0301 
/1JefP/rPv

raiMUNda de fatiMa PaNtoJa dos 
saNtos

0824640-76.2019.8.14.0301 2021-1º- 0824640-
76.2019.8.14.0301/1JefP/rPv laUdeliNa rodriGUes alves

0874848-30.2020.8.14.0301 2021-1º-0874848-30.2020.8.14.0301 
/1JefP/rPv Maria MadaleNa loPes da silva

0867340-33.2020.8.14.0301 2021-1542/2JefP/rPv veNiNo riBeiro de Moraes

Protocolo: 845539

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 5º
contrato: 013/2017/seFa.
data da assinatura: 15/03/2021.
Justificativa: Com fundamento no art. 62, § 3º, I, da Lei nº 8.666/1993 c/c 
art. 51 da lei nº 8.245/1991 bem como art. 40, Xi, c/c art. 55, iii, da lei 
nº 8.666/1993 e na Manifestação nº 246/2022/coNJUr/sefa, o presente 
termo aditivo tem por objeto: a prorrogação do prazo de vigência pelo 
prazo de 12 (doze) meses, com início em 01 de julho de 2022 e término 
em 30 de junho de 2023 e o reajuste do valor do contrato, considerando o 
iGP-M acumulado dos últimos 12 meses, no qual o valor mensal passará de 
r$ 1.592,00 para r$ 1.762,72 totalizando o valor anual de r$ 21.152,64.
vigência: 01/07/2022 a 30/06/2023.
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.36
fonte de recursos: 0101
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valor total: r$ 21.152,64
contratado: edNa riBeiro da silva oNofre, cPf nº. 652.636.267-20, 
residente na avenida dos Pioneiros, nº 113, Bairro: centro, canaã dos 
carajás/Pa, fone: (94) 99170-486.
ordenador: reNÉ de oliveira e soUsa JÚNior

Protocolo: 845495

.

.

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 1840 de 25 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor Mario cesar HollaNda caMPos, nº 0591476501, coorde-
Nador faZeNdario, coordeNaÇÃo eXec.reG.de adM.triB./NÃo tri-
BUtária de altaMira, objetivo de participar do iii Workshop de Gestão 
fazendária, no período de 31.08.2022 à 03.09.2022, no trecho altamira / 
Belém / altamira.
Portaria Nº 1841 de 25 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  diá-
rias ao servidor daUGlisH sales alves, nº 0591514601, aUditor -a, 
coordeNaÇÃo eXec.reG.de adM.triB./NÃo triBUtária de altaMira, 
objetivo de participar do iii Workshop de Gestão fazendária, no período de 
31.08.2022 à 03.09.2022, no trecho altamira / Belém / altamira.
Portaria Nº 1843 de 25 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor roBerto Mota BraNdÃo JUNior, nº 0591479801, coor-
deNador faZeNdario, coord. eXec. de coNtrole Mercadoria eM 
traNs. do  itiNGa, objetivo de participar do iii Workshop de Gestão 
fazendária no período de 31.08.2022 à 03.09.2022, no trecho itinga /
Belém/ itinga.

Protocolo: 845029

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000975 de 26/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005831/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: Benedito Pereira Pantoja – cPf: 081.146.092-49
Marca: toYota/Yaris sd Xl 15 at tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000977 de 26/08/2022 - 
Proc n.º 002022730004947/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: Jose edimilson de lima fialho – cPf: 379.307.292-49
Marca: cHev/tracKer 12t a Pr ecoNofleX tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000979 de 26/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005645/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: Paulo sergio tavares Beltrão – cPf: 189.494.012-15
Marca: cHev/oNiX PlUs 10Mt lt2 tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000981 de 26/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005828/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: Jose alves de araujo – cPf: 040.025.472-72
Marca: cHev/oNiX PlUs 10tat ltZ ecoNofleX tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000983 de 26/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005826/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: Jordano Nazareno ferreira da silva – cPf: 936.332.462-15
Marca: cHev/oNiX 10tat Pr2 ecoNofleX tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004861, de 26/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005850/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: charles Gonçalves da costa – cPf: 793.994.442-87
Marca/tipo/chassi
NissaN/KicKs active cvt/Pas/automovel/94dfcaP15NB120024
Portaria n.º202204004863, de 26/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005867/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: rui reis damasceno carvalho – cPf: 212.936.782-87
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/coBalt 1.4 ltZ/Pas/automovel/9BGJc69v0JB163843

Portaria n.º202204004865, de 26/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005859/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: romulo da silva souza – cPf: 652.893.152-68
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa attractiv 1.4/Pas/automovel/9Bd19713MH3315397
Portaria n.º202204004867, de 26/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005865/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Jose serrao Baleiro – cPf: 181.226.712-68
Marca/tipo/chassi
fiat/UNo vivace 1.0/Pas/automovel/9Bd195152d0439544
Portaria n.º202204004869, de 26/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005708/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: Adryelton Nascimento Damasceno – CPF: 739.639.332-91
Marca/tipo/chassi
cHev/oNiX JoY/Pas/automovel/9BGKl48U0lB164427
Portaria n.º202204004871, de 26/08/2022 - 
Proc n.º 122022730001111/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: thiago Jose de aviz conde – cPf: 022.072.472-52
Marca/tipo/chassi
vW/Novo voYaGe Hl MBv/Pas/automovel/9BWdB45U7Ht032751
Portaria n.º202204004873, de 26/08/2022 - 
Proc n.º 122022730001098/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: rubens dos santos sousa – cPf: 186.684.612-49
Marca/tipo/chassi
vW/voYaGe 1.6 treNd/Pas/automovel/9BWdB05U3at107959
Portaria n.º202204004875, de 26/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005835/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: Maurício de Jesus da Motta Moreira – cPf: 374.432.592-04
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/coBalt 1.4 ltZ/Pas/automovel/9BGJc69X0dB132143
Portaria n.º202204004877, de 26/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005880/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Gerson ferreira rego – cPf: 058.171.102-53
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa attractiv 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3345361
Portaria n.º202204004879, de 26/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005788/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: edinaldo raiol da costa – cPf: 184.030.932-68
Marca/tipo/chassi
cHev/oNiX PlUs 10tat ltZ/Pas/automovel/9BGeN69H0MG110658
Portaria n.º202204004881, de 26/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005863/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luiz carlos Guimaraes lisboa – cPf: 234.171.372-68
Marca/tipo/chassi
cHev/tracKer t a lt/Pas/automovel/9BGeB76H0PB156365
Portaria n.º202204004883, de 26/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005733/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: Shisley Glauciene Alencar Bezerra Pacheco Almeida – CPF: 
072.384.434-81
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa attractiv 1.4/Pas/automovel/9Bd197132f3225471
Portaria n.º202204004885, de 26/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005738/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: Geraldo silva ataide – cPf: 393.163.862-68
Marca/tipo/chassi
vW/foX XtreMe MB/Pas/automovel/9BWaB45Z8l4017905
Portaria n.º202204004887, de 26/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005713/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcio costa dos santos – cPf: 728.422.292-15
Marca/tipo/chassi
toYota/etios sd PlatiNUM/Pas/automovel/9BrB29Bt8G2096918
Portaria n.º202204004889, de 26/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005798/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: Erike Johnny Ramos – CPF: 024.481.982-33
Marca/tipo/chassi
cHev/oNiX 10Mt lt2/Pas/automovel/9BGeB48a0PG158253
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Portaria n.º202204004891, de 26/08/2022 - 
Proc n.º 132022730001387/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 sergio de souza – cPf: 430.053.302-49
Marca/tipo/chassi
i/cHevrolet classic ls/Pas/automovel/8aGsU19f0er183655

Protocolo: 845260
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios- tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a secretaria Geral torna pública a data de julgamento dos recursos abaixo, 
a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
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. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JUlGaMeNto
em 01/09/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 13990, aiNf 
nº 012015510000607-4, contribuinte GUará ltda, insc. estadual nº. 
15217198-3
em 01/09/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 19904, aiNf nº 
092021510000313-6, contribuinte cariMBÓ e BreGa distriBUidora 
ltda, insc. estadual nº. 15234470-5
em 01/09/2022, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 19420, aiNf nº 
022021510000026-3, contribuinte saNta iZaBel aliMeNtos ltda, insc. 
estadual nº. 15215134-6, advogado: fáBio sarUBB MilÉo, oaB/Pa-15830,
em 01/09/2022, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 19422, aiNf nº 
022021510000028-0, contribuinte saNta iZaBel aliMeNtos ltda, insc. 
estadual nº. 15215134-6, advogado: fáBio sarUBB MilÉo, oaB/Pa-15830,
em 01/09/2022, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 19424, aiNf nº 
022021510000027-1, contribuinte saNta iZaBel aliMeNtos ltda, insc. 
estadual nº. 15215134-6, advogado: fáBio sarUBB MilÉo, oaB/Pa-15830,
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 8537 – 1ª cPJ. recUrso N. 19013 – de ofÍcio (Proces-
so/aiNf N. 372018510000874-5). 
acÓrdÃo N. 8536 – 1ª cPJ. recUrso N. 19012 – de ofÍcio (Proces-
so/aiNf N. 372018510000861-3). coNselHeira relatora: Josia-
Ne seiXas de oliveira. eMeNta: icMs. difereNcial de alÍQUota. 
traNsferÊNcia eNtre estaBeleciMeNtos do MesMo titUlar. Mate-
rial de Uso oU coNsUMo. iMProcedÊNcia do laNÇaMeNto. 1. deve 
ser mantida a decisão de primeira instância que declara a improcedência 
do lançamento tributário formalizado para cobrança do icMs diferencial 
de alíquota, quando comprovado que a operação interestadual refere-se à 
transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular. 2. recurso 
conhecido e improvido. decisÃo: UNÂNiMe. JUlGado Na sessÃo do 
dia: 22/08/2022. data do acÓrdÃo: 22/08/2022.
acÓrdÃo N. 8535 – 1ª cPJ. recUrso N. 18952 – de ofÍcio (Proces-
so/aiNf N. 092019510000217-4). coNselHeira relatora: Josia-
Ne seiXas de oliveira. eMeNta: icMs. difereNcial de alÍQUota. 
traNsferÊNcia eNtre estaBeleciMeNtos do MesMo titUlar. ativo 
iMoBiliZado. iMProcedÊNcia do laNÇaMeNto. 1. deve ser mantida a 
decisão de primeira instância que declara a improcedência do lançamen-
to tributário formalizado para cobrança do icMs diferencial de alíquota, 
quando comprovado que a operação interestadual refere-se à transferên-
cia de bens entre estabelecimentos do mesmo titular. 2. recurso conhe-
cido e improvido. decisÃo: UNÂNiMe. JUlGado Na sessÃo do dia: 
22/08/2022. data do acÓrdÃo: 22/08/2022.
acÓrdÃo N. 8534 – 1ª cPJ. recUrso N. 19675 - volUNtário (Proces-
so/aiNf N. 042016510004087-4). coNselHeiro relator: BerNardo 
de PaUla loBo. eMeNta: icMs. aUsÊNcia de recolHiMeNto. oMis-
sÃo de saÍdas coNstatada Pelo coNfroNto de PGdas e relatÓrio 
de cartÃo de crÉdito e dÉBito. iMProcedÊNcia. iNsUficiÊNcia de 
Prova. 1. a prova é elemento imprescindível para a constituição do crédito 
tributário. 2. a ausência da devida dilação probatória atenta contra a pró-
pria materialidade da infração e repercute na existência do aiNf. 3. deve 
ser reconhecida a improcedência do aiNf quando da sua lavratura não se 
identifica a materialidade da infração, não havendo a devida comprovação 
da ocorrência do fato imputado. 4. recurso conhecido e provido. decisÃo: 
UNÂNiMe. JUlGado Na sessÃo do dia: 08/08/2022. data do acÓr-
dÃo: 17/08/2022.
acÓrdÃo N. 8533 – 1ª cPJ. recUrso N. 19335 - de ofÍcio (Processo/
aiNf N. 042016510004087-4). coNselHeiro relator: BerNardo de 
PaUla loBo. eMeNta: icMs. aUsÊNcia de recolHiMeNto. oMissÃo 
de saÍdas coNstatada Pelo coNfroNto de PGdas e relatÓrio de 
cartÃo de crÉdito e dÉBito. aUsÊNcia de Materialidade. 1. resta 
prejudicado o exame do recurso de ofício, quando a decisão em recurso 
voluntário, concomitante, decidir pela improcedência total do aiNf. 2. re-
curso prejudicado por perda de objeto. decisÃo: UNÂNiMe. JUlGado Na 
sessÃo do dia: 08/08/2022. data do acÓrdÃo: 17/08/2022.
acÓrdÃo N. 8532 – 1ª cPJ. recUrso N. 14211 – volUNtário (Pro-
cesso/aiNf N. 032015510003212-9). coNselHeiro relator: Marcos 
aUGUsto catHariN. eMeNta: icMs. dief. eNtreGa fora do PraZo. 1. 
entregar fora do prazo, ainda que dentro do mês da data prevista para entre-
ga, a declaração de informações econômico-fiscais – DIEF constitui infração à 
legislação tributária e sujeita o contribuinte à penalidade legalmente prevista. 
2. recurso conhecido e improvido. decisÃo: UNÂNiMe. JUlGado Na ses-
sÃo do dia: 17/08/2022. data do acÓrdÃo: 17/08/2022.
acÓrdÃo N. 8531 – 1ª cPJ. recUrso N. 14209 – volUNtário (Proces-
so/aiNf N. 032015510003210-2). 
acÓrdÃo N. 8530 – 1ª cPJ. recUrso N. 14207 – volUNtário (Proces-
so/aiNf N. 032015510003211-0). 

acÓrdÃo N. 8529 – 1ª cPJ. recUrso N. 14205 – volUNtário (Proces-
so/aiNf N. 032015510003208-0). 
acÓrdÃo N. 8528 – 1ª cPJ. recUrso N. 14005 – volUNtário (Proces-
so/aiNf N. 032015510003200-5). 
acÓrdÃo N. 8527 – 1ª cPJ. recUrso N. 14003 – volUNtário (Proces-
so/aiNf N. 032015510003202-1). 
acÓrdÃo N. 8526 – 1ª cPJ. recUrso N. 14001 – volUNtário (Proces-
so/aiNf N. 032015510003199-8). 
acÓrdÃo N. 8525 – 1ª cPJ. recUrso N. 13999 – volUNtário (Proces-
so/aiNf N. 032015510003198-0). 
acÓrdÃo N. 8524 – 1ª cPJ. recUrso N. 13997 – volUNtário (Proces-
so/aiNf N. 032015510003203-0). coNselHeiro relator: Marcos aU-
GUsto catHariN. eMeNta: icMs. oBriGaÇÃo acessÓria. dief sUBs-
titUtiva/retificadora fora do PraZo. derroGaÇÃo da lei PUNiti-
va. iMProcedÊNcia do aiNf. 1. com o advento da lei n. 8877/2019, que 
alterou as disposições do artigo 78, viii, a, b e c, e seu § 3º, derrogando 
as penalidades quanto à entrega fora do prazo das declarações econômico 
fiscais – DIEF - substitutiva/retificadora deve se reconhecer improcedência 
da autuação aplicada naqueles moldes, uma vez que há a retroação da 
legislação benéfica nos casos não definitivamente julgados. Inteligência do 
artigo 106, ii, a, do ctN. 2. recurso conhecido e improvido para, em re-
visão de ofício, reconhecer a improcedência da autuação. decisÃo: UNÂ-
NiMe. JUlGado Na sessÃo do dia: 17/08/2022. data do acÓrdÃo: 
17/08/2022.
acÓrdÃo N. 8523 – 1ª cPJ. recUrso N. 18969 – volUNtário (Pro-
cesso/aiNf N. 062018510000041-6). coNselHeiro relator: Ber-
Nardo de PaUla loBo. eMeNta: icMs. aUsÊNcia de recolHiMeNto. 
Uso de crÉdito iNdevido. iMProcedÊNcia. iNocorrÊNcia do fato 
Gerador. 1. improcede a autuação a qual não materializa o fato gerador 
descrito na motivação fática do lançamento tributário. 2. ausência de de-
monstração do uso de crédito indevido, resultando em inocorrência do fato 
gerador e consequentemente pela improcedência do auto de infração. 3. 
recurso conhecido e provido. decisÃo: UNÂNiMe. JUlGado Na sessÃo 
do dia: 17/08/2022. data do acÓrdÃo: 17/08/2022.

Protocolo: 845332

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022
resULtado FiNaL de recUrso e HoMoLoGaÇÃo sUPerior
o BaNPará s/a, por sua Pregoeira e Homologação superior, julgou re-
cUrso coNHecido e no mérito NÃo Provido o recurso interposto pela 
empresa fÓtoN iNforMática s.a.
alessandra Brito
Pregoeira

Protocolo: 845524

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 01088 de 26 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doe nº. 30.605 de 19.01.2006,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2022/1004077.
resolve:
reMover, o servidor adoNai cUNHa aires, cargo aGeNte de adMiNis-
trativo, matrícula n° 57194753/1, do 6º ceNtro reGioNal de saÚde 
- BarcareNa para o 2º ceNtro reGioNal de saÚde – saNta iZaBel do Pará.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se,
diretoria de GestÃo do traBalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde, eM 26.08.2022.
KellY de cássia PeiXoto de oliveira silveira
diretora de GestÃo do traBalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde – sesPa

Protocolo: 845510
Portaria N° 0737 de 25 de aGosto de 2022
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
doe n° 28.508/18.07.1997,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2022/1036559.
r e s o l v e:
desiGNar, o servidor odiloN ricardo dUarte Moreira, matrícula 
nº 57190894/1, lotado no 9º ceNtro reGioNal de saÚde – saNta-
rÉM, para responder pelo cargo comissionado de cHefe da divisÃo 
de eNdeMias de ceNtro reGioNal de saÚde / das-3, no período de 
01.09.2022 a 30.09.2022, em substituição ao titular fraNcisco Jose de 
Macedo GaMa, matrícula nº 5897269/1, que se encontrará em gozo de 
férias regulamentares.
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Portaria N° 0738 de 25 de aGosto de 2022
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
doe n° 28.508/18.07.1997,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2022/1051471.
r e s o l v e:
desiGNar, a servidora sUeleN da silva Brito, matrícula nº 57191955/2, 
lotada no 9º ceNtro reGioNal de saÚde – saNtarÉM, para responder 
pelo cargo comissionado de cHefe da divisÃo tÉcNica de ceNtro re-
GioNal / das-3, no período de 01.09.2022 a 30.09.2022, em substituição 
a titular irlaNa siQUeira de soUZa, matrícula nº 5897421/1, que se 
encontrará em gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0739 de 25 de aGosto de 2022
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
doe n° 28.508/18.07.1997,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2022/1023665.
r e s o l v e:
desiGNar, a servidora vera lUcia alMeida daMoUs, matrícula nº 
119032/1, lotada no 4º ceNtro reGioNal de saÚde – caPaNeMa, para 
responder pelo cargo comissionado de cHefe da divisao de orGaNiZa-
ÇÃo, coNtrole e avaliaÇao de ceNtro reGioNal / das-3, no período 
de 01.09.2022 a 30.09.2022, em substituição a titular aNNa larissa da 
silva serra, matrícula nº 57194739/2, que se encontrará em gozo de 
férias regulamentares.
Portaria N° 0740 de 25 de aGosto de 2022
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
doe n° 28.508/18.07.1997,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2022/1025042.
r e s o l v e:
desiGNar, a servidora lUciaNa ferreira MiNoWa, matrícula nº 
57208588/1, para responder pelo cargo comissionado de cHefe da di-
visÃo de coNtrole de carGos / das-3, no período de 01.09.2022 a 
30.09.2022, em substituição ao titular deUZeNei MoUra de oliveira, 
matrícula nº 54192835/1, que se encontrará em gozo de férias regula-
mentares.
Portaria N° 0741 de 25 de aGosto de 2022
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
doe n° 28.508/18.07.1997,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2022/1067649.
r e s o l v e:
desiGNar, a servidora sYaNe sHeila costa de PaUla laGo, matrícu-
la nº 5243076/1, para responder pelo cargo comissionado de cHefe de 
divisao de edUcaÇÃo e saUde / das-3, no período de 01.09.2022 a 
30.09.2022, em substituição a titular vera lUce caNto BertaGNoli, 
matrícula nº 5888350/2, que se encontrará em gozo de licença Prêmio.
Portaria N° 0742 de 25 de aGosto de 2022
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
doe n° 28.508/18.07.1997,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2022/1081712.
r e s o l v e:
desiGNar, a servidora reJaNe Maia MescoUto, matrícula nº 
57197394/1, lotada no 2º ceNtro reGioNal de saÚde – saNta iZaBel 
do Pará, para responder pelo cargo comissionado de cHefe da divi-
sao de orGaNiZaÇÃo, coNtrole e avaliaÇao de ceNtro reGioNal 
/ das-3, no período de 01.09.2022 a 30.09.2022, em substituição a titular 
Patricia MoNteiro vilela, matrícula nº 5956145/1, que se encontrará 
em gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0743 de 25 de aGosto de 2022
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
doe n° 28.508/18.07.1997,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2022/1081309.
r e s o l v e:
desiGNar, o servidor aNtoNiNo aKio KaGUeYaMa, matrícula nº 
5946581/1, lotada no 2º ceNtro reGioNal de saÚde – saNta iZaBel 
do Pará, para responder pelo cargo comissionado de diretor de ceN-
tro reGioNal de sáUde / das-4, no período de 01.09.2022 a 30.09.2022, 
em substituição ao titular carlos Mario de Brito Kato, matrícula nº 
5946576/1, que se encontrará em gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0744 de 25 de aGosto de 2022
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
doe n° 28.508/18.07.1997,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2022/1081309.
r e s o l v e:
desiGNar, o servidor edUardo JeaN vilHeNa dos reis, matrícula nº 
57195597/1, lotado no 2º ceNtro reGioNal de saÚde – saNta iZaBel do 
Pará, para responder pelo cargo comissionado de cHefe de divisÃo ad-
MiNistrativa de ceNtro reGioNal/ das-3, no período de 01.09.2022 a 
30.09.2022, em substituição ao titular aNtoNiNo aKio KaGUeYaMa, matrícula 
nº 5946581/1, que se encontrará respondendo pela direção do 2º crs.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se,
GaBiNete do secretário de estado de saÚde PÚBlica, eM 25.08.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMes
secretário de estado de saÚde PÚBlica

Protocolo: 845368

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 554 de 18 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doe 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo Pae nº. 2022/947270.
resolve:
deterMiNar, de comum acordo, que a servidora Maria das GraÇas de 
alMeida BiteNcoUrt, matrícula nº. 95281/1, cargo de agente de Porta-
ria regime jurídico de estatutário efetivo, lotado no 6º centro regional de 
saúde – Barcarena, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da Portaria nº. 132/15.03.2012, publicada no doe nº 32.132/02.04.2012, 
correspondente ao triênio de 10.07.2000 a 09.07.2003, no período de 
31.08.2022 à 29.09.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria de
estado de saúde Pública em: 26.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde.
Portaria Nº 555 de 18 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo Pae 
nº. 2022/947270.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora Maria das GraÇas de alMeida BiteNcoUrt, matrícula nº. 
95281/1, cargo de agente de Portaria, regime jurídico de estatutário efe-
tivo, lotado no 6º centro regional de saúde – Barcarena, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 10.07.2006 a 09.07.2009.
aUtoriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 30.09.2022 à 29.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria de
estado de saúde Pública em: 26.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde.
Portaria Nº 064 de 17 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo Pae 
nº. 2022/912366.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, 
a servidora Maria MÔNica MacHado de aGUiar liMa, matrícula nº. 
57189471/1, cargo de enfermeiro, regime jurídico de estatutário efetivo, 
lotado 9º centro regional de saúde – santarém, 02 (dois) meses de licen-
ça Prêmio, correspondente ao triênio de 14.01.2017 a 13.01.2020.
aUtoriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria de
estado de saúde Pública em: 26.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde.
Portaria Nº 1.013 de 18 de aGosto de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doe 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/908615.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
o servidor JoÃo dos saNtos Mota, matrícula nº. 85944/3, cargo de 
técnico em Gestão Pública, regime Jurídico de estatutário efetivo, lota-
do na diretoria operacional com atuação no GtcaGHMr, goze de licença 
Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
15.01.2019 a 14.01.2022.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.10.2022 a 01.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria
de estado de saúde Pública em: 26.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde.
Portaria Nº 065 de 17 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo Pae 
nº. 2022/875785.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora reGiaNe BraGa PiNHeiro NasciMeNto, matrícula nº. 5901450/1, 
cargo de técnico de enfermagem, regime jurídico de estatutário efetivo, 
lotado no 9º centro regional de saúde – santarém, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 11.07.2015 a 10.07.2018.
aUtoriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria de
estado de saúde Pública em: 26.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde.
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Portaria Nº 552 de 12 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo Pae 
nº. 2022/793569.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora Maria raiMUNda costa e silva, matrícula nº. 5256534/1, 
cargo de agente de Portaria, regime jurídico de estatutário efetivo, lotado 
no 6º centro regional de saúde - abaetetuba, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 02.03.2016 a 01.03.2019.
aUtoriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.09.2022 à 30.10.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria de
estado de saúde Pública em: 26.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde.
Portaria Nº 1.009 de 18 de aGosto de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/241951.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora adriaNa saNtos de MoUra, matrícula nº. 57207270/1, cargo 
de técnico de enfermagem, regime Jurídico de estatutário efetivo, lotada 
no Hospital regional - tucuruí, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 22.10.2008 a 21.10.2011.
aUtoriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 15.10.2022 a 13.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria
de estado de saúde Pública em: 26.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde.
Portaria Nº 556 de 19 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo Pae 
nº.2022/1008623.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o 
servidor edsoN WaNder GoNcalves loBato, matrícula nº. 5134870/1, 
cargo de agente de Portaria, regime jurídico de estatutário efetivo, lotado 
no 6º centro regional de saúde – Barcarena, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 01.06.2008 a 31.05.2011.
aUtoriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.09.2022 à 30.10.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria de
estado de saúde Pública em: 26.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde.
Portaria Nº 058 de 25 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo Pae 
nº. 2022/937395.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora claUdia reGiNa veira Matos, matrícula nº. 5569397/2, cargo 
de economista, regime jurídico de estatutário efetivo, lotado no 9º centro 
regional de saúde – santarém, 02 (dois) meses de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio de 01.09.2014 a 31.08.2017.
aUtoriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.10.2022 a 30.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria de
estado de saúde Pública em: 26.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde.
Portaria Nº 066 de 19 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo Pae 
nº. 2022/816759.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o 
servidor roBsoN saMPaio de Barros, matrícula nº. 5424682/2, cargo 
de técnico Patologia clinica, regime jurídico de estatutário efetivo, lotado 
no 9º centro regional de saúde – santarém, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 12.12.2008 a 11.12.2011.
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.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria de
estado de saúde Pública em: 26.08.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 845057

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 1030 
de 26 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa

a diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doe nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNsideraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
resolve:
coNceder, licença para tratamento de saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

57206543/1 lUciaNo eMaNUel cardoso GoMes tÉcNico de eNfer-
MaGeM

01/04/2022 a 
30/04/2022

93024 – 
16/08/2022

57197118/1 aNtoNilsoN raMos correa aGeNte de Portaria 08/03/2022 a 
06/12/2022

33/2022 – 
07/06/2022

57207998/1 carMeM verGoliNo GoNcalves tÉcNico de eNfer-
MaGeM

03/05/2022 a 
04/05/2022

34/2022 – 
15/06/2022

57207998/1 carMeM verGoliNo GoNcalves tÉcNico de eNfer-
MaGeM

06/05/2022 a 
06/05/2022

35/2022 – 
15/06/2022

57207998/1 carMeM verGoliNo GoNcalves tÉcNico de eNfer-
MaGeM

09/05/2022 a 
09/05/2022

36/2022 – 
15/06/2022

PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se
Gdv/diretoria de GestÃo do traBalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde
/secretaria de estado de saÚde PÚBlica, em 26/08/2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde.

Portaria coLetiVa Nº 1031 
de 26 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa

a diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doe nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNsideraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
resolve:
coNceder, licença para tratamento de saúde - Prorrogação, aos servido-
res abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

112160/1 saNdra Maria de oliveira BraGa eNferMeiro 11/04/2022 a 
27/09/2022

93054 – 
16/08/2022

54196416/2 Maria do carMo ferreira PiNto tÉcNico de eNfer-
MaGeM

27/05/2022 a 
22/11/2022

1878/2022 – 
04/08/2022

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 26/08/2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde.

Portaria Nº 1032 de 26 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doe nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNsideraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de;
resolve:
coNceder, licença assistência, a servidora abaixo relacionada;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

5897448/1 Nivia Batista MiraNda tÉcNico de eNfer-
MaGeM

07/03/2022 até 
11/03/2022

27/2022 – 
24/05/2022

5897448/1 Nivia Batista MiraNda tÉcNico de eNfer-
MaGeM

20/03/2022 até 
24/03/2022

28/2022 – 
24/05/2022

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 26/08/2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 845110

coNtrato
.

coNtrato Nº 69.22 - Processo Nº 2021/921282
Partes: sesPa e a eMPresa KaPa caPitaL FaciLities Ltda
do oBJeto: o objeto do presente termo é a contratação de empresa es-
pecializada na prestação dos serviços continuados de limpeza, conservação 
e higienização das casas de saúde na região metropolitana e hospitais no 
interior – sesPa- lotes i e iii, conforme condições e exigências estabele-
cidas no termo de referência e seus anexos;
da viGÊNcia: o prazo de vigência a contar do dia 31 de agosto de 2022 
a 30 de agosto de 2023.
do PreÇo: o valor total do presente termo de contrato é de r$ 
17.331.838,44 (dezessete milhões, trezentos e trinta e um mil, oitocentos 
e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos).
da dotaÇÃo orÇaMeNtária: Programa de trabalho: 8288 / 8338, Natu-
reza de despesa: 339037
e fonte de recurso: 0103 / 0303.
data da assiNatUra: 26/08/22
ordenador: ariel doUrado saMPaio MartiNs de Barros- secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 845357
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

erMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP
Nº 047/sesPa/2022
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/sesPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão eletrônico srP nº 047/sesPa/2022, no 
valor total de r$ 364.186,96 (trezentos e sessenta e quatro mil, cento e 
oitenta e seis reais e noventa e seis centavos).
oBJeto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de Medicamen-
tos, para atender aos pacientes da secretaria de estado de administração 
Penitenciária (seaP) do estado do Pará, por um período de 12 (doze) meses.
eMPresas veNcedoras:
1. f cardoso e cia ltda, cNPJ Nº 04.949.905/0001-63, foi a vencedora 
do item 23 pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 92.771,60 
(noventa e dois mil mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos).
2. P G liMa coM eireli, cNPJ Nº 23.493.764/0001-61, foi a vencedora 
dos itens 03, 09, 20, 24 e 25 pelo critério de menor preço, no valor total de 
r$ 232.231,16 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e trinta e um reais 
e dezesseis centavos).
3. a J coMÉrcio atacadista de MedicaMeNtos e ProdUtos HosPi-
talar ltda, cNPJ Nº 32.137.731/0001-70, foi a vencedora dos itens 04, 
13 e 16 pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 39.184,20 (trinta 
e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos).
valor total do Pregão eletrônico srP nº 047/sesPa/2022: r$ 364.186,96 
(trezentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e noventa 
e seis centavos).
Belém (Pa), 25 de agosto de 2022.
ariel doUrado saMPaio MartiNs de Barros
secretário adjunto de Gestão administrativa/sesPa.

Protocolo: 844983

FÉrias
.

Portaria N° 1.014 de 19 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa.
a diretora de GestÃo do traBalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde/dGtes, 
usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
resolve:
coNceder, férias regulamentares ao (a) servidor (a) desta sesPa, abaixo 
relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
54183525-2 edivaldo vieira farias 22/10/2018 a 21/10/2019 03/10/2022 a 01/11/2022

oBs: coNforMe Parecer JUridico coNstaNte No Processo Nº 2022/332174.
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 03/08/2022.
Kelly de Cassia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 845024

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1029 de 26 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doe nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/1081017.
resolve:
autorizar o afastamento da servidora loreNa soUZa MartiNs, ocupante 
do cargo de Nutricionista, id. funcional nº 54189732/1, lo tada na Unidade 
de referência especializada aids, a contar de 13/08/2022, por um período 
de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua genitora.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
Gdv/diretoria de GestÃo do traBalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde /
secretaria de estado de saÚde PÚBlica, em 26/08/2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 844974

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°: 069/2022
exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços de Prestação de serviço docente no curso 
de capacitação em Qualidade de vida no trabalho, Unidade 1,2,3,4 e 5, 
Município de Belém , turma i, no período de 22/08 a 26/08/2022, totali-
zando 20 horas-aula.
valor total: r$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)

data da assinatura: 19/08/2022
vigência: 19/08 a 17/09/2022
orçamento: Ne nº 00243
Programa de trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000  -  33903600  -  0349002772  -  federal
contratado: rose danin  ferraro - cPf. Nº 740.779.882-68
endereço: av. Governador José Malcher, n° 1701, apt. 1503 – Bairro: Na-
zaré – Belém/Pa
ceP: 66060-230.
ordenador: eliZetH do socorro da silva BraGa
diretora da escola técnica do sUs – etsUs/Pa

Protocolo: 845218
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 064/2022
exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de capacitação em Uso 
racional e descarte regular de Medicamentos Utilizando em domicílios no 
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: 18/08/2022
vigência: 18/08 a 16/09/2022
orçamento: Ne nº 00236
Programa de trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do 
recurso
10128150789240000  -  33903600  -  0349002772  -  federal
contratado: antônio Jorge ataíde souza – cPf n° 227.488.492-72
endereço: trav. Guerra Passos, n° 347 – Bairro: canudos – Belém/Pa
ceP: 66070-210.
ordenador: eliZetH do socorro da silva BraGa
diretora da escola técnica do sUs – etsUs/Pa

Protocolo: 845209

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 178 de 26 de aGosto de 2022
coNceder a servidora iale GUedes de aNdrade costa, matrícula nº 
57215498-1, ocupante do cargo de tÉcNico de laBoratÓrio, lotada no 
laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 03 
de outubro de 2022 a 01 de novembro de 2022, referente ao triênio de 
20/03/2018 a 19/03/2021.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
alBerto siMÕes JorGe JUNior
diretor do laceN/Pará

Protocolo: 845475
Portaria Nº 179 de 26 de aGosto de 2022
coNceder a servidora iale GUedes de aNdrade costa, matrícula nº 
57215498-2, ocupante do cargo de tÉcNico de eM PatoloGia clÍNica, 
lotada no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no pe-
ríodo de 03 de outubro de 2022 a 01 de novembro de 2022, referente ao 
triênio de 29/09/2016 a 28/09/2019.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
alBerto siMÕes JorGe JUNior
diretor do laceN/Pará

Protocolo: 845477

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria Nº 180 de 26/08/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do servidor: isocleide raMos BarBosa caMelo
cargo do servidor: aGeNte de Portaria
Matricula: 54192816-1
recurso (s):
Programa de trabalho: 10.302.1507.8288
fonte do recurso: 0103000000
Natureza da despesa: 339030 / valor: r$ 3.000,00
Natureza da despesa: 339036 / valor: r$ 3.000,00
observação: suprir despesas eventuais deste laceN.
ordenador: alberto simões Jorge Junior.

Protocolo: 845394
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

coMissÃo iNterGestores reGioNaL
cir MetroPoLitaNa iii
Portaria Nº 002 de 25 de agosto de 2022
a comissão intergestores regional Metropolitana iii /Pará, no uso de suas 
atribuições legais e,
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional 
Metropolitana iii/Pa, capitulo ii, da composição, artigo 2º,
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional Metropolitana iii/Pa em reunião ordinária do dia 01 de julho de 2021.
resolve:
art. 1º – Nomear (um) titular/sesPa, 03 (três) titulares e 02 (dois) su-
plentes do 3º crs/sesPa, 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes do 5º 
crs/sesPa e 22 (vinte e dois) secretários Municipais de saúde que cons-
tituirão os membros da comissão intergestores regional Metropolitana iii, 
conforme relação a seguir:
sesPa
titular: liliane alves sá
3º crs/sesPa
titular: Mário Moraes chermont filho – Presidente da cir Metropolitana iii
titular: ana Patrícia da Gama Bittencourt
suplente: sandro José da silva cavalcante
titular: eliana Maciel da silva cavalcante
suplente: ana regina Uchôa viana silva
5º crs/sesPa
titular: Maria lucilene ribeiro das chagas
suplente: Marcelo da silva azevedo
titular: cláudio severino cunha de sousa
suplente: Maria de Nazaré oliveira e sousa
titular: salomão lira da silva
suplente: edina araújo Gonçalves
secretários Municipais de saúde dos municípios que compõem a região 
de saúde Metropolitana iii, quais sejam: aurora do Pará, castanhal, capi-
tão Poço, curuçá, Garrafão do Norte, igarapé açu, inhangapí, ipixuna do 
Pará, irituia, Mãe do rio, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Nova 
esperança do Piriá, Paragominas, santa Maria do Pará, são domingos do 
capim, são francisco do Pará, são João da Ponta, são Miguel do Guamá, 
terra alta e Ulianópolis.
 art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 25 de agosto de 2022.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/sUs/Pa/3ºcrs

Protocolo: 845344

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 027/2022 –24.08.2022 - coNceder
Nome: Maria de NaZarÉ araÚJo oliveira
Matricula: 5148987-1  cargo: agente de Portaria
lotação: 3º crs/c.s.castaNHal  GeP: estatutário efetivo
aquisitivo: 02.07.2017 a 01.07.2020
Período: 03.10.2022 a 01.12.2022 (60) sessenta dias

Protocolo: 845014

diÁria
.

Portaria Nº 977 de diÁria de 26/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar entrega de vacinas e insumos de rotina referente de 
Agosto, afim  de abastecer a rede de frio municipal via rota: Terra Alta,São 
João da Ponta,curuçá e Marapanim.
origem: castanhal-Pará
destino: Marapanim - Pa–  Período: 01/09/2022.
servidores: denilda da costa Martins silva cargo: enfermeira cPf-
394.420.982.68 mat.57190559
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 978 de diária de 26/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidora que irá realizar entrega de vacinas e insumos 
de rotina referente de Agosto, afim  de abastecer a rede de frio municipal 
via rota: terra alta, são João da Ponta, curuçá e Marapanim.
origem: castanhal -Pará
destino: Marapanim -Pa.  Periodo: 01/09/2022
servidor: cícero alves ferreira cargo: Motorista cPf- 108.102.502.68 
mat.0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 845028

Portaria Nº 979 de diÁria de 26/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar entrega de vacinas e insumos de rotina referente de 
Agosto, afim  de abastecer a rede de frio municipal via rota: São Francisco 
do Pará, igarapé-açú, Magalhães Barata e Maracanã
origem: castanhal-Pará
destino: Maracanã - Pa–  Período: 05/09/2022.
servidores: denilda da costa Martins silva cargo: enfermeira cPf-
394.420.982.68 mat.57190559
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 980 de diária de 26/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidora que irá realizar entrega de vacinas e insumos 
de rotina referente de Agosto, afim  de abastecer a rede de frio municipal 
via rota: terra alta, são João da Ponta, curuçá e Marapanim.
origem: castanhal -Pará
destino: Maracanã -Pa.  Periodo: 05/09/2022
servidor: edmilson alves cavalcante filho cargo: Motorista cPf-
410.549.542.91 mat. 0503399
ordenador: Mário Moraes chermont f

Protocolo: 845042
Portaria Nº 981 de diÁria de 26/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar entrega de vacinas e insumos de rotina referente de 
Agosto, afim  de abastecer a rede de frio municipal via rota: Castanhal 
inhangapí, e são domingos do capím.
origem: castanhal-Pará
destino: são domingos do capím - Pa–  Período: 06/09/2022.
servidores: denilda da costa Martins silva cargo: enfermeira cPf-
394.420.982.68 mat.57190559
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 982 de diária de 26/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidora que irá realizar entrega de vacinas e insumos 
de rotina referente de Agosto, afim  de abastecer a rede de frio municipal 
via rota: castanhal, inhangapí e são domingos do capím.
origem: castanhal -Pará
destino: são domingos do capím -Pa.  Periodo: 06/09/2022
servidor:  João ricardo da rocha rodrigues cargo: Motorista cPf- 
689.018.952.34
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 845049
Portaria Nº 976  de diÁria de 26/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar do curso de Gerência e fiscalização de contratos na 
administração Pública na escola de Governo do Pará- eGPa.
origem: castanhal-Pará
destino: Belém - Pa–  Período: 29 /08 a 02/09/2022.
servidores: arthur emilio Godot de carvalho cargo: ag. administrativo 
cPf-771.486.732.91 mat.5913468/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 975 de diária de 26/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Prestar assessoramento á realização dos primeiros  Pregões  ele-
trônicos deste 3º crs/sesPa.
origem: capanema -Pará
destino: castanhal -Pa.  Periodo: 29/08 a 02/08/2022
servidor: ednei da silva costa cargo: ag. administrativo cPf- 
702.517.462.91 mat. 5480767/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 844996
Portaria Nº 983 de diÁria de 26/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: tratar de políticas públicas de saúde junto ao secretário munici-
pal de saúde.
origem: castanhal-Pará
destino: Maracanã - Pa–  Período: 02/09/2022.
servidores: Mário Moraes chermont filho cargo: diretor regional cPf- 
663.815.332.34 mat. 5912309/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 984 de diária de 26/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir diretor regional que irá tratar de políticas públicas de 
saúde junto ao secretário municipal de saúde.
origem: castanhal -Pará
destino: Maracanã -Pa.  Periodo: 02/09/2022
servidor:  cícero alves ferreira cargo: Motorista cPf- 108.102.502.68 
mat. 0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 845123
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torNar seM eFeito
.

coMissÃo iNterGestores reGioNaL - cir MetroPoLitaNa iii
torNar seM eFeito Portaria Nº 001 de 06/05/2022
tornar sem efeito a Portaria Nº 001 de 06/05/2022, publicada 
no doe Nº 34.963, (pág.26) de 09/05/2022, que Nomeou (um) titu-
lar/sesPa, 03 (três) titulares e 02 (dois) suplentes do 3º crs/sesPa, 03 
(três) titulares e 03 (três) suplentes do 5º crs/sesPa e 22 (vinte e dois) 
secretários Municipais de saúde que constituirão os membros da comissão 
intergestores regional Metropolitana iii.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/sUs/Pa/3ºcrs

Protocolo: 845340

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata de triÊNios de Portaria de LiceNÇa PreMio
serVidora :raiMUNda idaLiNa da siLVa
Portaria Nº 066 de 04/08/2022
onde se lê ao triênio de 01.01.2003 a 31.01.2006,
Leia-se ao triênio de 01.01.2003 a 31.12.2005.
Portaria Nº 067 de 04/08/2022
onde se lê ao triênio de 01.01.2006 a 31.01.2009,
Leia-se ao triênio de 01.01.2006 a 31.12.2008.

Protocolo: 845236

.

.

diÁria
.

Portaria N° 370 de 26 de agosto de 2022
NÚMero de diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGeM: 7º crs, destiNo: saNta crUZ do ararÍ
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
1087012 / oscar ferNaNdo leis fiGUeiredo / 166.613.542-91
oBJetivo: coordenar, supervisionar e monitorar os sistemas de informa-
ção, avaliação de competência microscópica aos microscopistas de base da 
rede e supervisão das Udts, preconizado para o terceiro QdQQ.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teiXeira JÚNior
Portaria N° 371 de 26 de agosto de 2022
NÚMero de diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGeM: 7º crs, destiNo: saNta crUZ do ararÍ
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
0501019 / Jose Maria dos saNtos / 081.308.502-06
oBJetivo: Participar em apoio técnico da ação de supervisão, monitorar 
os sistemas de informação, avaliação de competência microscópica aos 
microscopistas de base da rede e supervisão das Udts, preconizado para 
o terceiro QdQQ.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teiXeira JÚNior

Protocolo: 845134

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 330 de 25 de aGosto de 2022
objetivo: implantar o comitê municipal de enfrentamento aos acidentes 
de motor com escalpelamentos, realizar ações educativas e preventivas 
aos acidentes de motor a população, orientar a equipe de assistência e de 
regulação para proceder com as notificações dos casos. 
origem: Breves - BaGre/Pa.
servidor (es): Maria trindade Gomes lima e elvis de oliveira Prata, 3,5 
diárias de 30/08 à 02/09/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGela fialHo feliX.

Protocolo: 845269

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 02 de 24 de aGosto de 2022
a diretora do 9° ceNtro reGioNal de saÚde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela Portaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNsideraNdo os termos do Processo n°2022/1058271
I – CONCEDER ao servidor Irley Monteiro de Araújo, CPF 638.362.542-
04, matrícula: 5901807/1, cargo: analista de sistemas, lotado no 9ºcrs/
sesPa, suprimento de fundos no valor total de r$ 3.000,00 (três mil re-
ais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte do recurso Natureza da despesa Valor
908338 0103000000 339030 r$2.000,00
908338 0103000000 339039 r$1.000,00

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.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
sesPa/ 9° crs, 24 de agosto de 2022.

Protocolo: 845060

.

.

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº276 de 18 de agosto de 2022
fundamento legal: decreto N° 2819 de 06 seteMBro de 1994.
objetivo: fazer vistoria nas obras de construção de uma Maternidade Mu-
nicipal – termo de fomento Nº 06/2021.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba/ Pa – Brasil
Período: 12/09/2022 a 16/09/2022 / N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
servidor:
Jorge Eymar de Matos Silva,
cPf: 109.606.192-91
Matrícula: 94579/1
cargo: eng. sanitarista,
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 845011

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 20 de 26 de aGosto de 2022
a diretora do 9° ceNtro reGioNal de saÚde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela Portaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021
coNsideraNdo os termos do Processo Nº 2022/1042041
resolve:
torNar seM efeito a Portaria Nº265 de 18 de agosto de 2022, publicada 
no Diário Oficial Nº 35.088 de 24 de Agosto de 2022. Protocolo: 843290; em 
nome do servidor eraldo Guilherme dos santos sá; matrícula: 58972711, 
referente à concessão de diárias no Período: 12/09/2022 a 16/09/2022 / 
N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)) para o Município de destino: 
itaituba/ Pa – Brasil.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
aliNe Nair cUNHa liBeral
diretora do 9º crs/sesPa

Protocolo: 845281

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 393/2022, de 22/08/2022
Portaria coletiva
objetivo: atender solicitação do Ministério do trabalho
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Porto de Moz
servidor: 57224680 / aNdreaNe fraNcisca dos saNtos (tec. de eN-
ferMaGeM) / 4,5 diárias (completa) de 05/09/2022 a 09/09/2022
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servidor: 5895557/4 liliaN dos saNtos Moraes (assisteNte social) 
4,5 diárias (completa) de 05/09/2022 a 09/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sesPa

Protocolo: 845525
Portaria N° 390/2022, de 16/08/2022
Portaria individual
objetivo: supervisão do Programa saúde do idoso e Melhor em casa
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Uruará e Pacajá
servidor: 5247640/2/ GiaNe silva oliveira loreNZoNi (enfermeira) / 
4,5 diárias (completa) de 05/09/2022 a 09/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sesPa

Protocolo: 845534
Portaria N° 391/2022, de 16/08/2022
Portaria individual
objetivo: supervisão do Programa ist/aids
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Uruará e Pacajá
servidor: 5753082-1/ fraNceMarY GoMes da silva (Nutricionista) / 4,5 
diárias (completa) de 05/09/2022 a 09/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sesPa

Protocolo: 845537
Portaria N° 392/2022, de 16/08/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial para transportar os técnicos do 10° CRS, 
que estarão acompanhando equipe do nível central no município
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Pacajá
servidor: 57224644/1 loUver silva de soUsa (agente de artes Práti-
cas) / 1,5 diária (completa) de 08/09/2022 a 09/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sesPa

Protocolo: 845542

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de saÚde PÚBLica
13°ceNtro reGioNaL de saÚde

Portaria Nº 41, de 26 de aGosto de 2022.
a direção do 13° centro regional de saúde Pública, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, através do Portaria Nº 81/2022-cGc de 
19 de Janeiro de 2022, publicado no doe Nº 34838 de 20/01/2022, bem 
como pelas atribuições legais expressas cargo, e
considerando que a sesPa desenvolve políticas e programas que buscam 
assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, 
impondo à função da gestão do trabalho e da educação a responsabilida-
de pela qualificação dos trabalhadores e pela organização do trabalho em 
saúde, constituindo novos perfis profissionais com condições de responder 
às necessidades de saúde da população, de acordo com os princípios e 
diretrizes do sUs; e
considerando a Portaria Nº 1.996/GM/Ms, de 20 de agosto de 2007, que 
dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de 
educação Permanente em saúde (PNePs); e
considerando que a Política Nacional de Humanização da atenção e da 
Gestão do sUs (PNH), criada em 2003, não possui portarias que a regula-
mentem ou normatizem, sendo constituída a partir do seu documento base 
que dispõe sobre os seus princípios, diretrizes, método e dispositivos. seu 
caráter transversal permite que esteja presente nas legislações das demais 
políticas, áreas técnicas e departamentos, devendo se fazer presente e 
estar inserida em todas as políticas e programas do sUs;
considerando que a PNePs e a PNH se apresentam como políticas trans-
versais que compartilham a mesma intencionalidade de transformação de 
práticas, uma vez que ambas buscam o aprimoramento dos processos de 
trabalho a partir do protagonismo dos trabalhadores, gestores e usuários 
do sUs que estão diretamente implicados no processo de produção de 
saúde; e
considerando que essas políticas se complementam, pois enquanto a edu-
cação Permanente em saúde busca o aprimoramento na formação e no de-
senvolvimento dos trabalhadores da saúde para que estes atuem de forma 
efetiva no sistema público de saúde, a PNH define diretrizes, dispositivos 

e ferramentas para dar operacionalidade às práticas humanizadoras que 
compõem os processos de saúde; e
considerando a necessidade de fortalecer e articular melhor as ações das 
Políticas, na realidade regional do estado do Pará, em direção ao atendi-
mento dos princípios fundamentais do sUs.
considerando a constituição do coletivo estadual das referências técnicas 
de educação na saúde e Humanização (rtesH), lotadas nos centros re-
gionais de saúde, como estratégia de fortalecimento da relação de trabalho 
entre as áreas técnicas;
r e s o l v e:
art. 1º - constituir o coletivo regional das referências técnicas de educa-
ção na saúde e Humanização (rtesH), como estratégia de fortalecimento 
da relação de trabalho entre as áreas técnicas do centro regional de saú-
de e seus respectivos municípios, visando à implementação das ações da 
Política Nacional de educação Permanente em saúde (PNePs) e da Política 
Nacional de Humanização da atenção e Gestão do sUs (PNH) de forma 
a atender o processo de descentralização das políticas públicas junto as 
secretarias Municipais de saúde por todo o estado.
art. 2º - o coletivo regional das referências técnicas de educação na 
saúde (rtes) e Humanização (rtH) será composto pelas seguintes repre-
sentações da secretaria Municipal de saúde;

sMs BaiÃo cPF  
 caMilla Barros de MeNeZes 003.964.252-67 rtes/rtH-titUlar
liliaN do socorro da silva 684.063.042-00 rtes-sUPleNte
arteNiZa corrÊa saNcHes 004.374.182-78 rtH-sUPleNte

sMs caMetá   
BeNedita rafaela da s.Barreiros 016.369.372-25 rtes-titUlar
adriellY rodriGUes P de castro 884.879.702-49 rtes-sUPleNte

rosÂNGela sodrÉ travassos 370.475.152-91 rtH-titUlar
aNdressa aleNcar dos s. de assis 980.531.672-68 rtH-sUPleNte

sMs liMoeiro do aJUrU   
celiaNe PiNHeiro saNtaNa 880.653.592-72 rtes/rtH-titUlar
MaNoel vascoNcelos leÃo 021.661.962-92 rtes/rtH-sUPleNte

sMs MocaJUBa   
lUPY racaBio cUNHa Bacelar 706.182.592-34 rtes-titUlar
MaelY sacraMeNto de soUto 021.837.012-18 rtes-sUPleNte

Josilete Gaia oliveira 77.362.062-87 rtH-titUlar
viNiciUs de JesUs da Mata Paes 014.166.212-37 rtH-sUPleNte

sMs oeiras do Pará   
aleXaNdre BarBosa da crUZ 021.449.262-12 rtes-titUlar

edilsoN alves 011.931.732-05 rtes-sUPleNte
KllaYaNe de soUZa rodriGUes 021.606.282-98 rtH-titUlar

MoiZaNe veiGa PiNHeiro 040.058.392-58 rtH-sUPleNte

art.3º - a organização e funcionamento deste coletivo está disposto no 
regimento interno constante no anexo Único desta Portaria.
art.4º - esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
Helius cezar tocantins de souza
diretor do 13º centro regional de saúde/sesPa-cametá-Pa

aNeXo ÚNico
reGiMeNto iNterNo do coLetiVo reGioNaL das 
reFerÊNcias tÉcNicas de edUcaÇÃo Na saÚde e 

HUMaNiZaÇÃo
caPÍtULo i
criaÇÃo e FiNaLidade
da criaÇÃo
art.1º - o 13º centro regional de saúde cria, através de Portaria, regi-
mento interno, que regerá a organização e o funcionamento do coletivo 
regional das referências técnicas de educação na saúde e Humanização, 
composto pelas representações municipais da área de abrangência deste crs.
da FiNaLidade
art.2º - o coletivo regional das referências técnicas de educação na saú-
de e Humanização tem como finalidade ser um espaço coletivo organizado, 
participativo e democrático que propicie a difusão e implementação das 
ações da Política Nacional de educação Permanente em saúde (PNePs) e 
da Política Nacional de Humanização da atenção e da Gestão do sUs (PNH) 
para serem executadas de forma regionalizada/territorializada nos municí-
pios do estado com vistas a:
I – Qualificar os serviços de saúde dos municípios do Pará com ações hu-
manizadas e de educação na saúde, fundamentadas nos princípios que 
norteiam as práticas de saúde do sUs;
ii – assegurar que os direitos dos usuários dos serviços de saúde do muni-
cípio sejam cumpridos em todas as dimensões do cuidado;
iii – valorizar os trabalhadores em saúde e as relações de trabalho, na 
perspectiva da PNePs e PNH;
iv – incentivar mudanças nos modelos de atenção e gestão da saúde por 
meio do compartilhamento do cuidado, co-responsabilização e fortaleci-
mento dos vínculos de trabalho e participação coletiva.
caPÍtULo ii
das atriBUiÇÕes
art.3º - são atribuições do coletivo:
i - aprovar o regimento interno;
II - Analisar os cenários no campo da saúde, a fim de subsidiar a realização 
de ações regionalizadas para o fortalecimento, articulação e integração da 
PNePs e da PNH no estado do Pará;
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III - Identificar principais dificuldades na implementação da PNEPS e PNH 
nos territórios;
IV - Propor estratégias de resolução das dificuldades identificadas e enca-
minhamentos devidos no âmbito da gestão e da assistência;
v - fomentar espaços de diálogo das Políticas de educação Permanente e 
Humanização na rede de atenção a saúde;
vi - estabelecer estratégias e mecanismos que potencializem a difusão da 
PNePs e a PNH no estado do Pará;
vii - divulgar, apoiar e promover a PNePs e a PNH no município, nos de-
mais serviços da rede de saúde e na rede intersetorial.
viii - incentivar a participação dos servidores da saúde na rede Nacional 
de Humanização – rede HumanizasUs;
art.4º - são atribuições conjuntas das referências técnicas de educação 
na saúde e Humanização
i – elaborar e implementar projetos e ações de educação na saúde e Hu-
manização em seus territórios em parceria com os centros regionais e a 
coordenação de educação na saúde/dGtes, com a coordenação estadual 
de Humanização/dGtes por meio de planejamento e elaboração de planos 
de trabalho;
ii – criar mecanismos de acompanhamento e avaliação dos Projetos pro-
postos em consonância com os princípios e diretrizes da PNePs e a PNH 
em parceria com os centros regionais, com a coordenação de educação na 
saúde/dGtes e a coordenação estadual de Humanização/dGtes;
iii – fomentar discussões em seus territórios sobre educação na saúde 
e Humanização como forma de direcionar os processos de trabalho e de 
gestão nos territórios, visando à melhora das condições de trabalho, de as-
sistência, de gestão, de ensino e pesquisa; bem como consolidar o sistema 
Único de saúde – sUs como política pública de saúde;
iv – desenvolver atividades de divulgação, sensibilização de gestores, tra-
balhadores e usuários sobre a PNePs e a PNH em seus territórios;
V – Promover e realizar cursos, eventos e oficinas de trabalho sobre PNEPS 
e a PNH, em seus territórios sempre que se fizer necessário em parceria 
com o centro regional, com a coordenação de educação na saúde/dGtes 
e a coordenação estadual de Humanização/dGtes em busca de condições 
de atendimento acolhedor e resolutivo;
vi – viabilizar ações e práticas sistematizadas de educação na saúde e Hu-
manização, bem como buscar estratégias de fortalecimento daquelas que 
estão em desenvolvimento no território em parceria com o centro regional 
de saúde, e a coordenação de educação na saúde/dGtes e a coordenação 
estadual de Humanização/dGtes;
vii- estabelecer instrumentos de monitoramento e avaliação dos planos de 
trabalho baseados em metas e indicadores adotados pela sesPa em par-
ceria com a coordenação de educação na saúde/dGtes e a coordenação 
estadual de Humanização/dGtes.
Art.5º - São atribuições específicas das Referências Técnicas Municipais de 
educação na saúde
i - formular, promover e apoiar a gestão da educação permanente em 
saúde e processos relativos à mesma no âmbito municipal;
ii - Promover a integração de todos os processos de capacitação e desen-
volvimento
de recursos humanos à política de educação permanente, no âmbito mu-
nicipal da gestão do sUs;
iii - apoiar e fortalecer a articulação com as unidades de saúde municipais 
e entre os mesmos para processos de educação e desenvolvimento de 
trabalhadores para o sUs;
iv - articular e participar das políticas regulatórias e de indução de mudan-
ças no campo da graduação e das especializações das profissões de saúde;
v - articular e pactuar com o sistema de educação no âmbito do território, 
processos de formação de acordo com as necessidades do sUs, cooperan-
do com os demais gestores para processos na mesma direção;
vi - Propor ações e estruturas formais de educação técnica em saúde com 
capacidade de execução descentralizada no âmbito Municipal;
vii - fomentar junto às instâncias de gestão no âmbito Municipal (cir, 
cies, NeP) a sistematização de conhecimentos relativos á formação e ao 
desenvolvimento para a atuação em saúde.
Art.6º - São atribuições específicas das Referências Técnicas de Humanização
i - implantar, estimular e fortalecer os Grupos de trabalho e câmaras técni-
cas de Humanização com Portaria, regimento interno e Plano de trabalho;
ii - reforçar o conceito da diretriz da PNH, clínica ampliada: compromisso 
com o sujeito e seu coletivo, estímulo a diferentes práticas terapêuticas e 
co-responsabilidade dos gestores, trabalhadores e usuários no processo de 
produção de saúde;
iii - ampliar o diálogo entre os trabalhadores, entre os trabalhadores e 
a população e entre os trabalhadores e a administração, promovendo a 
gestão participativa, colegiada e a gestão compartilhada dos cuidados/
atenção;
iv - adequar os serviços ao ambiente e à cultura dos usuários, respeitando 
a privacidade e promovendo a ambiência acolhedora e confortável;
v - viabilizar a participação ativa dos trabalhadores nas unidades de saúde, 
por meio de colegiados gestores e processos interativos de planejamento 
e de tomada de decisão;
vi - Promover ações de incentivo e valorização da jornada de trabalho in-
tegral no sUs, do trabalho em equipe e da participação do trabalhador em 
processos de educação permanente em saúde que qualifiquem sua ação e 
sua inserção na rede sUs;
vii - Promover atividades de valorização e de cuidados aos trabalhadores 
da saúde, contemplando ações voltadas para a promoção da saúde e qua-
lidade de vida no trabalho;
viii - organização do acolhimento de modo a promover a ampliação efeti-
va do acesso à atenção básica e aos demais níveis do sistema, eliminando 
as filas, organizando o atendimento com base em riscos/vulnerabilidade 
priorizados e buscando adequação da capacidade resolutiva;

IX - Implementação de sistemas de escuta qualificada para usuários e 
trabalhadores, com garantia de análise e encaminhamentos a partir dos 
problemas apresentados.
caPÍtULo iii
da NatUreZa
art.7º. o coletivo regional das referências técnicas de educação na saú-
de e Humanização é um grupo de gestão participativa, de natureza con-
sultiva e propositiva, visando o fortalecimento, articulação e integração da 
PNePs e da PNH no âmbito do sUs no estado do Pará.
caPÍtULo iV
da coMPosiÇÃo
art.8º. o coletivo regional das referências técnicas de educação na saú-
de e Humanização será composto pelas seguintes representações da se-
cretaria Municipal de saúde:

sMs BaiÃo cPF  
 caMilla Barros de MeNeZes 003.964.252-67 rtes/rtH-titUlar
liliaN do socorro da silva 684.063.042-00 rtes-sUPleNte
arteNiZa corrÊa saNcHes 004.374.182-78 rtH-sUPleNte

sMs caMetá   
BeNedita rafaela da s.Barreiros 016.369.372-25 rtes-titUlar
adriellY rodriGUes P de castro 884.879.702-49 rtes-sUPleNte

rosÂNGela sodrÉ travassos 370.475.152-91 rtH-titUlar
aNdressa aleNcar dos s. de assis 980.531.672-68 rtH-sUPleNte

sMs liMoeiro do aJUrU   
celiaNe PiNHeiro saNtaNa 880.653.592-72 rtes/rtH-titUlar
MaNoel vascoNcelos leÃo 021.661.962-92 rtes/rtH-sUPleNte

sMs MocaJUBa   
lUPY racaBio cUNHa Bacelar 706.182.592-34 rtes-titUlar
MaelY sacraMeNto de soUto 021.837.012-18 rtes-sUPleNte

Josilete Gaia oliveira 77.362.062-87 rtH-titUlar
viNiciUs de JesUs da Mata Paes 014.166.212-37 rtH-sUPleNte

sMs oeiras do Pará   
aleXaNdre BarBosa da crUZ 021.449.262-12 rtes-titUlar

edilsoN alves 011.931.732-05 rtes-sUPleNte
KllaYaNe de soUZa rodriGUes 021.606.282-98 rtH-titUlar

MoiZaNe veiGa PiNHeiro 040.058.392-58 rtH-sUPleNte

Parágrafo 1º - a representação dos Municípios no coletivo será composta 
por duas referências técnicas de educação na saúde, titular e suplente e 
duas referências técnicas de Humanização, titular e suplente, preferencial-
mente servidores efetivos, visando a continuidade das atividades do coletivo.
Parágrafo 2º - a função dos representantes não será remunerada e suas 
atividades serão reconhecidas como serviço de relevância para o estado, 
sendo considerada como efetiva sua participação nas ações do coletivo.
Parágrafo 3º - de acordo com a necessidade do coletivo poderão ser 
convidados a participarem da reunião (ordinária e/ou extraordinária), re-
presentantes da rede intra e intersetorial, a fim de contribuírem com os 
objetivos do mesmo.
caPÍtULo V
da orGaNiZaÇÃo
art.9º - a distribuição de funções será realizada do seguinte modo:
seÇÃo i - da coordeNadoria
art.10º - caberá ao coordenador (a) de reunião:
1. conduzir a pauta de reunião;
2. Mediar a participação dos representantes, facilitando os debates e en-
caminhamentos.
Parágrafo 1º - a coordenadoria das reuniões será alternada entre todos os 
membros do coletivo.
seÇÃo ii - do reLator
art.11º. - caberá ao relator de reunião:
1. elaborar o resumo da reunião registrando-os em ata e posteriormente 
enviando-a para a referência técnica de educação na saúde e referência 
técnica de Humanização dos crs que se responsabilizarão em encaminhar 
a todos os representantes do coletivo.
seÇÃo iii - da dUraÇÃo e FUNcioNaMeNto do coLetiVo
art.12º - o coletivo regional das referências técnicas de educação na 
saúde e Humanização terá duração por prazo indeterminado.
art.13º - o coletivo regional das referências técnicas de educação na 
saúde e Humanização reunir-se- à, ordinariamente e extraordinariamente 
sempre que deliberado pelo coletivo. cada reunião terá duração média de 
2h, e será realizada via online ou presencial. caso haja necessidade de 
remarcação da reunião será realizado o aviso prévio aos representantes, 
com no mínimo 48 horas de antecedência.
Parágrafo 1º - os prazos estabelecidos nas reuniões do coletivo deverão 
ser cumpridos pelos representantes de acordo com a deliberação em reunião.
Parágrafo 2º - as reuniões ocorrerão independentemente do número de 
representantes.
Parágrafo 3º - Qualquer representação titular ou suplente poderá solici-
tar a convocação de uma reunião extraordinária mediante a apresentação 
de uma demanda que seja relevante, com prazo mínimo de 48 horas de 
antecedência.
art.14° - É essencial a participação dos representantes titulares e suplen-
tes nas reuniões do coletivo, sendo que as propostas de encaminhamento 
serão efetivadas somente com a aprovação da maioria absoluta.
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Parágrafo 1º - Os representantes deverão ser dispensados por suas chefias 
imediatas, sempre que houver ações do coletivo, desde que não haja des-
continuidade do serviço ao qual ele esteja ligado.
seÇÃo iV – das resPoNsaBiLidades dos ParticiPaNtes
art.15º - os participantes do coletivo:
1. os membros titulares de cada representação deverão comparecer as-
siduamente às reuniões e nas demais atividades desenvolvidas, no seu 
impedimento o suplente deverá representá-lo;
2. Qualquer ausência deverá ser justificada antecipadamente junto ao Co-
letivo, devendo ser a mesma registrada no relatório;
3. Ausências não justificadas serão comunicadas à Gestão da unidade de 
origem do representante, bem como casos de ausências frequentes, mes-
mo que justificadas;
4. deverão ser multiplicadores das informações dentro dos espaços que atua;
5.devem subsidiar o coletivo com propostas de melhorias voltadas para a 
gestão e atenção do sUs;
6. Manter informado o serviço ao qual está vinculado, divulgando os en-
caminhamentos e fazendo valer no seu âmbito as deliberações do coletivo 
como forma de orientar aos demais com relação às propostas realizadas 
em grupo e das trocas que ocorram no mesmo;
seÇÃo V - das coMissÕes
art.16º - o coletivo regional das referências técnicas de educação na 
saúde e Humanização poderá se organizar em comissões de acordo com a 
natureza dos trabalhos em andamento, definidos pelo grupo.
caPÍtULo Vi
das disPosiÇÕes Gerais
art.17º - É vedada aos Membros, no uso de suas atribuições, a utilização 
político-partidário-sindical-profissional, bem como qualquer outro tipo de van-
tagem pessoal, estando sujeito à avaliação dos critérios deste regimento.
Art.18º - Qualquer proposta final ou documentação produzida pelo grupo deverá 
antes de divulgada e / ou encaminhada, ter a ciência dos membros do coletivo;
art.19º - os assuntos pautados em reunião deverão ser conduzidos de 
forma ética pelos membros do coletivo, utilizando sempre o bom senso 
na divulgação, buscando evitar ruídos entre membros, equipes e serviços.
art.20° - o presente regimento poderá ser alterado por meio de proposta 
expressa por qualquer um dos membros do coletivo e aprovado pela maio-
ria absoluta de seus representantes.
art.21º - os casos omissos serão resolvidos pelo Grupo de trabalho composto 
por membros das coordenações de educação na saúde e Humanização.
art. 22º - este regimento entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
Helius cezar tocantins de souza
diretor do 13º centro regional de saúde/sesPa-cametá-Pa

Protocolo: 845496

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°137/2022 – HoL
srP Nº 084/2022
objeto: fornecimento de Medicamentos e soluções para transplantes
data: 09/09/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha vaz
o edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 26 de agosto de 2022
charles cristiano soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 845467

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 655/2022 – 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 e 
tendo em vista o disposto nos arts. 199, 204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 
de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
art. 1º. designar JaiMe silva delGado, sociólogo do quadro de pesso-
al ativo da sesPa, matrícula funcional nº 57197946/1 e soNia Marieta 
vieira do NasciMeNto, escriturário, do quadro de pessoal ativo do Hos-
pital ophir Loyola, matrícula funcional nº 5135141/1, para sob a presi-
dência do primeiro, constituírem comissão de sindicância administrativa 
investigatória - sai para apurar a realização de despesa sem cobertura 
contratual descrito no Processo nº 2022/1074167 de 23/08/2022, bem 
como os atos e fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
art. 2º. estabelecer o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos da 
referida comissão.

Art. 3º. Os servidores nomeados através desta portaria ficam cientes que 
em caso de não conclusão dos trabalhos no prazo legal, injustificadamente, 
estarão sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do rJU/Pa.
art. 4º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
em, 25 de agosto de 2022.
JoÃo de deUs reis da silva
diretor Geral do Hol, em exercício

Protocolo: 845472
Portaria Nº 654/2022 – GaB/dG/HoL.
o diretor Geral do HosPital oPHir loYola eM eXercicio, no 
uso das atribuições legais, que lhe foram conferidas pelo Portaria Nº 
615/2022 – GaB/dG/Hol, publicado no doe nº 35.082 de 19/08/2022 e 
tendo em vista o disposto nos arts. 199, 204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 
de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
art. 1º. designar JaiMe silva delGado, sociólogo do quadro de pes-
soal ativo da sesPa, matrícula funcional nº 57197946/1; elci de cas-
tro GoMes, agente administrativo, do quadro de pessoal ativo da ses-
Pa, matrícula funcional nº 5594995/2; e MardoNia alves cHecaliN, 
fonoaudiólogo, do quadro de pessoal ativo do Hol, matrícula funcional 
nº 57230727/2, para, sob a presidência do primeiro, constituírem comis-
são de Processo administrativo disciplinar – Pad, em face da servidora 
ciNtHia lUZ loBo, apuração de faltas e atrasos descrita no Processo 
nº 2022/338552 de 22/03/2022 prevista como infração pelo inciso v, art. 
190, do rJ, bem como os atos e fatos conexos que emergirem no decorrer 
dos trabalhos.
art. 2º. estabelecer o prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos da 
referida comissão.
Art. 3º. Os servidores nomeados através desta portaria ficam cientes que 
em caso de não conclusão dos trabalhos no prazo legal, injustificadamente, 
estarão sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do rJU/Pa.
art. 4º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
em, 24 de agosto de 2022.
JoÃo de deUs reis da silva
diretor Geral do Hol, em exercício

Protocolo: 845473
Portaria N° 658/2022 - GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HosPital oPHir loYola eM eXercÍcio, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 615/2022 
– GaB/dG/ Hol, publicada no doe nº 35.082 de 19/08/2022.
coNsideraNdo os termos do decreto de 08/06/2022, Publicado no doe n° 
35.004, de 10 de junho de 2022 e Processo n° 2022/677389 de 31/05/2022.
resolve:
lotar a partir de 30/05/2022, o servidor artHUr WilKer sales cos-
ta, cargo comissionado (assessor / Bacharel em sistema de informação), 
matrícula 5852420/7, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, na 
superintendência do instituto central – sic, deste Hospital,
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Hospital Ophir Loyola.
em, 23de agosto de 2022.
JoÃo de deUs reis da silva
diretor Geral do Hol em exercício

Protocolo: 845517

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 823/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 23 de aGosto de 2022.

o PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
coNsideraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doe nº 33.138, de 01/06/2016;
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/948154;
resolve:
EXCLUIR, a pedido, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 
60% (sessenta por cento) do vencimento base concedida a (o) servidor (a) 
catariNNe de NaZare MoNteiro costa, id. funcional nº 57194628/1, 
ocupante do cargo de técnico de enfermagem, lotado (a) no centro obs-
tétrico-co desta fundação, a contar de 01/08/2022;
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2022.
BrUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 844999
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tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

extrato de termo de distrato
servidor (a): adaelsoN teiXeira Modesto
id. fUNcioNal: 5965606/1
término de vinculo: 01/09/2022
tipo de vínculo: contrato temporário
Motivo: a Pedido do servidor
Órgão: fundação santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: tÉcNico eM seGUraNÇa do traBalHo
Pae: 2022/1048582
ordenador: BrUNo MeNdes carMoNa
Belém, 22 de aGosto de 2022.

Protocolo: 845001

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 824/2022 – caPe/GP/FscMP
o PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
coNsideraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, 
e as deliberações contidas nos autos do processo 2022/436262;
r e s o l v e:
coNceder, licença Prêmio para o(a) servidor(a) edNa dos saNtos 
raiol, id. funcional nº 57191205/1, ocupante do cargo de assistente so-
cial, iotado(a) no(a) Gerência da Gerência de Gestão de Pessoas - GesP, 
no período de 01/09/2022 a 30/09/2022 (30 dias), referente ao triênio 
16/10/2016 a 15/10/2019.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2022.
BrUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 845021

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
contrato: 070/2020
Pae Nº 2021/300581 - iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo N.º 010/2021/fscMP
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de prazo 
estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido de 
26/08/2022 a 25/08/2023, bem como o reequilíbrio econômico-financeiro 
(reajuste), com base iGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), no per-
centual de 8% sobre o valor do contrato supramencionado, consoante dis-
põe o 57, ii e art. 55, iii, ambos da lei federal n.º 8.666/93, cujo objeto é 
a coNtrataÇÃo de solUÇÃo de iNteGraÇÃo eNtre His Mv (HosPital 
iNforMatioN sYsteMs) e sBs (sisteMa de BaNco de saNGUe), alÉM 
de MaNUteNÇÃo, sUPorte e atUaliZaÇÃo.
data da assinatura: 26/08/2022
funcional Programática: 10.126.1508.8238; fontes de recurso: 0101, 
0103, 0269 e seus respectivos superavits; elemento de despesa: 339040
coNtratada: Mv sisteMas ltda, cNPJ nº 91.879.544/0001-20,
eNdereÇo: rua lavradio, 34, Petrópolis, Proto alegre/rs, ceP: 90.690-
370, telefone (81) 3972-7000 ramal 81123
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 845395

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 029/2022
Às 12:46 horas do dia 16 de agosto de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, sr. BrUNo 
MeNdes carMoNa,HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2022/238551,Pregão nº 00029/2022.
empresa vencedora: f cardoso e cia ltda cNPJ 04.949.905/0001-63 
- iteNs: 13,14,15,16 e 17
valor total r$ 45.896,40
empresa vencedora: aMaZoN Medical care eireli cNPJ 
29.187.032/0001-20 - iteNs: 3,4,5 e 25
valor total r$ 39.105,10
empresa vencedora: site Medica distriBUidora de Materiais e Me-
dicaMeNtos HosPitalar ltda cNPJ 33.762.284/0001-02 - iteM: 24
valor total r$ 26.100,00
empresa vencedora: PetiNeli distriBUidora de Material Medico 
HosPitalar ltda cNPJ 74.913.278/0001-96 - iteNs: 6,7,8,10,11 e 12
valor total r$ 40.717,00
tiago de lima ribeiro
Presidente cPel/fscMP

Protocolo: 845179

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 818/2022-caPe/GP/FscMP
o PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓr-
dia do Pno uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo de-
creto do dia 30/04/2019, publicado no doe nº 33.864, de 02/05/2019
r e s o l v e: coNceder, férias de acordo com o arti-
go nº 74 da lei nº 5.810/94, aos servidores desta fundação abaixo dis-
criminado, referente ao mês de seteMBro/2022.

serVidor MatrÍcULa carGo eXerc PerÍodo

NeYse da coNceicao MarQUes da lUZ 5612314/3 enfermeiro - obstetrícia 2021 16/09/2022 
a 15/10/2022

Marcos BelicHa alves 5171245/3 Médico - anestesiologista 2019 30/09/2022 
a 29/10/2022

lia crYstiNa Bastos araUJo 54183725/2 enfermeiro - Generalista 2019 16/09/2022 
a 30/09/2022

lia crYstiNa Bastos araUJo 54183725/3 enfermeiro - Generalista 2019 16/09/2022 
a 30/09/2022

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 18 de agosto de 2022
BrUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 845515

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 825/2022 – caPe/GaB/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 os termos do Processo nº 2022/818236;
r e s o l v e:
alterar o período de férias de eMilia Matos MoNteiro GoNcalves, 
enfermeiro, Matricula Nº 107310/3, concedida de 18/07/2022 a 
16/08/2022, conforme Portaria Nº 544/2022-GaPe/GP/fscMP, publicada 
no doe Nº 35.007, para o período de 18/07/2022 a 01/08/2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Belém – Pa, 23 de agosto de 2022.
BrUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 845494

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 817/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 18 de aGosto de 2022.

o PresideNte da fUNdaÇÃo casa de MisericÓr-
dia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo decreto do dia 30/04/2019, publicado no doe nº 33.864, de 02/05/2019;
coNsideraNdo os termos do processo nº 2022/1003346;
r e s o l v e:
torNar seM efeito o período de férias de daNiele cristiNa aUGUs-
to da silva , cargo assistente administrativo, Matricula Nº 57203867/1, 
concedido de 16/08/2022 a 14/09/2022, conforme Portaria Nº. 643/2022- 
caPe/GP/fscMP, publicada no doe Nº. 35.030 de 01/07/2022.
dê-se ciência, publique -se e cumpra-se.
 Belém - Pa, 18 de agosto de 2022
BrUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Portaria Nº 816/2022-GaPe/GP/FscMP
o PresideNte da fUNdaÇÃo casa de MisericÓr-
dia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo decreto do dia 30/04/2019, publicado no doe nº 33.864, de 02/05/2019;
r e s o l v e: torNar seM efeito o período de férias dos servidores listados 
abaixo, conforme Portaria Nº 773/2022-caPe/GP/fscMP, publicada no 
doe Nº 35.074 de 10/08/2022 referente ao mês de seteMBro/2022.

serVidor MatrÍcULa carGo PerÍodo Processo / 
aUtoriZaÇÃo

carla caroliNe reGo crUZ 5853788/3 Médico 16/09/2022 a 
15/10/2022 2022/1020681

eliaNGela MarQUes 
MoNteiro 57198065/1 técnico de enfer-

magem
01/09/2022 a 
30/09/2022 2022/1003480

livia Maria riBeiro ferNaN-
des Mello 54191499/2 enfermeiro 16/09/2022 a 

15/10/2022 2022/952395

Maria lUZia de Matos 54189286/3 assistente social 16/09/2022 a 
15/10/2022 2022/980273

salMa Brito saratY 5102936/5 Médico 16/09/2022 a 
30/09/2022 2022/999844

vaNessa Maria saMPaio 
silva MaNescHi 5857317/4 Médico 16/09/2022 a 

15/10/2022 2022/1021377

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 18 de agosto de 2022
BrUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 845507
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 950/2022 - aJUr/GaPre/HeMoPa, 
de 25 de agosto de 2022.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado 
a ampla defesa;
considerando que nenhuma sanção poderá ser imposta a servidor público 
sem que se garanta, por intermédio do devido processo legal, o direito de 
defesa a ser exercitado da forma mais ampla possível, conforme estabele-
ce o art. 5º da constituição federal, reiterado pela lei. 5.810/94;
considerando a necessidade de instituição da comissão de sindicância e/
ou Processo administrativo disciplinar que irá apurar responsabilidade de 
servidores por infrações praticadas no exercício de suas atribuições, de 
acordo com os arts. 199 e seguintes da lei 5.810/94;
resolve,
i – designar as servidoras abaixo relacionadas, para, sob a Presidência da 
primeira, constituírem a comissão de sindicância administrativa acusató-
ria, que irá apurar eventual responsabilidade da servidora,saNdra Maria 
Barreiro loBato,desta fundação HeMoPa, pelos fatos descritos no pro-
cesso n° 2022/989023com prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta 
Portaria, prorrogáveis por igual período:
• OLINDA DA SILVA CAMPOS CARVALHO (Presidente)
• CRISTIANE FERREIRA (Vogal)
• SELVINA MARIA MOREIRA TEIXEIRA LEITE (Secretária)
ii - dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 25 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 845050
Portaria Nº 954/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 25 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;
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 2022/998739;
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

Paula carolina tavares de Melo 5967317/1 técnico de enfer-
magem Geles 01/08/2022

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 25 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HeMoPa

Protocolo: 845251
Portaria Nº 955/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 25 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;
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 2022/980038;
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

adriana raiol dos anjos 5967051/1 técnico de enfer-
magem Geles 01/08/2022

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 25 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HeMoPa

Protocolo: 845255

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº. 082/2022 decorreNte 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº. 032/2022- Processo 

adMiNistratiVo Nº 2022/385962
das Partes:
coNtrataNte: fUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoloGia 
do Pará – HeMoPa
coNtratado: cieNtÍfica MÉdica HosPitalar ltda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 07.847.837/0001-10 com sede 
na av. anápolis, s/n,Qd.29-a, lt.06,vila Brasília, ceP: 74.911-360, neste 
ato representada por seu representante legal Hilton sampaio de souza, 
portador da cédula de identidade nº.3382973 Pc/Pa, cPf/Mf sob o nº. 
058.005.442-04, doravante denominada coNtratada
do oBJeto: o objeto do presente contrato é aquisição de seringas, agu-
lhas, cateter tipo jelco, torneirinha, esparadrapo para atender as necessi-
dades da área técnica no Hemocentro coordenador e Hemorrede da fun-
dação Hemopa.(iteM: 05)
do PraZo: este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doZe) meses conta-
dos da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível 
com a legislação que rege a matéria, por
prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo.
dos recUrsos: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de trabalho: 10302150782880000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do valor: o valor global do presente contrato é de r$ 4.920,00 (quatro 
mil novecentos e vinte reais).
do fiscal do coNtrato: será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxari-
fado e Patrimônio, tendo como fiscal a servidora Gisele Maria cardoso da 
silva- enfermeira e Gerente de enfermagem.
do foro: Belém – Pará
data de assiNatUra do coNtrato: 19 de agosto de 2022
assiNatUras:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HeMoPa – 
contratante
Hilton sampaio de souza - cieNtÍfica MÉdica HosPitalar ltda - contratada
ordeNador de desPesa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49,

Protocolo: 845219

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 060/2022-HeMoPa
Processo eLetroNico Nº 2022/454741
a fUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoloGia do Pará – HeMo-
Pa comunica que realizará licitação na Modalidade PreGÃo eletrÔNico pelo 
critério de julgamento MeNor PreÇo Por iteM, modo de disputa aBerto.
oBJeto: aquisição de eMBalaGeM de PaPelÃo Para eNvolver caiXa 
de isoPor a serem utilizados no HeMoPa sede e HeMorrede, pelo pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UasG da fundação HeMoPa: 925452
sessÃo PÚBlica: 09/09/2022
Hora da aBertUra: 09 Horas. (Horário de Brasília)
eNdereÇo eletrÔNico: https://www.gov.br/compras.
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho:  10122129783380000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 845008
aLteraÇÃo de data aBertUra de LicitaÇÃo e retiFicaÇÃo de editaL
toMada de PreÇo Nº 01/2022 – HeMoPa
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, nesta oportunidade 
representada pela comissão Permanente de licitação, designada pela 
Portaria Nº 352/2022-aJUr/GaPre/HeMoPa, de 28/03/2022, comunica a 
alteraÇÃo da data de aBertUra da licitaÇÃo na Modalidade toMada 
de PreÇo, pelo critério de julgamento MeNor PreÇo Por iteM.
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oBJeto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para a eXecU-
ÇÃo da reforMa do HeMoceNtro reGioNal de MaraBá, saNtarÉM 
e NUcleo de HeMoteraPia de altaMira, da fUNdaÇÃo ceNtro de 
HeMoteraPia e HeMatoloGia do estado do Pará - soB reGiMe de 
eXecUÇÃo iNdireta e eMPreitada Por PreÇo GloBal.
Edital retificado está disponível no Mural de Licitações do Portal www.com-
praspara.pa.gov.br.
a visita técnica deverá ser agendada pelo telefone 91-3110-6513 na Ge-
rência de infraestrutura.
sessÃo PÚBlica: 14/09/2022
Hora: 10h00min Horas. (Horário local)
local: travessa Padre eutíquio, nº 2109. Bairro Batista campos. ceP: 66033-000
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10302150782890000
fonte de recurso: 0103000000 e 0301000000
Natureza de despesa: 449039
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra

Protocolo: 845000

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PUBLicaÇÃo do resULtado do PreGÃo eLetroNico 
srP Nº 030/2022 - HeMoPa

a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do estado do Pará – 
HeMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela Portaria Nº 352/2022 - aJUr/GaPre/HeMoPa, 
de 28/03/2022 torna público a HoMoloGaÇÃo do Processo administrativo 
2021/777638 - Pregão eletrônico srP nº 030/2022 para reGistro de 
PreÇos Para aQUisiÇÃo fUtUra e eveNtUal de iNsUMos Para 
realiZaÇÃo de eXaMes laBoratoriais de HistocoMPatiBilidade 
No laBoratÓrio da GerÊNcia de iMUNoGeNÉtica coM eQUiPaMeNto 
eM coModato, para resultado conforme abaixo:
iteM 1 – empresa: PH7 coMercio e rePreseNtaÇÕes de ProdUtos 
Para diaGNÓsticos ltda – cNPJ: 59.920.132/0001-84:
Preço Unitário - r$ 1.090,00 (mil e noventa reais)
Preço Global – r$ 3.85.000,00
iteNs 2 e 3 fracassados.
iteNs 4 e 5 desertos.
os autos do Processo administrativo Nº 2021/777638 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HeMoPa.
Belém, 26 de agosto de 2022
comissão Permanente de licitação
fundação HeMoPa.

Protocolo: 845092

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria Nº 478, 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 decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doe n° 34.848 
de 31/01/2022.
Pae Nº 2022/1074746.
resolve:
CESSAR a Gratificação de Tempo Integral a(o) servidor(a) abaixo relacio-
nado(a), com percentual fixado em 60% (sessenta por cento) incidente 
sobre o vencimento do cargo.

MatricULa NoMe carGo a coNtar de
57190716/1 edsoN raiMUNdo raiol Barros NUtricioNista 20/06/2022

dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se.
ricardo JorGe de MoUra PalHeta
diretor Presidente / fHcGv

Protocolo: 845111
Portaria Nº 479, de 26 de aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doe nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
considerando-se os termos do decreto 795 de 29/06/2020, publicado no 
doe nº 34.240 de 01/06/2020, que dispõe sobre a cessão de servidores 
no âmbito estadual e de outras providências.
resolve:
revoGar os efeitos da Portaria Nº 027/24.02.2021, publicada no doePa 
nº 34.501/25.02.2021, que cedeu o(a) servidor(a) claUdia dZiMidas 
HaBer, Mat. 54187974/1, ocupante do cargo de farMaceUtico para o 
Hospital Ophir Loyola – HOL, a contar de 01.09.2022.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se PUBliQUe-se.
ricardo JorGe de MoUra PalHeta
diretor Presidente/fHcGv

Protocolo: 845101

errata
.

errata
Na Publicação da Ratificação nº 82/2022, no DOE nº 35.092 de 
23/08/2022, que publicou o número da publicação nº 843003.
oNde se LÊ:
objeto: aquisição de Órteses Próteses e Materiais especiais para realização 
de procedimento em paciente do sUs, na fundação Pública estadual Hos-
pital de clínicas Gaspar vianna - fPeHcGv.
Leia-se:
objeto: Prestação de serviços em levantamento radiométrico do ambien-
te da nova Hemodinâmica; teste de radiação de fuga, controle de Quali-
dade da imagem do Novo equipamento e controle de Qualidade dos aces-
sórios de ePi, pertencente ao novo ambiente de hemodinâmica, referente 
ao novo equipamento angiógrafos, modelo artis Zee floor, nº de série: 
138528, desta fundação Hospital de clínicas Gaspar vianna.

Protocolo: 845155
errata

Na Publicação da Ratificação nº 83/2022, no DOE nº 35.092 de 
26/08/2022, que publicou o número da publicação nº 844519.
oNde se LÊ:
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
Leia-se:
contratado
NoMe: cristalfarMa coMÉrcio rePreseNtaÇÃo iMPortaÇÃo eXPor-
taÇÃo ltda
endereço: rodovia Br 316 – KM 06 alaMeda leoPoldo teiXeira - 
levilÂNdia
e-mail: licitacoes@cristalfarma.com.br
telefone: (91) 3255-5616
ordenador: ricardo JorGe de MoUra PalHeta

Protocolo: 845143

coNtrato
.

coNtrato Nº 207/2022
valor: r$ 171.248,28 (ceNto e seteNta e UM Mil, dUZeNtos e QUa-
reNta e oito reais e viNte e oito ceNtavos)
objeto: contratação de empresa especializada em engenharia, para rees-
truturação das instalações de rede de dados e elétrica, incluindo forneci-
mento e instalação de material, nos Postos de enfermagem e Prescrição 
Médica, para suprir as necessidades das clínicas de internação, locado na 
sede da fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna – 
fPeHcGv.
data de assinatura: 16/08/2022
vigência: início em 16/08/2022 e término em 15/02/2023.
Modalidade: dispensa de licitação nº 73/2022
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.122.1297.8338
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 0261,0269
origem do recurso: estadual
contratado
NoMe: it Protect rePreseNtaÇÕes e coNsUltoria eM iNforMática eireli
endereço: av. santos dumont, 1510, sls 1305/1306, fortaleza/ce
telefone: (85) 3048-0828 / (91) 99346-0716
e-mail: andre.vasconcelos@itprotect.com.br
ordenador: ricardo JorGe de MoUra PalHeta

Protocolo: 845102
contrato N° 196/2022
Classificação do Objeto. Outros
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de Motorista, com dedicação exclusiva de mão-de-obra para atender as ne-
cessidades da fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar vian-
na (fPeHcGv) e do centro de Hemodiálise Monteiro leite, conforme espe-
cificações contidas no anexo I do edital do Pregão Eletrônico n° 78/2022.
valor total: r$ 555.308,49 (QUiNHeNtos e ciNQUeNta e ciNco Mil, 
treZeNtos e oito reais e QUareNta e Nove ceNtavos)
Modalidade: Pregão eletrônico n° 78/2022
data assinatura: 13/07/2022
vigência: início em: 01/08/2022 e término em: 31/07/2023
origem do recurso: estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.122.1297.8338.
elemento de despesa: 339037
fonte de recurso: 0261, 0269, 0103 e suas respectivas subfontes e su-
perávits.
coNtratado:
NoMe: diaMoNd serviÇos de liMPeZa e MÃo de oBra ltda.
eNdereÇo Passagem dalva, nº 505 – Marambaia
BelÉM-Pa
ceP: 66616-080
telefoNe: (91) 3347-9878
e-Mail: diamondserviceltda@gmail.com
ordeNador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 845086
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terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1°
data da assinatura: 25/08/2022.
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da 
vigência do contrato n° 143/2022, na forma da sua cláUsUla XiX – da 
viGÊNcia e alteraÇÕes.
contrato: 143/2022
exercício: 2022
contratado: M M soUZa ePP.
endereço: av. coNselHeiro fUrtado, Nº 1378.
ceP: 66035-435
telefone: (91) 98118-5658
ordenador: ricardo JorGe de MoUra PalHeta.

Protocolo: 844995

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 129/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de tecidos para suprir as 
demandas de confecção de peças do enxoval exclusivo da fundação Públi-
ca estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPeHcGv) e do centro de 
Hemodiálise dr. Monteiro leite (cHMl), por um período de 06 (seis) meses, 
conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte 
integrante do edital, para adquirir nos prazos e condições constantes no 
referido termo.
entrega do edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 16/09/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGe de MoUra PalHeta

Protocolo: 845354

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa 84/2022
valor r$ 76.200,00 (setenta e seis mil e duzentos reais)
objeto: aquisição emergencial de tecidos para suprir a demanda de cam-
pos cirúrgicos da fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar 
vianna fPeHcGv.
Data de Ratificação: 26/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas
origem do recurso: estadual
contratado
NoMe: M s do Brasil ltda
endereço: Av. Bernardo Sayao nº 530 - Jurunas
BelÉM – Pará
fone: (91) – 98236 9043/ 3223-1154
e-mail: msdobrasil.com@gmail.com
ordenador: ricardo JorGe de MoUra PalHeta

Protocolo: 845185

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 357 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):
arQUiMedes teiXeira de oliveira – Mat. 57206672-1, Motorista
Maria tavares crUZ – Mat. 5088402-1, aGeNte de saÚde
Nº 1.5 diária
PerÍodo: de 04 À 05/08/2022
ordeNador: JoÃo WaNderleY silva oliveira

Protocolo: 845079

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

assunto: Licença Prêmio
Portaria Nº 322 de 25 de aGosto de 2022
servidor (a): aNtoNio BorceM  MoNteiro
id. funcional: 3276961/1
cargo: vigia
lotação: Gerência de serviços Gerais
Período: 30.08 a 28.10.2022
Nº de dias: 60 (sessenta)
triênio: 11/06/2006 a 10/06/2009
Portaria Nº 323 de 25 de aGosto de 2022
servidor (a): serGio NaZareNo MarQUes correa
id. funcional: 3278018/1
cargo: auxiliar de Portaria
lotação: Gerência de serviços Gerais
Período: 01.07 a 28.09.2022
Nº de dias: 90 (sessenta)
triênios: 01/02/2014 a 31/03/2017 (60) dias e 01/02/2017 a 31/03/2020 
(30) dias.
fraNcisco edvaN de oliveira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 845343

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 026/2021 Processo nº2021/590200
Nº. do termo: 4º  data de assinatura:  26/08 /2022
 Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 026/2021 é decorrente da solicitação feita pela coNcedeNte 
em razão da prefeitura de ter solicitado o termo aditivo de acréscimo de 
Valor E Serviços, Com Reflexo Financeiro a esta SETRAN, e o mesmo ainda 
encontrar-se em análise, ocasionando a necessidade de prorrogação do 
prazo do convênio. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei 
nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, alínea “j” passando conse-
quentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante 
deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias  inic. de vig.: 29/08/2022  t. vig.: 
26/12/2022.
NoMe: PrefeitUra MUNiciPal de MoJU – cNPJ nº:05.105.135/0001-35
ordeNador:adler GercileY alMeida da silveira – secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 845432

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 318 de 25 de agosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Pae nº 2022/1067849
Objetivo: Participar do seminário presencial “Desafios práticos para aplica-
ção da lei 14.133/2021”.
origem: Belém
destino(s): são Paulo
servidor (a): Thayana Araújo Guimarães
cargo: supervisor técnico
id. funcional: 5889138/3
Período: 16 a 20/10/2022
diária(s): 4,5 (quatro e meia)
Portaria Nº 319 de 25 de agosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Pae nº 2022/1068083
Objetivo: Participar do seminário presencial “Desafios práticos para aplica-
ção da lei 14.133/2021”
origem: Belém
destino(s): são Paulo
servidor (a): victor rocha de souza
cargo: supervisor técnico
id. funcional: 73504168/2
Período: 16 a 20//10/2022
diária(s): 4,5 (quatro e meia)
Portaria Nº 320 de 25 de agosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Pae nº 2022/1060913
objetivo: visita as obras da Pa-279
origem: Belém
destino(s): ourilândia
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Servidor (a): Adler Gerciley Almeida da Silveira
cargo: secretário de estado de transportes
id. funcional: 5945603/8
Período: 11//08/2022
diária(s): 0,5 (meia)
Portaria Nº 321 de 25 de agosto de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Pae nº 2022/1060807
objetivo: visita as obras de duplicação da Pa-279
origem: Belém
destino(s): Xinguara/tucumã/são felix/agua azul
Servidor (a): Adler Gerciley Almeida da Silveira
cargo: secretário de estado de transportes
id. funcional: 5945603/8
Período: 04//08/2022
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco edvan de oliveira

Protocolo: 845342

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 324 de 26 de aGosto de 2022
o diretor adMiNistrativo e fiNaNceiro no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas pela Portaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, 
publicada no doe nº 33.781 de 15.01.2019,
resolve:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta 
secretaria, referente ao mês de outubro /2022, conforme relação anexa.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 26 / 08 /2022.
fraNcisco edvaN de oliveira
diretor administrativo e financeiro
anexo da Portaria nº 324 de 26 de agosto de 2022

1 57191423/5 cÁssia KoUrY BarBaLHo 23.08.2021 a 
22.08.2022

03.10 a 
01.11.2022

2 3275850/1 Maria cristiNa Macedo Barra 16.02.2021 a 
15.02.2022

14.10 a 
12.11.2022

3 5947218/1 tHaiNa vaNessa valle vidal 12.02.2021 a 
11.02.2022

03.10 a 
01.11.2022

4 2025248/1 JorGe Maia da cUNHa 16.09.2021 a 
15.09.2022

03.10 a 
01.11.2022

5 3275345/1 lUcia HeleNa MoNtero MoNteNeGro dUarte 28.09.2021 a  
27.09.2022

03.10 a 
01.11.2022

6 5104661/1 BeNedito dos saNtos Pereira 21.09.2021 a 
20.09.2022

03.10 a 
01.11.2022

7 3272435/1 arNaldo HeNriQUe de oliveira 16.09.2021 a 
15.09.2022

03.10 a 
01.11.2022

8 3274063/1 raiMUNdo GoMes silvestre 05.04.2020 a 
04.04.2021

03.10 a 
01.11.2022

9 3276996/1 aNtoNio carlos araUJo da costa 11.06.2021 a 
10.06.2022

03.10 a 
01.11.2022

10 3275248/1 Maria JUlieta cHerMoNt costa 18.07.2021 à 
17.07.2022

03.10 a 
01.11.2022

11 5936148/3 raYaNNe aYllaN costa de oliveira 08.01.2021  a  
07.01.2022

03.10 a 
01.11.2022

12 2045710/1 aNtoNio do carMo saNtos oliveira 01.07.2020 a 
30.06.2021

03.10 a 
01.11.2022

13 2038080/1 GerciNo alves de araUJo 01.08.2020 a 
31.07.2021

03.10 a 
01.11.2022

14 2029073/1 Joao Marcos de MoUra 01.02.2020 a 
31.01.2021

03.10 a 
01.11.2022

15 2044200/1 Marcos PiNHeiro de soUZa 01.07.2020 a 
30.06.2021

03.10 a 
01.11.2022

16 2045060/1 raiMUNdo claUdio cardoso teiXeira 01.06.2020 a 
31.05.2021

03.10 a 
01.11.2022

17 2046270/1 raiMUNdo NoNato riBeiro 01.07.2020 a 
30.06.2021

03.10 a 
01.11.2022

18 2044188/1 MaNoel raiMUNdo da silva silveira 01.09.2021 a 
31.08.2022

03.10 a 
01.11.2022

19 55588573/3 Marcos alaN riMes acacio 31.07.2020  a  
30.06.2021

17.10 a 
15.11.2022

20 2034328/1 aNtoNio costa daMasceNo 18.05.2021 a 
17.05.2022

03.10 a 
01.11.2022

21 2034336/1 aNtoNio elias GoMes Pereira 17.06.2021 a 
16.06.2022

03.10 a 
01.11.2022

22 2034565/1 Joao aleXaNdre da silva 01.09.2021 a 
31.08.2022

03.10 a 
01.11.2022

23 2038765/1 MaNoel da costa BorGes 01.09.2021 a 
31.08.2022

03.10 a 
01.11.2022

24 2034018/1 Pedro alves da silva 11.02.2021 a 
10.02.2022

03.10 a 
01.11.2022

25 2035014/1 raiMUNdo GoMes Pereira 17.06.2021 a 
16.06.2022

03.10 a 
01.11.2022

26 2034301/1 raiMUNdo NoNato tavares de castro 01.06.2021 a 
31.05.2022

03.10 a 
01.11.2022

27 2034204/1 seBastiao seaBra da costa 11.02.2021 a 
10.02.2022

03.10 a 
01.11.2022

28 2049619/1 Geraldo da silva costa Neto 01.10.2021 a 
30.09.2022

03.10 a 
01.11.2022

29 2049732/1 Jose altevir aZevedo da rocHa 12.07.2021 a 
11.07.2022

03.10 a 
01.11.2022

30 2026210/1 Jose dos saNtos silva 12.07.2021 a 
11.07.2022

03.10 a 
01.11.2022

31 2026295/1 lUis aNtoNio seNa da silva 12.07.2021 a 
11.07.2022

03.10 a 
01.11.2022

32 2026481/1 MaNoel do socorro MarQUes reis 14.08.2021 a 
13.08.2022

03.10 a 
01.11.2022

33 2026406/1 MiGUel do esPirito saNto teiXeira PiMeNtel 01.06.2021 a 
31.05.2022

03.10 a 
01.11.2022

34 2028069/1 JUareZ BeZerra da costa 16.03.2020 a 
15.03.2021

03.10 a 
01.11.2022

35 2047446/1 lUiZ alBerto de oliveira cUNHa 12.07.2020 a 
11.07.2021

03.10 a 
01.11.2022

36 2048817/1 saMUel Batista dos saNtos 27.09.2020 a 
26.09.2021 03.10 01.11.2022

37 2027097/1 edMilsoN GoNcalves de soUsa 20.09.2021 a 
19.09.2022

03.10 a 
01.11.2022

38 55587231/2 cristiaNo aZevedo MoUra 07.06.2021 a 
06.06.2022

03.10 a 
01.11.2022

Protocolo: 845340

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 02
contrato 026/2021-cPH
oBJeto: o presente termo aditivo tem por objeto a ProrroGaÇÃo do 
prazo de vigência do contrato nº 026/2021 - cPH, que versa sobre a exe-
cução de obras e serviços de engenharia para a reforma e adequação do 
terminal Hidroviário de Passageiros e cargas do Município de Bagre, es-
tado do Pará.
vigência: 24/08/2022 a 23/08/2023
data de assinatura: 22/08/2022
Programa de trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0130/449051
cNPJ: 27.135.996/0001-07 - oceaNorte coNstrUÇÕes ltda – ePP.
Endereço: Rua Municipalidade, nº 985, Edifício Mirai Office, sala 1518, 
Bairro: Umarizal, ceP: 66.050-350, Município de Belém, estado do Pará.
ordenador: HUGo PeNNa HacHeM

Protocolo: 845329

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

extrato de 2 º ta ao contrato nº 09/2020.Partes:arcoN-Pa/ ProdePa.
objeto do instrumento inicial: Prestação de serviços, referente a confecção 
e tratamento das carteiras, de estudantes no transporte intermunicipal de 
passageiros. Justificativa: Prorrogação de prazo e reajuste de valor pelo 
iGPM julho/2022 de 10.07690% . valor estimado anual para 26 mil car-
teiras, de R$ 253.961,89.Valor unitário: R$8,87. Classificação Funcional 
e Programática: ProJ/ativ. 04.126.1508.8238.0000.Pi: 412.cei.8238c.
foNte/N. desP.: 0261 e 0661/339140.aÇÃo: 233477.fundamento legal: 
art. 57, ii , 65,§8 da lei nº 8.666/93. vigência: 26/08/2022 a 25/08/2023, 
data da assinatura: 25.08.2022.ordenador responsável: eurípedes reis 
da cruz filho.cNPJ: nº. 05.059.613/0001-18, inscrição estadual nº 
15.271.0884, e endereço da contratada com sede na rodovia augusto 
Montenegro, km 10, centro administrativo do estado, icoaraci – Belém - 
Pará, ceP 66820-000

Protocolo: 845048
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

errata
.

Portaria de diÁrias 727/2022 BeNeficiário (a: ariolando Jorge 
lima Belfort.
Portaria de diÁrias 728/2022 BeNeficiário (a: sérgio Guedes 
Pereira.
oNde se LÊ Nº de diárias: 4 ½ (quatro  e meia)  Leia se: Nº de diá-
rias: 3 ½ (três e meia)  ordeNador: Marcio Marcelo de souza trindade- 
diretor administrativo e financeiro/sedaP

Protocolo: 845108

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 769/2022 fUNdaMeNto leGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. Base leGal: decreto estadual n° 734/1992 orieNta-
ÇÃo NorMativa 001/aGe – Portaria Nº 278/2019.
BeNeficiário: Ubiran Messias de andrade costa carGo: engenheiro 
agrônomo. MatrÍcUla: 31.73356/1 oriGeM: Belém/Pa destiNo:  Moju/
Pa. oBJetivo: Ministrar Palestra sobre Políticas Públicas para a cadeia 
produtiva do cacau PerÍodo: 30/08/2022. Nº de diárias: ½ (meia). 
ordeNador: Márcio Marcelo de souza trindade – diretor administrativo 
e financeiro/sedaP

Protocolo: 845178
Portaria de diÁrias Nº 767/2022 fUNdaMeNto leGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. Base leGal: decreto estadual n° 734/1992 orieNta-
ÇÃo NorMativa 001/aGe – Portaria Nº 278/2019.
BeNeficiário: ivaldo santos de santana. carGo: engenheiro agrôno-
mo. MatrÍcUla: 14826-1. oriGeM: Belém/Pa. destiNo: linhares/Ba. 
oBJetivo: complementação de diária referente a Portaria 734/2022, com 
o objetivo de Participar do festival internacional do chocolate e cacau de 
linhares-eschocolat linhares 2022.  PerÍodo: 22/08/2022. Nº de diá-
rias: ½ (meia). ordeNador: Márcio Marcelo de souza trindade – diretor 
administrativo e financeiro/sedaP
Portaria de diÁrias Nº 770/2022 fUNdaMeNto leGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. Base leGal: decreto estadual n° 734/1992 orieNta-
ÇÃo NorMativa 001/aGe – Portaria Nº 278/2019.
BeNeficiário: rogério ferreira lourenço. carGo: engenheiro agrôno-
mo. MatrÍcUla: 54185784/1 oriGeM: Belém/Pa. destiNo: linhares/
Ba. oBJetivo: complementação de diária referente a Portaria 740/2022, 
com o objetivo de integração com Órgão de defesa local sobre trocas de 
experiência sobre a cultura do cacau.  PerÍodo: 22/08/2022. Nº de diá-
rias: ½ (meia). ordeNador: Márcio Marcelo de souza trindade – diretor 
administrativo e financeiro/sedaP

Protocolo: 845180
Portaria de diÁrias Nº 766/2022 fUNdaMeNto leGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. Base leGal: decreto estadual n° 734/1992 orieNta-
ÇÃo NorMativa 001/aGe – Portaria Nº 278/2019.
BeNeficiário: Heloisa Helena Batista de figueiredo . carGo: diretora 
da ddaG. MatrÍcUla:23639/1. oriGeM: Belém/Pa. destiNo:  Brasí-
lia/df. oBJetivo: tratar dos ajustes do Projeto “internalização de renda 
às comunidades tradicionais da amazônia e das várzeas do rio Moju” e 
reunião com a coordenação Nacional do Plano aBc. PerÍodo: 31/08 a 
03/09/2022. Nº de diárias: 3 ½ (três e meia). ordeNador: Márcio 
Marcelo de souza trindade – diretor administrativo e financeiro/sedaP
Portaria de diÁrias Nº 771/2022 fUNdaMeNto leGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. Base leGal: decreto estadual n° 734/1992 orieNta-
ÇÃo NorMativa 001/aGe – Portaria Nº 278/2019.
BeNeficiário(a): Martha Nilvia Gomes Pina. carGo: engenheira agrôno-
ma. MatricUla: 23868-1. oriGeM:Belem/Pa destiNo:  Brasília/df. oB-
Jetivo: tratar dos ajustes do Projeto “internalização de renda às comuni-
dades tradicionais da amazônia e das várzeas do rio Moju” e reunião com 
a coordenação Nacional do Plano aBc+. PerÍodo: 31/08 a 03/09/2022. 
Nº de diárias: 3 ½ (três e meia). ordeNador: Márcio Marcelo de souza 
trindade – diretor administrativo e financeiro/sedaP

Protocolo: 845376

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 148/2022
cedeNte: secretaria de estado de deseNvolviMeNto aGroPecUá-
rio e da Pesca – sedaP
cessioNária: MUNicÍPio de JacUNdá.
oBJeto de cessÃo: 01 (UM) caMiNHao carGa seca cHas-
si: 9535H5tB1Pro006979
data de assiNatUra: 26/08/2022
viGÊNcia: 26/08/2022 a 31/12/2027.
ordeNador resPoNsável: JoÃo carlos leÃo raMos.

Protocolo: 845156

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 eXPedidas Pelo ilMo. 
sr. PresideNte do iNstitUto de terras do Pará-iterPa, Nos aU-
tos dos Processos de reGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNerosa 
(doaÇÃo) de terras, eM QUe fiGUraM coMo iNteressados:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2020/226963 elaNNe dos reis saNtos sÍtio ProMessa 
de deUs 07,4154Ha castaNHal 1534/2022

2020/226736 lUiZ dos saNtos Pereira sÍtio raNcHo MeU 
PedaciNHo de cHÃo 08,8153Ha castaNHal 1535/2022

Belém(Pa), 26/08/2022
flavio ricardo alBUQUerQUe aZevedo
respondendo  pela Presidência – iterPa
Portaria nº 013/2019

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

2022/112867 aParecida ferreira de 
oliveira sÍtio sHaloN 157,3877Ha itUPiraNGa 1536/2022

2017/539548 evaNdro dalMaso faZeNda cariMBo 1486,9992Ha ParaGoMiNas 1537/2022

Belém(Pa), 26/08/2022
flavio ricardo alBUQUerQUe aZevedo
respondendo  pela Presidência – iterPa
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 845220

diÁria

Portaria Nº 1533/2022 de 26/08/2022
objetivo: Para realizar trabalhos de levantamento ocupacional no períme-
tro da fazenda oriente, no município de Paragominas.
Período: 29/08 a 27/09/2022 (29,5) diárias
servidores:
-3167054/1- raimundo Hugo de Moraes filho (téc. agrícola)
-3166210-1- antônio Maria da costa vila Nova (engº agrônomo)
-8002811/2- fábio roberto dos reis Monteiro (téc. deaf)
-13366/1- Marcelo Pinto de almeida (Motorista)
ordeNador: flávio ricardo albuquerque azevedo
  resp. p/ Presidência

Protocolo: 845151

editaL de NotiFicaÇÃo

o iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa - autarquia estadual criada pela 
Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado de 15.11.1975, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, alínea “g” da lei nº 4.584/1975, 
vem por meio desta, Notificar o(s) interessado(s) abaixo relacionados, a  compa-
recerem à sede do iterPa, sito à rodovia augusto Montenegro, km 09 s/n – Bairro 
Parque Guajará, de segunda a sexta-feira, secretaria do dJ, no horário de 09:00 as 
14:00 horas, no prazo de  30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do pre-
sente edital, para tratar de assunto relacionado ao(s) seu(s) processo(s) e receber 
as instruções cabíveis, conforme o § 4º, art. 8º da instrução Normativa do iterPa 
nº 02/2007. após o decurso do prazo assinalado, caso não haja manifestação das 
parte, os autos serão arquivados definitivamente.

Proc. Nº iNteressado assUNto MUNicÍPio

2011/168362 doMiNGas alves de JesUs reGUlariZaÇÃo fUNdiária 
NÃo oNerosa alMeiriM

2018/100472 aNdre costa da Mata reGUlariZaÇÃo fUNdiária 
oNerosa ParaGoMiNas

2016/81350 rosicleNe Goes de oliveira reGUlariZaÇÃo fUNdiária 
NÃo oNerosa toMÉ-aÇU

2017/130603 Maria JosÉ da silva soUZa reGUlariZaÇÃo fUNdiária 
oNerosa JUrUti

2014/182921 HildeBraNde NUNes BraGaNÇa e 
oUtro

reGUlariZaÇÃo fUNdiária 
oNerosa iPiXUNa do Pará

em, 26/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iterPa

Protocolo: 844991
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oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

editaL
1- errata:
Processo nº 2017/119189
interessado: adeMir GalvÃo aNdrade
edital publicado no doe nº 35.092 de 26 de agosto de 2022
Protocolo: 844754
onde se lê:
área: 1.499,7080 ha;
Leia-se:
área: 1.499,7280 ha;
Belém (Pa), 26.08.2022
 dr. flávio ricardo a. azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº013/2019
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora deaf

Protocolo: 845298

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

terMo de cessÃo N° 0168/2022
objeto: a cedeNte, NÚcleo de GereNciaMeNto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cessioNária, PrefeitUra MUNiciPal de 
iGaraPÉ-Miri, com sede no complexo administrativo agenor Quaresma, 
av. eládio lobato, cidade Nova, ceP: 68430-000 no município de igara-
pé-Miri, estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.191.333/0001-
69. o pleno uso do bem móvel 150 und Motor coM raBeta BfG 4t 
6,5cv-P MaNUal; 01 und trator aGrÍcola de rodas PlataforMa-
do 75cv tratoMaQ cHassis: cYWr1129019Ms; e 01 und caMiNHÃo 
9 toNeladas carGa seca coM carriceria de Madeira cHassis: 
9535H5tB4Pr019970 Placa rWl4f65 Marca: Wv Modelo: deliverY.
data da assinatura:06/07/2022
vigência: 2 anos
ordenador: feliPe coÊlHo PicaNÇo – Gerente executivo – NGPr

Protocolo: 845205
terMo de cessÃo N° 0173/2022

objeto: a cedeNte, NÚcleo de GereNciaMeNto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cessioNária, PrefeitUra MUNiciPal de 
MocaJUBa com sede na rua siqueira Mendes, s/n, interior, ceP: 68420-
000 no município de Mocajuba, estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
n° 05.846.704/0001-01. o pleno uso do bem móvel 40 und roÇadeira 
costal Motor 2 teMPos 36 ciliNdradas 1,7 KW; 75 und Motor coM 
raBeta BfG 4t 6,5 cv-P MaNUal; 01 und trator aGricola de rodas 
PlataforMado 75 cv tratoMac.
data da assinatura: 06/07/2022
vigência: 2 anos
ordenador: feliPe coÊlHo PicaNÇo – Gerente executivo – NGPr

Protocolo: 845200
terMo de cessÃo N° 0178/2022

objeto: a cedeNte, NÚcleo de GereNciaMeNto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cessioNária, PrefeitUra MUNiciPal 
de cUrUÇá, com sede na Praça coronal Horácio, nº 70, ceP: 68750-000 
no Município de curuçá, estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
05.171.939/0001-32. o pleno uso dos bens móveis 70 und Motor coM 
raBeta BfG 4t 6,5cv-P MaNUal.
data da assinatura: 06/07/2022
vigência: 2 anos
ordenador: feliPe coÊlHo PicaNÇo – Gerente executivo – NGPr

Protocolo: 845201
terMo de cessÃo N° 062/2022

objeto: a cedeNte, NÚcleo de GereNciMeNto do Pará rUral – NGPr 
cede, a título precário, à cessioNária, colÔNia de Pescadores Z-12 
de vitÓria do XiNGU, com sede na trav. Martins tiradentes, s/n, Jardim 
dall aqua, ceP: 68383-000, estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
02.415.538/0001-92. o pleno uso do bem móvel 100 und Motor coM 
raBeta BfG 4t 6,5cv-P MaNUal.
data da assinatura: 25/03/2022
vigência: 2 anos
ordenador: feliPe coÊlHo PicaNÇo – Gerente executivo – NGPr

Protocolo: 845203
terMo de cessÃo N° 069/2022

objeto: a cedeNte, NÚcleo de GereNciaMeNto do Pará rUral- NGPr 
cede, a titulo precário, à cessioNária, PrefeitUra MUNiciPal de iGa-
raPÉ-aÇÚ, com sede na av. barão do rio Branco, nº 3913, centro, ceP: 
68725-000, igarapé-açú, estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
05.149.117/0001-55. o pleno uso do bem móvel 20 und roÇadeira cos-
tal Motor 2 teMPos 36 ciliNdradas 1,7KW.
data da assinatura: 06/04/2022
vigência: 2 anos
ordenador: feliPe coÊlHo PicaNÇo – Gerente executivo – NGPr

Protocolo: 845189

terMo de cessÃo N° 068/2022
objeto: a cedeNte, NÚcleo de GereNciaMeNto do Pará rUral- 
NGPr cede, a titulo precário, à cessioNária, PrefeitUra MUNiciPal de 
iNHaNGaPi, com sede na av. Hernane lameira, nº 925, bairro vila Nova, 
ceP: 68770-000, inhangapi, estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
n° 05.171.921/0001-30. o pleno uso do bem móvel 20 und roÇadeira 
costal Motor 2 teMPos 36 ciliNdradas 1,7KW; e 100 und Motor 
coM raBeta BfG 4t 6,5cv-P MaNUal.
data da assinatura: 06/04/2022
vigência: 2 anos
ordenador: feliPe coÊlHo PicaNÇo – Gerente executivo – NGPr

Protocolo: 845190
terMo de cessÃo N° 070/2022

objeto: a cedeNte, NÚcleo de GereNciaMeNto do Pará rUral- NGPr 
cede, a título precário, à cessioNária, PrefeitUra MUNiciPal de aU-
GUsto correa, com sede na Praça são Miguel, nº 60, são Miguel ceP: 
68610-000 Município de augusto correa, estado do Pará, inscrita no cNPJ/
Mf sob o n° 04.873.600/0001-15. o pleno uso do bem móvel 20 und ro-
Çadeira costal Motor 2 teMPos 36 ciliNdradas 1,7KW.
data da assinatura: 06/04/2022
vigência: 2 anos
ordenador: feliPe coÊlHo PicaNÇo – Gerente executivo – NGPr

Protocolo: 845187
terMo de cessÃo N° 067/2022

objeto: a cedeNte, NÚcleo de GereNciaMeNto do Pará rUral- NGPr 
cede, a titulo precário, à cessioNária, PrefeitUra MUNiciPal de MoJU, 
com sede na Praça da Matriz, s/n, centro, ceP: 68450-000, Moju, estado 
do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.105.135/0001-35. o pleno uso 
do bem móvel 200 und roÇadeira costal Motor 2 teMPos 36 ciliN-
dradas 1,7KW.
data da assinatura: 04/04/2022
vigência: 2 anos
ordenador: feliPe coÊlHo PicaNÇo – Gerente executivo – NGPr

Protocolo: 845193
terMo de cessÃo N° 066/2022

objeto: a cedeNte, NÚcleo de GereNciaMeNto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cessioNária, associaÇÃo dos aGri-
cUltores e Pescadores do vale do acará- aPava, com sede na rod. 
acará Moju, Pa- 252, Zona rural, ceP: 68690-000, acará, estado do Pará, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 44.846.296/0001-31. o pleno uso do bem 
móvel 20 und Motor coM raBeta BfG 4t 6,5cv-P. MaNUal.
data da assinatura: 04/04/2022
vigência: 2 anos
ordenador: feliPe coÊlHo PicaNÇo – Gerente executivo – NGPr

Protocolo: 845195
terMo de cessÃo N° 0172/2022

objeto: a cedeNte, NÚcleo de GereNciaMeNto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cessioNária, PrefeitUra MUNiciPal de 
Portel, com sede na av. duque de caxias, nº 803, centro, ceP: 68480-
000 no município de Portel, estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
n° 04.876.447/0001-80. o pleno uso do bem móvel 70 und Motor coM 
raBeta BfG 4t 6,5cv-P MaNUal; e 02 und trator aGricola de rodas 
PlataforMado 75 cv NeWHollaNd.
data da assinatura: 06/07/2022
vigência: 2 anos
ordenador: feliPe coÊlHo PicaNÇo – Gerente executivo – NGPr

Protocolo: 845197

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 5247/2022- adeParÁ, de 24 de aGosto de 2022
o diretor Geral da aGÊNcia de defesa aGroPecUária do estado 
do Pará-adePará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsideraNdo o Pae 2022/1093513 e o que determina o art. 49, da lei 
nº 5.810/94, que trata da remoção dos servidores.
r e s o l v e:
reMover a Pedido o(a) servidor(a) alessaNdro QUeiroZ MartiNs, 
matrícula nº 5909536/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
da Gerência de Inspeção e Classificação Vegetal para GER. de Soure/ ULSA 
de Ponta de Pedras, a contar de 05/09/2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra – se
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo
diretor Geral

Protocolo: 845287
Portaria Nº 5246/2022- adeParÁ, de 24 de aGosto de 2022
o diretor Geral da aGÊNcia de defesa aGroPecUária do estado 
do Pará-adePará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsideraNdo o Pae 2022/1072671, o de acordo da dG e o que deter-
mina o art. 49, da lei nº 5.810/94, que trata da remoção dos servidores.
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r e s o l v e:
reMover a Pedido o(a) servidor(a) dioGo GUerreiro reale, matrí-
cula nº 5066034/1, ocupante do cargo de fiscal estadual agropecuário, 
da diretoria técnica de defesa e inspeção animal/GeaGro para diretoria 
administrativa financeira/Giar, a partir da data de publicação.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra – se
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo
diretor Geral

Protocolo: 845277
Portaria Nº 5249/2022- adeParÁ, de 24 de aGosto de 2022
o diretor Geral da aGÊNcia de defesa aGroPecUária do estado 
do Pará-adePará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsideraNdo o Pae 2022/1093513 e o que determina o art. 49, da lei 
nº 5.810/94, que trata da remoção dos servidores.
r e s o l v e:
reMover a Pedido o(a) servidor(a) sidNeY cUNHa da silva, matrícula 
nº 57175985/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, da Ge-
rência administrativa financeira/ GaMUlt para Ger. de castanhal/Ulsa de 
santa isabel, a contar da data de publicação.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra – se
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo
diretor Geral

Protocolo: 845317

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 5065/2022 - adeParÁ, 
de 12 de aGosto de 2022

a aGÊNcia de defesa aGroPecUária do estado do Para – adePará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente 
conferidas pelo artigo 15, inciso i, vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNsideraNdo, o que determina o art. 77, iX e art. 98, 99 e 100 da lei 
nº 5.810/94.
coNsideraNdo, a lei complementar federal nº173,de 27 de maio de 
2020, que estabelece o Programa federativo de enfrentamento ao corona-
virus sarscov-2 (covid19), e altera a lei complementar nº 101, de 04 
de maio de 2020, foram estabelecidas diretrizes gerais sobre a aplicação 
do referido diploma legal, dentres essas, as situações tratadas no art. 8º, 
da referida lei, que tem repercussão direta na área de Gestão de Pessoas.
coNsideraNdo, as medidas elencadas nos incisos iX do art 8º da lc 
173/2020, que trata da probição de cômputo de tempo de como período 
aquisitivo para efeito de anuênios, triênios, quinquênios, licença prêmio e 
demais mecanismos equivalentes.
r e s o l v e:
coNceder liceNÇa PrÊMio de aGosto.22.2, ao servidores abaixo:

Pae Matrícula Nome triênio dias Período de gozo
20221059675 54193881/2 aleXaNdre GoMes leite 2006/2009 30 22/08/22 a 20/09/22

reGistre-se PUBliQUe-se e cUMPra-se
Melissa MartiNs BeZerra silva
Gerente de área de Gestão de Pessoas
tatiaNe viaNNa da silva
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 845099
Portaria Nº 5248/2022 - adeParÁ, 

de 24 de aGosto de 2022
a aGÊNcia de defesa aGroPecUária do estado do Para – adePará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente  de área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente 
conferidas pelo artigo 15, inciso i, vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNsideraNdo, o que determina o art. 77, iX e art. 98, 99 e 100 da lei 
nº 5.810/94.
coNsideraNdo, a lei complementar federal nº173,de 27 de maio de 
2020, que estabelece o Programa federativo de enfrentamento ao corona-
virus sarscov-2 (covid19), e altera a lei complementar nº 101, de 04 
de maio de 2020, foram estabelecidas diretrizes gerais sobre a aplicação 
do referido diploma legal, dentres essas, as situações tratadas no art. 8º, 
da referida lei, que tem repercussão direta na área de Gestão de Pessoas.
coNsideraNdo, as medidas elencadas nos incisos iX do art 8º da lc 
173/2020, que trata da probição de cômputo de tempo de como período 
aquisitivo para efeito de anuênios, triênios, quinquênios, licença prêmio e 
demais mecanismos equivalentes.
r e s o l v e:
coNceder liceNÇa PrÊMio de seteMBro.22, aos servidores abaixo:

Pae Matrícula Nome triênio
dias

Período de gozo
30 60

2022799820 54197246/1 aNa carla aZarias crUZ 2012/2015 X  12/09/22 a 
11/10/22

20221023750 55588447/1 aNaiso MariGelo de soUsa 
Pedroso 2013/2016 X  12/09/22 a 

11/10/22

2022999644 8400661/2 altiNo dias da costa 2010/2013 X  08/09/22 a 
07/10/22

2022867004 55588838/1 cesar aUGUsto soares loPes 2016/2019 X  12/09/22 a 
11/10/22

2022842205 57189995/2 celsoN da silva rodriGUes 2015/2020 X  01/09/22 a 
30/10/22

2022675230 57223794/1 carla leticia Para da silva 
correa 2013/2016 X  12/09/22 a 

11/10/22
2022969513 54193764/1 daNiel alves silva 2008/2011 x  12/09/22 a 11/10/22
2022992844 54189684/1 ediNete ferNaNdes saMPaio 2011/2014 x  05/09/22 a 04/10/22

202210004970 55586148/ 1 fraNcisco teodoro das cHaGas 
oliveira JUNior 2009/2012 X  12/09/22 a 

11/10/22

2022862194 22373/ 2 Jose de riBaMar roMao da costa 2006/2010 X  01/09/22 a 
30/09/22

2022887243 57223651/ 1 Jocelia ferNaNdes e silva 2010/2013 X  19/09/22 a 
18/10/22

20221051296 5870364/ 3 Jose ferreira NoBre JUNior 2010/2013 X  01/09/22 a 
30/09/22

2022828249 51855627/ 2 JeffersoN PiNto de oliveira 2013/2016 X  02/09/22 a 
01/10/22

2022593646 57223252/ 1 lUcrY siNatra vieira de oliveira 2015/2018 X  07/09/22 a 
06/10/22

20221048349 5868653/3 Marcello fraNKlYN oliveira 2012/2015 X  21/09/22 a 
20/10/22

20221003929 51855624/ 2 Maria eliaNa da silva coelHo 2010/2013 X  01/09/22 a 
30/09/22

20221045823 57201929/ 2 Pedro JUlio Pedrosa de MiraNda 2013/2016 X  08/09/22 a 
07/10/22

2022675024 57173646/ 2 ricardo aleX coNceicao da GaMa 2016/2019 X  01/09/22 a 
30/09/22

2022993605 54186801/ 1 serGio lUis aMaral 2007/2010 X  16/09/22 a 
14/10/22

20221028890 54188463/ 2 veroNica vaZ das cHaGas 2010/2013 X  19/09/22 a 
18/10/22

reGistre-se PUBliQUe-se e cUMPra-se
Melissa MartiNs BeZerra silva
Gerente de área de Gestão de Pessoas
tatiaNe viaNNa da silva
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 845259

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 5188/2022- adeParÁ, de 22 de aGosto de 2022
o diretor Geral da aGÊNcia de defesa aGroPecUária do estado 
do Pará-adePará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsideraNdo o Pae 2022/764254 e o que determina o art. 132, inciso ii 
da lei nº 5.810/94, que reGUlaMeNta a coNcessÃo de GratificaÇÕes.
r e s o l v e:
desiGNar o(a) servidor(a) saMYra alves alBUQUerQUe de liMa, ma-
trícula n° 57200257/2, fiscal estadual agropecuário, para responder pelo 
GPNcBt/sede, durante o período de 15.1(quinze) dias de férias do(a) ti-
tular Marcia Batista PeNNa, matricula 5871115/3, GeP-das 011.3, no 
período de 05/09/22 a 19/09/22.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo
diretor Geral

Protocolo: 845393
Portaria Nº5189/2022 - adeParÁ, de 22 de aGosto de 2022
o diretor Geral da aGÊNcia de defesa aGroPecUária do estado 
do Pará-adePará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsideraNdo, o Pae 2022/603037 e o que determina o art. 132, inciso ii 
da lei nº 5.810/94, que reGUlaMeNta a coNcessÃo de GratificaÇÕes.
r e s o l v e:
desiGNar o(a) servidor(a) roGerio de fiGUeiredo Pessoa, matrícula 
n° 5870968/3, fiscal estadual agropeuário, para responder pela Ger de 
oriximiná, durante as férias do(a) titular aleX eUler castro da silva 
PaUla, matricula 5948956/1, GeP-das 011.4, no período de 01/09/22 a 
30/09/22.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo
diretor Geral

Protocolo: 845405
Portaria Nº 5301/2022- adeParÁ, de 26 de aGosto de 2022
o diretor Geral da aGÊNcia de defesa aGroPecUária do estado 
do Pará-adePará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsideraNdo o Pae 2022/841482 e o que determina o art. 132, inciso 
ii da lei nº 5.810/94, que reGUlaMeNta a coNcessÃo de Gratifica-
ÇÕes.
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r e s o l v e:
desiGNar o(a) servidor(a) MaX WaNdersoN de araUJo favacHo Go-
Mes, matrícula n° 57222910/1 para responder pelo Gerência de tecnolo-
gia e informação/Gti, durante o período de férias do(a) titular roMUlo 
coelHo PaNtoJa, matricula 80015616/1, GeP-das 011.3, no período de 
05/09/22 a 04/10/22.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo
diretor Geral

Protocolo: 845470
Portaria Nº 5190/2022- adeParÁ, de 22 de aGosto de 2022
o diretor Geral da aGÊNcia de defesa aGroPecUária do estado 
do Pará-adePará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsideraNdo o Pae 2022/1051454 e o que determina o art. 132, inciso 
ii da lei nº 5.810/94, que reGUlaMeNta a coNcessÃo de Gratifica-
ÇÕes.
r e s o l v e:
desiGNar o(a) servidor(a) Kid stelio alMeida, matrícula n° 54188563/1 
para responder pelo Ger de castanhal, durante o período de licença Prê-
mio do(a) titular Jose ferreira NoBre JUNior, matricula 5870364/3, 
GeP-das 011.4, no período de 01/09/22 a 30/09/22.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo
diretor Geral

Protocolo: 845447
Portaria Nº 5302/2022 - adeParÁ, 

de 29 de aGosto de 2022
o diretor Geral da aGÊNcia de defesa aGroPecUária do estado 
do Pará-adePará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsideraNdo, o Pae 2022/1096581 e o que determina o art. 132, in-
ciso ii da lei nº 5.810/94, que reGUlaMeNta a coNcessÃo de Grati-
ficaÇÕes.
r e s o l v e:
desiGNar o(a) servidor(a) Gisele vieira da silva, matrícula n° 
54188830/1, para responder pelo cargo de secretária de diretora/sede, 
durante as férias do(a) titular JardeNice Maria leite GoMes vital, ma-
tricula 54193781/1, GeP-das 011.2, no período de 08/09/22 a 07/10/22.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo
diretor Geral

Protocolo: 845519
Portaria Nº5303/2022 - adeParÁ, de 22 de aGosto de 2022
o diretor Geral da aGÊNcia de defesa aGroPecUária do estado 
do Pará-adePará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsideraNdo, o Pae 2022/1045823 e o que determina o art. 132, in-
ciso ii da lei nº 5.810/94, que reGUlaMeNta a coNcessÃo de Grati-
ficaÇÕes.
r e s o l v e:
desiGNar o(a) servidor(a) eNGel BlaGitZ cicHovsKi, matrícula n°  
54192707/1, fiscal estadual agropecuário, para responder pela Ger de 
capitão Poço durante a licença prêmio do(a) titular Pedro JUlio Pedro-
sa de MiraNda, matricula 57201929/2, GeP-das 011.4, no período de 
08/09/22 a 07/10/22.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo
diretor Geral

Protocolo: 845521

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 5297 de 26 de aGosto de 2022
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do estado do Pará 
– adePará, JaMir JUNior ParaGUassU Macedo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doe nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNsideraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
resolve:
art 1º - designar Nollar liBerali filHo, lotado em Muaná, matrícula n° 
54187437/1, para exercer a função de fiscal e daNielle seaBra Brito 
GUiMarÃes, lotado em soure, matricula n° 6045515/2, para suplente do 
Contrato nº 07/2020, firmado pela ADEPARÁ e RAIMUNDO FRANCINEI NU-
Nes Garcia, cPf: 605.418.812-72, que tem por objeto locação de imóvel 
no município de MUaNá.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Belém, 26 de agosto de 2022.
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo
diretor Geral

Protocolo: 845170

.

.

diÁria
.

Portaria: 5291/2022 Objetivo: Realizar vacinação assistida (agulha ofi-
cial) em propriedades no município. considerando a necessidade de man-
ter a vigilância em propriedades rurais durante a etapa de vacinação do 
marajó através do acompanhamento de vacinações e tendo em vista a 
distância das propriedades para a sede do município.fundamento legal: 

lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Portel/Pa destino: Portel/Pa ser-
vidor: 57222893/ WilsoN saNtaNa (aGeNte fiscal aGroPecUário) 
/ 15,5 diárias / 05/09/2022 a 20/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 845116
Portaria: 5292/2022 Objetivo: Realizar vacinação assistida (agulha ofi-
cial) em propriedades no município. considerando a necessidade de man-
ter a vigilância em propriedades rurais durante a etapa de vacinação do 
marajó através do acompanhamento de vacinações e tendo em vista a dis-
tância das propriedades para a sede do município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: Portel/Pa destino: Portel/Pa servidor: 
54187563/ tarso PaNtoJa loPes (aGeNte de defesa aGroPecUária) 
/ 15,5 diárias / 05/09/2022 a 20/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 845126
Portaria: 5290/2022 objetivo: apoiar atividade da entrega de laudo 
positivo (Prova biológica) para raiva dos herbívoros em propriedade no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cas-
taNHal/Pa destino: viGia/Pa servidor: 5897812/ raiMUNdo aPriGio 
MeNdoNÇa soUsa (tÉcNico aGrÍcola) / 0,5 diária / 28/08/2022 a 
28/08/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 845097
Portaria: 5293/2022 objetivo: fiscalizar revendas de produtos veteriná-
rios para renovação de licença e emissão de parecer técnico no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caMetá/Pa des-
tino: BaiÃo/Pa servidor: 80845414/ rosileNe aMerico de assUNcao 
(MÉdico veteriNário) / 2,5 diárias / 24/08/2022 a 26/08/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 845164
Portaria: 5295/2022 objetivo: realizar atendimento em três proprieda-
des, sendo esta início de saneamento de foco com previsão de interdição, 
saneamento e colheita no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: GoiaNÉsia do Pará/Pa destino: Novo rePartiMeN-
to/Pa servidor: 75224091/ lelio toMaZ dos saNtos (aGeNte de de-
fesa aGroPecUária) / 3,5 diárias / 28/08/2022 a 31/08/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 845181
Portaria: 5294/2022 objetivo: realizar atendimento em três proprieda-
des, sendo esta início de saneamento de foco com previsão de interdição, 
saneamento e colheita no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: GoiaNÉsia do Pará/Pa destino: Novo rePartiMeN-
to/Pa servidor: rG0179184520014/ roNilso de soUsa da silva (fis-
cal estadUal aGroPecUário - MÉdico veteriNário) / 3,5 diárias 
/ 28/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Ma-
cedo.

Protocolo: 845174
Portaria: 5299/2022 Objetivo: Apoiar ação fiscalizatória com o Minis-
tério Público federal e iBaMa no município de altamira.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BelÉM/Pa destino: altaMira/Pa 
servidor: 55588418/ dioNe claYse falcUNier MartiNs (assisteNte 
adMiNistrativo) / 8,5 diárias / 25/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 845194
Portaria: 5298/2022 objetivo: realizar vacinação na modalidade agulha 
Oficial e/ou Assistida na região da Ilha Caviana Grande, município de Cha-
ves.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNta crUZ 
do arari/Pa destino: cHaves/Pa servidor: 5934204/ olivar aNtoNio 
valeNte riBeiro (aGeNte fiscal aGroPecUário) / 14,5 diárias / 
01/09/2022 a 15/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Ma-
cedo.

Protocolo: 845188
Portaria: 5296/2022 objetivo: realizar vigilância ativa para febre aftosa 
em 10 propriedades conforme meta mensal, vigilância ativa no lixão, e 
vigilância de risco e aleatório para Brucelose e tuberculose no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaUaPeBas/Pa 
destino: cUrioNÓPolis/Pa servidor: 54181820/ Nivea PaUla assUN-
cao ZaNdoNadi (MÉdico veteriNário) / 2,5 diárias / 29/08/2022 a 
31/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 845183
Portaria: 5300/2022 objetivo: realizar reunião de planejamento es-
tratégico de manutenção de pagamentos de processos de locação.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BelÉM/Pa destino: 
aBaetetUBa/Pa servidor: 5950195/GeisiaNe silva de farias (GereN-
te) / 1,5 diária / 26/08/2022 a 27/08/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 845202
Portaria: 5306/2022 objetivo: realizar supervisão em abatedouro frigo-
rífico registrado no Serviço de Inspeção Estadual no município.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BelÉM/Pa destino: toMÉ-aÇU/
Pa servidor: 5445191/ flavia Bastos de Medeiros (MÉdico vete-
riNário) / 2,5 diárias / 23/08/2022 a 25/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU Macedo.

Protocolo: 845312
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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0471/2022 – 24.08.2022
o Presidente da eMater-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, resolve
d e s i G N a r, a contar de 01/09/2022 à 30/09/2022, o extensionista 
rural l– MarcUs HofMaNN Mota soares - Matrícula nº 57189492/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Capanema/Regional de 
capanema, em virtude do titular encontrar-se em gozo de licença Prêmio. 
(Pae: 2022/1047539).
 rosival PossidÔNio do NasciMeNto – PresideNte

Portaria Nº 0470/2022 – 24.08.2022
o Presidente da eMater-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, resolve
d e s i G N a r, a contar de 12/09/2022 à 11/10/2022, a extensionista 
rural l– reGiNa MaUra triNdade Herrera - Matrícula nº 5035902/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Ananindeua/Regional 
das ilhas, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (Pae: 
2022/950650).
rosival PossidÔNio do NasciMeNto – PresideNte

Protocolo: 845455
Portaria Nº 0472/2022 – 25.08.2022

o Presidente da eMater-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, resolve
c o N c e d e r, ao extensionista rural l JorGe aUGUsto Macedo de 
soUZa- Matricula nº 57210927/1, lotado na assessoria de desenvolvi-
mento organizacional, 08 dias de licença Nojo (falecimento), no período 
de 19.08.2022 a 26.08.2022, formalizada de acordo a certidão nº 065656
01552022400459162017889788, em atenção a cláusula vigésima Quarta 
do acordo coletivo de trabalho 2021/2022.
rosival PossidÔNio do NasciMeNto – PresideNte

Protocolo: 845415

.

.

errata
.

errata
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 22/2022

Processo: 2022/1034932
Publicado no doe nº 35.092 de 26 agosto de 2022, pag.30.
oNde se LÊ: art.29 inciso ii da lei nº 13.303/2016, considerando o valor 
para a contratação , conforme parecer Juridico nº 147/2022-aJUr
Leia-se: art. 29 inciso ii da lei nº 13.303/2016 c/c decreto estadual nº 
856/2020, art.1º§2º considerando o valor para contratação, conforme o 
Parecer Jurídico nº 147/2022-aJUr.
Marituba-Pa, 26/08/2022.

Protocolo: 845351

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

errata
errata de aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 003/2022 - oBJeto: aQUisiÇÃo 
de MÁQUiNas e eQUiPaMeNtos-Udca

Processo: 2022/499829
Publicado no doe nº 35.092 de 26 agosto de 2022, pag.30.
oNde se LÊ: a abetura realizar-se-á no dia 08/09/2022 às 09:00 horas;
Leia-se: a abetura realizar-se-á no dia 09/09/2022 às 09:00 horas.
Marituba-Pa, 26/08/2022

Protocolo: 845290

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 081/2022; BeNeficiá-
rio: José edvaldo Prata filho; MatrÍcUla: 57175795; fUNÇÃo: exten-
sionista rural ii; oBJetivo: suprimento de fundos para atender despesas 
com recuperação do veículo fiat Uno, placa ofN-8799, lotado no esloc 
de trairão; MUNicÍPio: trairão; ProGraMa: 1491; ProJeto atividade: 
8711-c; foNte: 0661; eleMeNto de desPesa: 339030 = r$ 3.679,63 e 
eleMeNto de desPesa: 339039 = r$ 1.000,00; PraZo de aPlicaÇÃo: 
30 dias aPÓs eMissÃo da ordeM BaNcária; coMProvaÇÃo: 15 dias 
aPÓs a realiZaÇÃo das desPesas; ordeNadora de desPesas: Ma-
rialva soUsa costa

Protocolo: 845074

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 63/2022: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: 845030
sUPriMeNto de FUNdos – Portaria 017/2022 BeNeficiário (a): 
saNdro silva de liMa / MatrÍcUla: 57210957 / carGo oU fUNÇÃo: 
eXteNsioNista rUral ii / MUNicÍPio: aNaPU - l / oBJetivo: cUstear 
desPesas de MaNUteNÇÃo do veÍcUlo l200 tritoN de Placa otM 
1867/ ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNte: 0261 / eleMeNto 
de desPesa: 3390-39 = r$2.600,00 / valor total r$2.600,00 / PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 30 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordeNador de 
desPesas da UG altaMira: MicHel cleYtoN do carMo silva

Protocolo: 845013

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 210/2022; BeNeficiário: carlos edil-
soN saNtaNa dos saNtos,  Matrícula Nº 3174719/1; fUNÇÃo: exten-
sionista rural i; oBJetivo: Participar do treinamento da eMater caPa-
NeMa, intitulado  “caPacitaÇÃo ProNaf”; Nº de diárias: 2,5 (duas e 
meia); PerÍodo: 23 à 25.08.2022; destiNo: capanema; ordeNadora 
de desPesa: Marialva soUsa costa

Protocolo: 844997

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 62/2022/ eMater-Pa
tornar sem efeito a Portaria de suprimento de fundos 62/2022, de 26 de 
agosto de 2022, que concedeu suprimento de fundos ao servidor lanor 
ladislau lima, aux. administrativo, matrícula 3175332.
osvaldo vieira romário
ordenador de despesas

Protocolo: 845026

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de ParticiPaÇÃo da ata de reGistro de PreÇos
Processo 2022/951641
o Presidente da eMater-Pa, sr. rosival PossidoNio do NasciMeNto 
vem reiterar seu interesse em participar da ata de reGistro de PreÇos 
Nº 017/2022, reGiMe de coNtrataÇÃo Por PreGÃo eletrÔNico srP 
Nº 023/2021, realizado pela sePlad, neste ato denominado ÓrGÃo Ge-
reNciador, e declara, ainda, que está ciente de todas as condições para 
o ingresso e a participação no referido Pregão.
Autorizo a contratação da referida empresa beneficiária da ATA DE RE-
Gistro de PreÇos Nº 017/2022, referente ao PreGÃo eletrÔNico 
sePlad/dGl/srP Nº 023/2021, conforme disposto no art.18, § iv do de-
creto nº 2.121/2018 e demais regras.
empresa vencedora:
eMPresa Norte tUrisMo ltda ePP
cNPJ: 05.570.254/0001-69
dotaÇÃo orÇaMeNtaria:
ProGraMa: 1297 –MaNUteNÇÃo de GestÃo
ProJeto/atividade: 8338c – oPeracioNaliZaÇÃo das aÇÕes adMi-
Nistrativas.
Pi: 4120008338c.
eleNto de desPesa: 3390-33 – PassaGeM e locoMoÇÃo.
foNte de recUrso: 0101 - tesoUro do estado
foNte de recUrso: 0101006359 - tesoUro do estado
ProGraMa: 1491 – aGricUltUra , PecUária, Pesca e aQUicUltUra
ProJeto/atividade: 8705c- deseNvolviMeNto das cadeias ProdU-
tivas de oriGeM aNiMal e veGetal.
Pi: 2070008705c.
foNte de recUrso: 0135 - fUNcacaU
foNte de recUrso: 0135006359 - fUNcacaU.
MUNicÍPio: Marituba
autorizo a contratação.
Marituba-Pa, 26 de agosto de 2022.
rosival PossidoNio do NasciMeNto
PresideNte da eMater-Pa

Protocolo: 845308
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secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

reMoÇÃo de serVidor
Portaria Nº 01937/2022-saGat/seMas, de 25.08.2022

reMover, a Pedido, da servidora fraNcYlla MilHoMeNs NoGUeira 
Maciel, a contar de 01/09/2022, matrícula n° 57215366/1, ocupante do 
cargo de técnico em Gestão de Meio ambiente, lotada na diretoria de 
licenciamento ambiental-dla, para diretoria de fiscalização ambiental - 
difisc.
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 845061
reMoÇÃo de serVidor

Portaria Nº 01934/2022-saGat/seMas, de 25.08.2022
i – reMover, a Pedido, do servidor GUilHerMe ferreira BeNtes, a 
contar de 01/08/2022, matrícula n° 28703/1, ocupante do cargo de técni-
co B, lotado na diretoria de Planejamento estratégico e Projetos corporati-
vos - dPc, para diretoria de licenciamento ambiental-dla.
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 845058
Portaria Nº 01938/2022-dGaF/GaB/seMas, de 25/08/2022.
Nome: WeNder leao castro
Matrícula: 5965828/1
função: técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 8 (oito) dias de afastamento decorrente de casamento
Período: 12/08/2022 a 19/08/2022
Processo: 2022/1072512
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 845491

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 01895/2022-dGaF/GaB/seMas, de 19/08/2022.
Nome: Jose Maria e soUZa Neto
Matrícula: 57214630/1
cargo: técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 14 (quatorze) dias de licença para tratamento de saúde
Período: 21/02/2022 a 06/03/2022
laudo Médico: 93000 de 15/08/2022
Processo: 2022/242142
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 845484

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01951/2022 - 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° 
2022/117795;
resolve:
i – sUBstitUir na Portaria n° 01695/2022 - GaB/seMas/Pa, publicada 
no DOE n° 35.074 de 10 de agosto de 2022, o fiscal Titular do Contrato n° 
050/2022-seMas/Pa, celebrado entre a secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBilidade - seMas/Pa e a empresa Porto seGU-
ro coMPaNHia de seGUros Gerais, o servidor cleBer PeNa cardo-
so, matrícula nº 55585598/3 pelo servidor sYlvio alves Batista e sil-
va, matrícula n° 5946516/1, 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, 26 de agosto de 2022
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se e cUMPra-se.
lÍlia Marcia raMos reis
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 845365

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01949/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a Portaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/seMas, publicada no doe n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo Pae n° 
2022/898867 - seMas/Pa;
resolve:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Termo de Inexigibilidade de Lici-
tação nº 022/2022- seMas/Pa, Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica 
de direito público interno, por intermédio da secretaria de estado de 
Meio aMBieNte e sUsteNtaBilidade - seMas/Pa e a empresa coN-
sUltre – coNsUltoria e treiNaMeNto ltda, as servidoras: eliZa de 
SARGES ABREU matrícula nº 57193757/1 como fiscal Titular e ROBERTA 
SÂMILA DA SILVA ARAGÃO, matrícula nº 57194690/4 como fiscal Suplen-
te, a contar da data da assinatura do termo, em 05 de agosto de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se e cUMPra-se.
lÍlia Marcia raMos reis
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 845118
Portaria Nº 01948/2022 - GaB/seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a Portaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/seMas, publicada no doe n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo Pae n° 
2022/990007 - seMas/Pa;
resolve:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Termo de Inexigibilidade de Lici-
tação nº 025/2022- seMas/Pa, Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica 
de direito público interno, por intermédio da secretaria de estado de 
Meio aMBieNte e sUsteNtaBilidade - seMas/Pa e a empresa coNsUl-
toria e treiNaMeNto ltda – coNsUltre, os servidores: talita Maria 
carMoNa dos saNtos estácio, matrícula nº 593346/3 como fiscal Ti-
tular e rildo aNtoNio MarÇal caldas, matrícula nº 5520304/6 como 
fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do Termo, em 24 de Agosto 
de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se e cUMPra-se.
lÍlia Marcia raMos reis
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 845113

diÁria
.

Portaria Nº 1950/2022 - GaB/seMas 26 de aGosto de 2022.
objetivo: Participação em curso “Planejamento e acompanhamento de or-
çamento Público”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: são Paulo/sP.
Período: 31/08 a 03/09/2022 – 3 e ½ diárias
servidor:
57176357/ 2 - WeNdell aNdrade de oliveira - diretor
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 845104
Portaria Nº 1944/2022 - GaB/seMas 26 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar reuniões informativa em territórios quilombolas de santa-
rém, para finalidade de futuras inscrições de Cadastro Ambiental Rural – CAR.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: santarém/Pa.
Período: 04/09/2022 à 14/09/2022 – 10 e ½ diárias.
servidores:
- 5901157/ 1 – leoNardo NUNes freitas – (técnico em Gestão de 
desen. ciência tecno.)
- 5954872/ 1 – laYse Pereira favacHo da rocHa – (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5923751/ 2 – Marcos aNdrÉ PiMeNtel de Macedo – (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 844977
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Portaria Nº 1773/2022 - GaB/seMas 10 de aGosto de 2022.
objetivo: Participar do 17º congresso Brasileiro de Geologia de engenharia 
e ambiental tendo como diversos temários que podem auxiliar na análise 
de segurança de barragens, tais como, prevenção de riscos geológicos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Belo Horizonte/MG
Período: 24/09 a 30/09/2022 – 05 e ½ diárias.
servidores:
– 55587537/1 - carla tatiaNi do carMo Pereira - (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
– 5936342/2 - alvaro de castro PacHeco JUNior - (técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
– 6330953/2 - liliaN PaUla alMeida da silva - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 839264
Portaria Nº 1809/2022 - GaB/seMas 11 de aGosto de 2022.
Objetivo: Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada no PLANO 
estadUal de coMBate ao desMataMeNto No Pará “oPeraÇÃo aMa-
ZÔNia viva – 26”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: tucuruí, Pacajá e rurópolis/Pa.
Período: 08/08 a 17/08/2022 – 09 e ½ diárias.
servidores:
- 5187990/ 2 – dUrval PoNtes ferreira- (Perito criminal)
- 5902583/ 3 – tHiaGo MaGNo rodriGUes- (auxiliar operacional)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 839427
Portaria Nº 1841/2022 - GaB/seMas 17 de aGosto de 2022.
objetivo: apurar informações a respeito de supostos crimes ambientais no 
município de senador José Porfírio/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: senador José Porfírio/Pa
Período: 16/08 a 20/08/2022 – 04 e ½ diárias
servidores:
-5954930/1-vereNa lÚcia soUsa correa-(tecnico em Gestao de Meio 
ambiente)
-5938505/2-desirÉe aNtÉia Jastes ferNaNdes-(tecnico em Gestao de 
Meio ambiente)
-5949243/2 -HelleM cristiNa teiXeira rodriGUes-(tecnico em Ges-
tao de Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de Gestão adminis-
trativa e fin

Protocolo: 840889
Portaria Nº 1902/2022 - GaB/seMas 22 de aGosto de 2022.
objetivo: vistoria técnica em licenciamento ambiental e renovação de li-
cenciamento ambiental em processos, localizados nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: itaituba/Pa
destino: santarém/Pa e rurópolis/Pa
Período: 04/09 a 07/09/2022 – 03 e ½ diárias.
servidores:
- 5904165/4 - cleaNe dos saNtos de soUsa MiGliat - (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5935087/2 - reNatalY triNdade silva - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 842936
Portaria Nº 1908/2022 - GaB/seMas 23 de aGosto de 2022.
objetivo: realização de vistoria técnica pré-exploratória de PMfs em pro-
priedade rural, com a finalidade de verificar in loco as informações proto-
coladas nesta seMas/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa.
destino: vitória do Xingu/Pa e Pacajá/Pa.
Período: 05/09/2022 à 11/09/2022 – 06 e ½ diária.
servidores:
- 5932088/ 2 – ariele da silva sales – (técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5963796/ 1 – soraia do aMaral siQUeira – (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 843250
Portaria Nº 1956/2022 - GaB/seMas 26 de aGosto de 2022.
objetivo: Participar do evento completo de licitação e contratação de obras 
e serviços de engenharia a nova lei de licitações (14.133/2021).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.

destino: são Paulo/sP.
Período: 29/08/2022 à 03/09/2022 – 05 e ½ diárias.
servidores:
- 5945962/ 2 – HiGo costa dos saNtos – (assessor)
- 5936210/ 3 – sttefaNo vieira ferreira rodriGUes – (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 845330
Portaria Nº 1952/2022 - GaB/seMas 26 de aGosto de 2022.
Objetivo: Participação na Oficina Pará Cacau 2030 em Altamira/PA e no II 
encontro de viveiristas de cacau do Brasil em Medicilândia/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: são félix do Xingu/Pa.
destino: Marabá/Pa, altamira/Pa e Medicilândia/Pa.
Período: 28/08/2022 à 03/09/2022 – 06 e ½ diárias.
servidores:
- 5905603/ 2 – carlos KleitoN da silva rodriGUes – (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 845175

FÉrias
.

Portaria Nº 1839/2022-dGaF/GaB/seMas
iNterroMPer, por necessidade de serviço, a contar do dia 04/08/2022 o gozo 
de férias do servidor fáBio NoBre BraZ, matricula nº 57194148/1, ocupante do 
cargo de consultor Jurídico do estado, lotado na consultoria Jurídica, concedido 
através da Portaria Nº 1145/2022-dGaf/GaB/seMas de 06/06/2022, 
publicada no doe nº 34.998 de 07/06/2022, referente exercício 2021/2022, 
restando 13(treze) dias a serem usufruídas em data oportuna.
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 845027
Portaria Nº 1888/2022-dGaF/GaB/seMas

i-iNterroMPer, por necessidade de serviço, a contar de 26/07/2022 
o gozo de férias da servidora Marcia da silva Portela, matrícula nº 
5946261/1, ocupante do cargo assessor, lotado na Unidade regional de 
santarém, concedida através da Portaria Nº 1145/2022 -dGaf/GaB/
seMas de 06/06/2022, publicada no doe 34.998 de 07/06/2022, referente 
ao exercício 2021/2022.
ii - coNceder 15 (quinze) dias restante das férias regulamentares a servido-
ra Marcia da silva Portela, matrícula nº 5946261/1, para serem gozadas 
no período de 03/01/2023 a 17/0/2023.referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 845052
Portaria Nº 1918/2022 - dGaF/GaB/seMas

resolve:
coNceder 15 (quinze) dias das férias regulamentares, do servidor tadeU 
soUZa Pereira, matricula 5954876/1, ocupante da função de técnico 
de Gestão de Meio ambiente, lotado na Gerência de Projetos Metálicos 
- GeMiM no período de 15/09/2022 a 29/09/2022, referente exercício 
2020/2021, interrompidas através da Portaria Nº 2359/2021–dGaf/
GaB/seMas, de 14/12/2021, publicada no doe nº 34.803 de 20/12/2021.
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 845078

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 1925/2022-dGaF/GaB/seMas
alterar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
01/09/2022 a 30/09/2022 para 06/09/2022 a 25/09/2022 e 02/01/2023 
a 11/01/2023 da servidora Karla KaroliNe leite do rosario, id. 
funcional nº 5953252/1, ocupante da função de técnico de Gestão de 
Meio ambiente, lotada na Gerência de fiscalização de atividades Poluidoras 
e degradadoras - Gerad, concedida através Portaria Nº 1684/2022 
- dGaf/GaB/seMas de 29/07/2022, publicada no doe nº 35.066 de 
03/08/2022, referente ao exercício 2020/2021.
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 845068
Portaria Nº 1920/2022-dGaF/GaB/seMas

alterar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
13/09/2022 a 30/09/2022 para 31/01/2023 a 17/02/2023 do servidor 
GeorGe Marcel de oliveira soUZa, id. funcional nº 57191235/2, 
ocupante do cargo de técnico de Gestão Pública/coordenador, lotada na 
coordenadoria de contratos, convênios e licitação - ccl, concedida através 
Portaria Nº 594/2022 - dGaf/GaB/seMas de 04/04/2022, publicada no 
doe nº 34.923 de 06/04/2022, referente ao exercício 2021/2021.
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 845140
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Portaria Nº 1931/2022-dGaF/GaB/seMas
alterar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
05/09/2022 a 19/09/2022 para 21/11/2022 a 05/12/2022 da servidora 
larissa MartiNs BarBosa d arace, id. funcional nº 5952147/1, 
ocupante da função de técnico de Gestão de cadastro, transporte e 
comercialização de Produtos e subprodutos florestais - Gesflora, 
concedida através Portaria Nº 1684/2022 - dGaf/GaB/seMas de 
29/07/2022, publicada no doe nº 35.066 de 03/08/2022, referente ao 
exercício 2021/2022.
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 845165
Portaria Nº 1930/2022-dGaF/GaB/seMas

alterar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
01/09/2022 a 30/09/2022 para 24/11/2022 a 23/12/2022 da servidora 
valeria aMaral dos saNtos, id. funcional nº 5905021/2, ocupante 
da função de técnico de Gestão de Meio ambiente, lotada na Gerência de 
fauna, flora, aquicultura e Pesca - GefaP, concedida através Portaria 
Nº 1684/2022 - dGaf/GaB/seMas de 29/07/2022, publicada no doe nº 
35.066 de 03/08/2022, referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 845161
Portaria Nº 1931/2022-dGaF/GaB/seMas

alterar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
05/09/2022 a 19/09/2022 para 21/11/2022 a 05/12/2022 da servidora 
larissa MartiNs BarBosa d arace, id. funcional nº 5952147/1, 
ocupante da função de técnico de Gestão de cadastro, transporte e 
comercialização de Produtos e subprodutos florestais - Gesflora, 
concedida através Portaria Nº 1684/2022 - dGaf/GaB/seMas de 
29/07/2022, publicada no doe nº 35.066 de 03/08/2022, referente ao 
exercício 2021/2022.
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 845167
Portaria Nº 1933/2022-dGaF/GaB/seMas

alterar, por necessidade de serviço, o gozo de férias que seria no período 
de 01/08/2022 a 12/08/2022 e 16/08/2022 a 02/09/2022 para 12/09/2022 
a 29/09/2022, do servidor tHales de soUZa Garcia, id. funcional nº 
5955181/ 1, ocupante da função de técnico em Gestão de Meio ambiente, 
lotado na diretoria de fiscalização ambiental, concedida através da 
Portaria Nº 1439/2022-dGaf/GaB/seMas de 05/07/2022, publicada no 
doe nº 35.038 de 08/07/2022, referente ao exercício 2021/2022, restando 
12 (doze) dias a serem usufruídas em data oportuna.
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 845172
Portaria Nº 1923/2022-dGaF/GaB/seMas

resolve:
alterar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
08/09/2022 a 07/10/2022 para 09/09/2022 a 23/09/2022 e 02/01/2023 
a 16/01/2023 da servidora tHielle silva Matos, id. funcional nº 
6403662/1, ocupante da função de assistente  administrativo, lotada na 
Gerência de Projetos Metálicos - GeMiM, concedida através Portaria 
Nº 1684/2022 - dGaf/GaB/seMas de 29/07/2022, publicada no doe nº 
35.066 de 03/08/2022, referente ao exercício 2020/2021.
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 845158
Portaria Nº 1921/2022-dGaF/GaB/seMas

alterar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
27/10/2022 a 11/11/2022 para 03/10/2022 a 18/10/2022 do servidor lUiZ 
ferNaNdo freitas rodriGUes, id. funcional nº 5952152/1, ocupante 
da função de técnico de Gestão de Meio ambiente, lotada na Gerência do 
sistema de informação sobre recursos Hídricos - Gesir, concedida através 
Portaria Nº 1684/2022 - dGaf/GaB/seMas de 29/07/2022, publicada 
no doe nº 35.066 de 03/08/2022, referente ao exercício 2020/2021.
HUGo YUtaKa sUeNaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 845144

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo

Nº do termo: 019/2022
Nº da Publicação: 840542
data da Publicação: 17/08/2022

Protocolo: 845544
torNar seM eFeito iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

Nº do termo: 019/2022
Nº da Publicação: 840541
data da Publicação: 17/08/2022

Protocolo: 845540

oUtras MatÉrias
.

terMo aditiVo N.º 001/2022 ao acordo de cooPeraÇÃo 
N.º 002/2021

Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico (Pae) 
Nº. 2021/430894

Partes: secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade – se-
Mas; Ministério Público do estado do Pará -
MPPa; Ministério Público federal - MPf.
eNdereÇo das Partes: MPPa - r. João diogo, 100, cidade velha, Belém 
- Pa, 66015-160; MPf - r. domingos Marreiros, 690,
Umarizal, Belém - Pa, 66055-215.
oBJeto: inserção do Ministério Público federal - MPf no rol de partícipes 
elencados no acordo de cooperação n°
002/2021-seMas/MPPa, bem como alterar a cláusula Quarta - dos com-
promissos do MPPa e do MPf.
VIGÊNCIA: INÍCIO: 19/08/2022 │ TÉRMINO: 19/07/2023, prorrogável, 
consoante cláusula Quinta do acordo de cooperação n°
002/2021-seMas/MPPa.
valor: r$ 0,00 (inexistente).
data da assiNatUra: 19/08/2022.
assiNaNtes: José Mauro de lima o’de almeida, pela seMas; césar Be-
chara Nader Mattar Júnior, pelo MPPa e
felipe de Moura Palha e silva, pelo MPf.
COMISSÃO GESTORA DA PARCERIA: Edkeyse Dias Gonçalves, Jakeline da 
Silva Viana, pela SEMAS; Albely
Miranda lobato, Maria José vieira de carvalho cunha, pelo MPPa; andré 
ichihara Bevilaqua, victor simões
Martins, pelo MPf, nos termos da lei.

Protocolo: 845037
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 619 de 26 de aGosto de 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
servidor – matrícula – cargo - ericka do socorro de lima Barbosa do Nas-
cimento - 57176321 - economista
Ptres: 798338
fonte: 0101
elemento: 33.90.30.. r$ 4.000,00 (Quatro mil reais)
ação: 186393
Karla lessa BeNGtsoN
PresideNte do ideflor-Bio

Protocolo: 845503

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 597 de 22 de aGosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de oriximiná e obidós-Pa, de 22 a 26/08/2022:

servidor objetivo
3° sGt BM sebastião ferreira dos santos Junior, matrí-

cula nº 57173927.
Dar apoio no Monitoramento e fiscalização aos coletores de 

castanhas no interior da flota do trombetas.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1034353 e art.145 da lei estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lessa BeNGtsoN
PresideNte do ideflor-Bio

Protocolo: 845321
..

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 94 / 2022 - GaB/seGUP
BeLÉM-Pa, 24 de aGosto de 2022.

o secretário de estado de segurança Pública e defesa social, sr. UalaMe 
fialHo MacHado, no uso de suas atribuições legais, e;
coNsideraNdo: o contrato administrativo Nº 010/2022-seGUP/fes-
Pds/Pa; celebrado com a empresa scoda aeroNáUtica ltda , ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº 02.134.334/0001-83, oriundos do Processo 
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nº 2020/102092, através do fUNdo estadUal de seGUraNÇa PÚBlica/
fesPds e decorrente do Pregão eletrônico Nº 009/2022-seGUP/fesPds/
Pa, cujo objeto é a contratação de empresa com o fulcro de ministrar cur-
sos práticos e teóricos de piloto de helicóptero para o GraesP, conforme 
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência - TR/
seGUP/fesPds.
coNsideraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93 e a 
instrução Normativa n° 02/2019 da aGe;
RESOLVE: Nomear, para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contrato 
administrativo Nº010/2022-seGUP/fesPds/Pa, os servidores abaixo re-
lacionados:
- cel aUGUsto JosÉ coelHo da silva BiteNcUrt, Matrícula funcio-
nal:5755549-1, como Presidente;
- cel ricardo BrUNo de freitas alMeida, Matrícula funcional 
n°5755425-1 , como Membro;
- teN cel cledsoN de soUZa oliveira, Matrícula funcional n° 
54185292-1, como Membro;
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
UalaMe fialHo MacHado
secretário de segurança Pública do estado do Pará

Protocolo: 845004
Portaria Nº 1532/2022/ccV/GsaGa/seGUP.

Dispõe sobre designação de Fiscal e Suplente para acompanhar e fiscalizar 
a execução do instrumento.
o secretário adjunto de Gestão administrativa, nomeado pelo decre-
to de 22 de setembro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado n° 
34.708, no uso de suas atribuições legais; e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de segurança Pública e defesa social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNsideraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal nº 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGe; e
coNsideraNdo a celebração do coNtrato N° 008/2022/ccvseGUP/Pa, 
celebrado junto a empresa JoBe lUve iNdÚstria e coMÉrcio ltda, 
oriundo do Processo eletrônico n.º 2021/1296103, cujo objeto é a aquisi-
ção de equipamentos de Proteção individual de combate a incêndio, qual 
seja, Balaclava (Quantidade: 212), com recurso oriundo do convênio n° 
892621/2019, firmado entre a SEGUP/PA e SENASP/MJ, de acordo com as 
condições e especificações do Termo de Referência, Anexo I do Edital; que
resolve:
art. 1°. designar o servidor cel. QoBM HeltoN cHarles araÚJo Mo-
rais, Matrícula funcional: 5706386/1, como titular ou presidente para 
acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato n° 008/2022/CCV/SEGUP;
art. 2°. designar o servidor caP. QoBM rodriGo MartiNs do vale, Ma-
trícula funcional: 57216356/1, para atuar como suplente ou membro e em 
substituição ao titular nos casos de ausência, impedimentos e afastamen-
tos legais.
art. 3º. ao fiscal e suplente do respectivo contrato, ora nomeados, ga-
rantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, 
com a devida observância do disposto na lei federal nº 8.666/93, caberá, 
ainda, no que for compatível com o contrato em execução:
I. acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações 
pactuadas no referido instrumentosob sua gestão e emitir respectivos re-
latórios;
ii. propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
iii. controlar, observar e fazer cumprir o prazo de vigênciado contrato sob 
sua responsabilidade;
IV. receber e atestar nota (s) fiscal (is), e encaminhá-las à unidade com-
petente para pagamento;
V. verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-
se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
VI. confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
vii. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do contrato;
viii. manter controle atualizado dos pagamentos efetuados;
iX. comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios 
com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
X. solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob 
sua responsabilidade;
Xi. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do instrumento, a 
aplicação de sanções de acordo com as regras estabelecidas no
art. 4º. em caso de necessidade eventual de substituição será emitida 
Portaria específica para este fim.
art. 5º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 845135
Portaria Nº 096/2022/ccV/GaB.sec/seGUP.

dispõe sobre designação de servidor(a) para atuar como representante 
desta secretaria junto ao Portal Único do sistema integrado de comércio 
exterior – siscoMeX (Portal Único siscomex).
o secretário de estado de segurança Pública e defesa social, nomeado 
pelo Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do Esta-
do n° 33.774, no uso de suas atribuições legais; e

coNsideraNdo o comando insculpido na Portaria secex n° 65/2020, de 
26 de novembro de 2020 que dispõe acerca da habilitação de órgãos da 
administração Pública federal e sobre a inclusão, alteração ou exclusão de 
tratamentos administrativos no sistema integrado de comércio exterior - 
siscoMeX, e;
coNsideraNdo a necessidade de implementar o Portal Único siscoMeX 
que trata do instrumento informatizado, por meio do qual é exercido o 
controle governamental no comércio exterior brasileiro, tendo em vista os 
princípios da legalidade, moralidade e a primazia da eficiência, e;
coNsideraNdo a necessidade de aperfeiçoar os controles aduaneiros e 
coibir a atuação fraudulenta de interpostas pessoas no comércio exterior, 
junto a inópia de integrar as atividades de registro, acompanhamento e 
controle das operações que envolvem o comércio exterior e que se referem 
à aquisições efetuadas mediante contratos, convênios e congêneres fir-
mados pela secretaria de estado de segurança Pública e defesa social, e;
coNsideraNdo a necessidade de habilitar servidor(a) para ter acesso à 
operacionalização e à gestão de tratamentos administrativos; a integração 
de módulos necessários à operacionalização e à gestão de tratamentos 
administrativos e sistemas informatizados dos órgãos e o acesso a ferra-
mentas de controle gerencial dos dados de operacionais das exportações e 
importações brasileiras, e;
coNsideraNdo que o servidor(a) habilitado(a) representará esta secre-
taria em conjunto as empresas ganhadoras dos certames licitatórios, vi-
sando a finalização do processo de importação, exportação e trânsito adu-
aneiro junto ao comércio exterior, que será efetuado através de cadastro 
do despachante aduaneiro para realizar os procedimentos necessários para 
a venda e/ou compra internacional, e;
CONSIDERANDO que será gerado um certificado digital ao servidor(a) para 
em conformidade as orientações elencadas concluir os futuros processos 
de compra efetuados junto ao comércio exterior, que se
resolve:
art. 1°. designar a servidor(a) tHiara PiMeNtel GoNÇalves, Matrícula 
funcional: 5964113, para atuar como representante desta secretaria junto 
ao Portal Único siscomex, pelo período de até 01 (um) ano.
art. 2°. em caso de necessidade eventual de substituição será emitida 
Portaria específica para este fim.
art. 3º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
UalaMe fialHo MacHado
secretário de estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 845356

adMissÃo de serVidor

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srPNº 001/2021-seGUP/Pa

o secretário adjunto de Gestão administrativa da secretaria de esta-
do de segurança Pública e defesa social, no uso de suas atribuições le-
gais resolve: adJUdicar e HoMoloGar o Pregão eletrônico srP nº 
001/2021-seGUP/Pa, Processo nº 2020/563228, cujo objeto é o registro 
de preços para futura aquisição de unidade fixa e móvel de treinamento 
virtual de tiro policial em armas de porte e portáteis para os órgãos que in-
tegram o sistema de segurança Pública do estado do Pará, de acordo com 
as condições e especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, pelo 
critério de menor preço por lote, a empresa eBts eMPresa Brasileira de 
tecNoloGias e sisteMas eireli - cNPJ Nº 10.506.271/0001-77.

Lote
item descrição Qtd. Valor Unitário Valor total

1 Unidade Móvel de treinamento virtual de tiro Policial. com 
dois simuladores. 07 r$ 3.243.000,00 r$ 22.701.000,00

2 Unidade Móvel de treinamento virtual de tiro Policial. com 
um simulador. 07 r$ 2.050.000,00 r$ 14.350.000,00

3 Unidade fixa simulador de treinamento de tiro e táticas 
Policiais de 180 Graus. 06 r$ 1.805.000,00 r$ 10.830.000,00

valor total do lote r$ 47.881.000,00

valor total do lote: r$ 47.881.000,00 (Quarenta e sete milhões, oitocen-
tos e oitenta e um mil reais)
Belém, 26 de agosto de 2022.
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 845198

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 1.533/2022-saGa BeLÉM, 25 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 art. 81 da lei estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do estado do Pará.
 coNsideraNdo: atestado Médico.
resolve: conceder 15(quinze) dias de licença saúde à servidora eliaNe 
de JesUs silva da crUZ, Mf nº 5911779/2, Gerente de denúncias de 
ocorrências criminais , no período de 23.08.2022 a 06.09.2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa da seGUP

Protocolo: 845122
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coNtrato

coNtrato adMiNistratiVo Nº 191/2022-seGUP/Pa
Processo nº 2022/509804
exercício: 2022
origem: decorre do Pregão eletrônico nº 021/2022 - seGUP/Pa
objeto: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada em manutenção de produtos aeronáuticos, certificada pela 
agência Nacional de aviação civil (aNac) conforme previsto no regula-
mento Brasileiro da aviação civil (rBac) 145, para a prestação de serviço 
de Manutenção aeronáutica preventiva e corretiva, com fornecimento de 
peças e suprimentos, objetivando manter a aeronavegabilidade em confor-
midade com o programa recomendado de manutenção, estabelecido pelos 
fabricantes da aeronave, motor e de seus equipamentos, a seguinte aero-
nave: Marca Pr-aGM, fabricante PilatUs, modelo Pilatus Pc12/45, ano de 
fabricação 2005, numero de série 667, motor turboélice Pratt & WHitNeY 
caNadá, Modelo Pt, 6a/67-B, tsN 3.224.8 tso 3.224.8, numero de sé-
rie Pce-Pr0537, hélice HartZell, numero de série Hc-e4a-3d, perten-
cente a frota da secretaria de estado de segurança Pública e defesa social 
do Pará e operado pelo Grupamento aéreo de segurança Pública - GraesP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 356/2022-coNJUr
data de assinatura: 25/08/2022.
vigência: 25/08/2022 à 24/08/2023.
valor global: r$ 2.156.836,60 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, 
oitocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos)
Programação orçamentaria:
21.101.06.181.1502.8838 – realização de Missões do Grupamento aéreo 
e fluvial
Natureza: 339039
fontes: 0101 e 0301
90.101.10.302.1507.8288 - implementação dos serviços de Média e alta 
complexidade
Natureza: 339039
fontes: 0103,0303,0149,0349, 0101 e 0301
90.101.10.302.1507.7684 - covid - ações de saúde
Natureza: 339039
fontes: 0103,0303,0149,0349, 0101 e 0301
52.201.03.421.1425.8283 - Gerenciamento do serviço Penitenciário
Natureza: 339039
fonte: 0101
27.101.18.122.1297.8338 - operacionalização das ações administrativas
Natureza: 339039
fontes: 031004396 e 0116
contratada: GloBo aviaÇÃo táXi aÉreo e MaNUteNÇÃo de aeroNaves ltda
cNPJ: 01.098.474/0001-80
endereço: aeroporto santa Genoveva, nº 913, cidade: Goiânia/Go, ceP 
74.672-420
ordenador de despesas: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Protocolo: 845513

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 
Nº 002/2022-seGUP/Pa

NÚMero do coNtrato: 002/2022-seGUP/Pa
Partes: secretaria de estado de segurança Pública e defesa social – se-
GUP, cNPJ nº. 05.054.952/0001-01 e a empresa aXial aviaÇÃo ltda, 
cNPJ n° 03.111.558/0003-02.
Modalidade: Pregão eletrônico nº 022/2021-seGUP/Pa
Base leGal do aPostilaMeNto: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 
8.666/93.
oBJeto coNtratUal: cujo objeto é a contratação de empresa especiali-
zada para a prestação de serviço de Manutenção aeronáutica, com forne-
cimento de peças e suprimentos, das aeronaves: Marca Pt-PBc, fabricante 
cessNa, modelo caravaN c-208, ano de fabricação 2014, numero de 
série 2080559, motor turboélice Pratt & WHitNeY caNadá, Modelo Pt
-6a-114a, numero de série Pce-Pc2104, hélice MccaUleY, modelo 3Gfr-
34c703/03/106Ga-0, numero de série 1300 e Marcas PP-ePv, fabricante 
cessNa, Modelo GraNdcaravaN c-208-B, aNo de faBricaÇÃo 2000, 
numero de série 208B0819, motor turboélice, Pratt & WHitNeY caNadá, 
modelo Pt-6a-114a, numero de série Pce-Pc0762, hélice MccaUleY, mo-
delo 3Gfr34c703-B, numero de série 993225, pertencentes a secretaria 
de estado de segurança Pública e defesa social do Pará, conforme especi-
ficações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.
oBJetivo do aPostilaMeNto: adequar a dotação orçamentária do ins-
trumento contratual, para cobertura de suas despesas no exercício finan-
ceiro de 2022.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 21.101.06.181.1502.8838 – realização de 
Missões do Grupamento aéreo e fluvial, Natureza: 339039, fontes: 0101 e 
0301; 90.101.10.302.1507.8288 - implementação dos serviços de Média 
e alta complexidade, Natureza: 339039, fontes: 0103,0303,0149,0349, 
0101, 0301 e 0386; 90.101.10.302.1507.7684 - covid - ações de saú-
de, Natureza: 339039, fontes: 0103,0303,0149,0349, 0101, 0301 e 
0386; 52.201.03.421.1425.8283 - Gerenciamento do serviço Penitenci-
ário, Natureza: 339039, fonte: 0101; 27.101.18.122.1297.8338 - ope-
racionalização das ações administrativas, Natureza: 339039, fontes: 
031004396 e 0116.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 844986

3º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 
Nº 067/2020-seGUP/Pa

NÚMero do coNtrato: 067/2020-seGUP/Pa.
Partes: secretaria de estado de segurança Pública e defesa social – se-
GUP, cNPJ nº. 05.054.952/0001-01 e a empresa Helifor coMÉrcio e 
serviÇos aeroNaUticos ltda, cNPJ n° 11.235.859/0001-04.
Modalidade: Pregão eletrônico nº 012/2020-seGUP/Pa
Base leGal do aPostilaMeNto: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 
8.666/93.
oBJeto coNtratUal: cujo objeto é a contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
com fornecimento e/ou aplicação de peças, componentes e acessórios para 
aeronave modelo BK 117 c2 (ec 145), pertencente a secretaria de estado 
da segurança Pública do estado do Pará
oBJetivo do aPostilaMeNto: adequar a dotação orçamentária do ins-
trumento contratual, para cobertura de suas despesas no exercício finan-
ceiro de 2022.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 21.101.06.181.1502.8838 - realização de 
Missões do Grupamento aéreo e fluvial, Natureza: 339039, fontes: 0101 
e 0301; 90.101.10.302.1507.8288 - implementação dos serviços de Mé-
dia e alta complexidade, Natureza: 33903, 339030 e 339039, fontes: 
0103, 0303, 0149, 0349, 0101, 0301 e 0386; 90.101.10.302.1507.7684 
- covid - ações de saúde, Natureza: 339033, 339030 e 339039, fontes: 
0103,0303,0149,0349, 0101, 0301 e 0386; 52.201.03.421.1425.8283 - 
Gerenciamento do serviço Penitenciário
Natureza: 339039, fonte: 0101; 27.101.18.122.1297.8338 - operacionalização 
das ações administrativas, Natureza: 339039, fontes: 031004396 e 0116.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 844978
3º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 

Nº 065/2020-seGUP/Pa
NÚMero do coNtrato: 065/2020-seGUP/Pa.

Partes: secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBlica e defe-
sa social – seGUP, cNPJ nº. 05.054.952/0001-01 e a empresa teMa 
tecNoloGia MaNUteNÇÃo e recUPeraÇÃo eireli - Me, cNPJ n° 
08.504.266/0001-83.
Modalidade: Pregão eletrônico nº 010/2020-seGUP/Pa
Base leGal do aPostilaMeNto: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 
8.666/93.
oBJeto coNtratUal: cujo objeto é a contratação de empresa especiali-
zada certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil, conforme previsto 
no regulamento Brasileiro da aviação civil 145, para a prestação de ser-
viço de Manutenção aeronáutica com fornecimento de peças e suprimen-
tos para as aeronaves: Marcas Pr-Bac, fabricante BeecHcraft, modelo 
Baron Be58, ano de fabricação 1983, numero de série tH-1363, bimotor, 
motor convencional, e a de Marcas Pt-dBe, fabricante cessNa, modelo 
U206B, ano de fabricação 1967, numero de série U2060829, monomotor, 
motor convencional, ambas operadas pela secretaria de estado de segu-
rança Publica e defesa social do estado do Pará.
oBJetivo do aPostilaMeNto: adequar a dotação orçamentária do instrumento 
contratual, para cobertura de suas despesas no exercício financeiro de 2022.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 21.101.06.181.1502.8838 - realização de Mis-
sões do Grupamento aéreo e fluvial, Natureza: 339039, fontes: 0101 e 
0301; 90.101.10.302.1507.8288 - implementação dos serviços de Média e 
alta complexidade, Natureza: 339030 e 339039, fontes: 0103, 0303, 0149, 
0349, 0101, 0301 e 0386; 90.101.10.302.1507.7684 - covid - ações de 
saúde, Natureza: 339039, fontes: 0103, 0303, 0149, 0349, 0101, 0301 e 
0386; 52.201.03.421.1425.8283 - Gerenciamento do serviço Penitenciário, Na-
tureza: 339039, fonte: 0101; 27.101.18.122.1297.8338 - operacionalização 
das ações administrativas, Natureza: 339039, fontes: 031004396 e 0116.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 844979
1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 

Nº 138/2022-seGUP/Pa
NÚMero do coNtrato: 138/2022-seGUP/Pa.

Partes: secretaria de estado de segurança Pública e defesa social – se-
GUP, cNPJ nº. 05.054.952/0001-01 e a empresa aXial aviaÇÃo ltda, 
cNPJ n° 03.111.558/0003-02.
Modalidade: Pregão eletrônico nº 009/2022-seGUP/Pa
Base leGal do aPostilaMeNto: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 
8.666/93.
oBJeto coNtratUal: cujo objeto é a contratação de empresa especia-
lizada em manutenção de produtos aeronáuticos, certificada pela Agên-
cia Nacional de aviação civil (aNac) conforme previsto no regulamento 
Brasileiro da aviação civil (rBac) 145, para a prestação de serviço de 
Manutenção aeronáutica, com fornecimento de peças e suprimentos, tendo 
por objetivo manter em conformidade com o programa recomendado de 
manutenção estabelecido pelos fabricantes da aeronave, motor e de seus 
equipamentos e em plenas condições de aeronavegabilidade, a seguinte 
aeronave:
1.2. Marcas Pt-MeX, fabricante cessNa, Modelo GraNdcaravaN c-
208-B, aNo de faBricaÇÃo 1996, numero de série 208B0515, motor 
turboélice, Pratt & WHitNeY caNadá, modelo Pt-6a-114a, numero de 
série Pce-19190, hélice MccaUleY, modelo 3Gfr34c703-B, numero de 
série 61417.
oBJetivo do aPostilaMeNto: adequar a dotação orçamentária do ins-
trumento contratual, para cobertura de suas despesas no exercício finan-
ceiro de 2022.
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dotaÇÃo orÇaMeNtária: 21.101.06.181.1502.8838 – realização de Mis-
sões do Grupamento aéreo e fluvial, Natureza: 339039, fontes: 0101 e 
0301; 90.101.10.302.1507.8288 - implementação dos serviços de Média 
e alta complexidade, Natureza: 339039, fontes: 0103,0303,0149,0349, 
0101, 0301 e 0386; 90.101.10.302.1507.7684 - covid - ações de saú-
de, Natureza: 339039, fontes: 0103, 0303, 0149, 0349, 0101, 0301 e 
0386; 52.201.03.421.1425.8283 - Gerenciamento do serviço Penitenciário, Na-
tureza: 339039, fonte: 0101; 27.101.18.122.1297.8338 - operacionalização 
das ações administrativas, Natureza: 339039, fontes: 031004396 e 0116.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 844981
1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 

Nº 003/2022-seGUP/Pa
NÚMero do coNtrato: 003/2022-seGUP/Pa.

Partes: secretaria de estado de segurança Pública e defesa social – se-
GUP, cNPJ nº. 05.054.952/0001-01 e a empresa lÍder táXi aÉreo s/a 
- air Brasil, cNPJ n° 17.162.579/0001-91.
Modalidade: Pregão eletrônico nº 018/2021-seGUP/Pa
Base leGal do aPostilaMeNto: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 8.666/93.
oBJeto coNtratUal: cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviço de Manutenção aeronáutica, com fornecimen-
to de peças e suprimentos, da aeronave Marca PP-etr, fabricante HaWKer 
BeecHcraft, Modelo KiNGair c90a, aNo de faBricaÇÃo 1999, NUMero 
de sÉrie lJ1578, dois Motores tUrBo Élice, Pratt & WHitNeY caNa-
dá, Modelo Pt6a-21 (Pe), NUMeros de sÉrie Pce-Pe0274 e Pce-Pe0272, 
HÉlices HartZel, Mod. Hc-e4N-3N, NUMero de sÉrie HH-766 e HH-767, 
para atender a secretaria de segurança Pública e defesa social, conforme 
especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.
oBJetivo do aPostilaMeNto: adequar a dotação orçamentária do ins-
trumento contratual, para cobertura de suas despesas no exercício finan-
ceiro de 2022.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 21.101.06.181.1502.8838 – realização de Mis-
sões do Grupamento aéreo e fluvial, Natureza: 339039, fontes: 0101 e 
0301; 90.101.10.302.1507.8288 - implementação dos serviços de Média 
e alta complexidade, Natureza: 339039, fontes: 0103, 0303, 0149, 0349, 
0101, 0301 e 0386; 90.101.10.302.1507.7684 - covid - ações de saú-
de, Natureza: 339039, fontes: 0103, 0303, 0149, 0349, 0101, 0301 e 
0386; 52.201.03.421.1425.8283 - Gerenciamento do serviço Penitenciário, Na-
tureza: 339039, fonte: 0101; 27.101.18.122.1297.8338 - operacionalização 
das ações administrativas, Natureza: 339039, fontes: 031004396 e 0116.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 844975
1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 

Nº 062/2022-seGUP/Pa
NÚMero do coNtrato: 062/2022-seGUP/Pa.

Partes: secretaria de estado de segurança Pública e defesa social – se-
GUP, cNPJ nº. 05.054.952/0001-01 e a empresa Helifor coMÉrcio e 
serviÇos aeroNaUticos ltda, cNPJ n° 11.235.859/0001-04.
Modalidade: Pregão eletrônico nº 018/2021-seGUP/Pa
Base leGal do aPostilaMeNto: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 
8.666/93.
oBJeto coNtratUal: cujo objeto é a contratação de empresa especia-
lizada em manutenção de produtos aeronáuticos, certificada pela Agência 
Nacional de aviação civil (aNac), nos termos do regulamento Brasileiro da 
aviação civil (rBac) 145, para a prestação de serviço de Manutenção ae-
ronáutica continuada, com fornecimento de peças e suprimentos, afim de 
manter a aeronavegabilidade e conformidade com o programa recomenda-
do de manutenção estabelecido pelos fabricantes da aeronave, motor e de 
seus equipamentos, as seguinte aeronaves, pertencentes a frota da secre-
taria de estado de segurança Pública e defesa social do estado do Pará.
1.1.1. Marca Pr-MJY, fabricante airbus helicopters, modelo as350B2, ano 
de fabricação 2004, numero de série 4238, motor turbomotor arriel, mo-
delo 1d1, numero de série 19101.
1.1.2. Marca Pr-sis, fabricante airbus helicopters, modelo as350B2, ano 
de fabricação 2013, numero de série 7497, motor turbomotor arriel, mo-
delo 1d1, numero de série 9842.
1.1.3. Marca Pr-scl, fabricante airbus helicopters, modelo as350B2, ano 
de fabricação 2014, numero de série 7792, motor turbomotor arriel, mo-
delo 1d1, numero de série 19562.
1.1.4. Marca Pr-scG, fabricante airbus helicopters, modelo as350B2, ano 
de fabricação 2014, numero de série 7776, motor turbomotor arriel, mo-
delo 1d1, numero de série 19519.
oBJetivo do aPostilaMeNto: adequar a dotação orçamentária do instrumento 
contratual, para cobertura de suas despesas no exercício financeiro de 2022.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 21.101.06.181.1502.8838 – realização de Mis-
sões do Grupamento aéreo e fluvial, Natureza: 339039, fontes: 0101 e 
0301; 90.101.10.302.1507.8288 - implementação dos serviços de Mé-
dia e alta complexidade, Natureza: 339039, fontes: 0103, 0303, 0149, 
0349, 0101, 0301 e 0386; 90.101.10.302.1507.7684 - covid - ações de 
saúde, Natureza: 339039, fontes: 0103, 0303,0149,0349, 0101, 0301 e 
0386; 52.201.03.421.1425.8283 - Gerenciamento do serviço Penitenciário, Na-
tureza: 339039, fonte: 0101; 27.101.18.122.1297.8338 - operacionalização 
das ações administrativas, Natureza: 339039, fontes: 031004396 e 0116.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 845142

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 001/2022/seGUP/iesP/sMsi
ProtocoLo eLetrÔNico N° 2021/1358933

termo aditivo: 1°.
objeto: constitui objeto do presente instrumento a reformulação do plano 
de trabalho original para a inclusão e adequação dos códigos de natureza 
de despesa previstos no item 4. PlaNo de aPlicaÇÃo (r$), conforme 
previsão na claUsUla seGUNda: do PlaNo de traBalHo, por conveni-
ências e prévia apreciação dos partícipes.
data de assinatura: 26/08/2022.
fundamento legal: Parecer Jurídico n° 451/2022/coNJUr/seGUP.
Partes: secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBlica e defesa social 
- seGUP/Pa, iNstitUto de eNsiNo de seGUraNÇa do Pará - iesP e a se-
cretaria MUNiciPal de seGUraNÇa iNstitUcioNal de MaraBá - sMsi.
assinaram:
UalaMe fialHo MacHado - secretário de estado de segurança Pública 
e defesa social.
aNtÔNio BeNtes da silva filHo - diretor do instituto de ensino de se-
gurança do Pará - iesP.
Jair Barata GUiMarÃes - secretário Municipal de segurança institucio-
nal de Marabá.

Protocolo: 845375

diÁria

Portaria Nº 1515/2022 –saGa
oBJetivo: a serviço da seGUP.
Processo: 2022/1076037
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sead
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): iGaraPe Miri e aBaetetUBa/Pa
PerÍodo: 25 à 28.08.2022
QUaNtidade de diárias: 3 ½ (três e meia)
servidor (es): aleXaNdre costa de soUZa, Mf: 5891588
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1516/2022 –saGa
oBJetivo: a serviço da seGUP.
Processo: 2022/1075979
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sead
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): Portel/Pa
PerÍodo: 23 à 26.08.2022
QUaNtidade de diárias: 3 ½ (três e meia)
servidor (es): Marcelo HeNriQUe PaNtoJa de soUsa, Mf: 5119109
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1517/2022 –saGa
oBJetivo: Para apoio a base do GraesP.
Processo: 2022/1017839
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sead
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): MaraBá/Pa
PerÍodo: 12 à 21.08.2022
QUaNtidade de diárias: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
servidor (es): sGt BM raiMUNdo Marcos oliveira ferreira, Mf: 5397600-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1518/2022 –saGa
oBJetivo: Para apoio a base do GraesP.
Processo: 2022/1059221
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sead
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): MaraBá/Pa
PerÍodo: 21 à 30.08.2022
QUaNtidade de diárias: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
servidor (es): cB PM MaUro teiXeira NeGrÃo, Mf: 57222930-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1519/2022 –saGa
oBJetivo: a serviço da seGUP.
Processo: 2022/1076393
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sead
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): aBaetetUBa/Pa
PerÍodo: 24.08.2022
QUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor (es): teN cel PM odiNeY de soUZa NoGUeira, Mf: 5630061
QUaNtidade de diárias: ½ (meia)
servidor (es): fraNcisco assis de freitas Neto, Mf: 57196690
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1520/2022 –saGa
oBJetivo: Para realizar o transporte de autoridades.
Processo: 2022/993088
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sead
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): saNtarÉM/Pa
PerÍodo: 30 à 31.08.2022
QUaNtidade de diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
servidor (es): teN cel PM alcides da silva MacHado JUNior, Mf: 5773830-1
QUaNtidade de diárias: 1 ½ (uma e meia)
servidor (es): aNtÔNio Haroldo coelHo de alMeida, Mf: 3274179-5
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa
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Portaria Nº 1536/2022 –saGa
oBJetivo: Para realizar o transporte de servidores.
Processo: 2022/955965
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sead
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): MoNte aleGre/Pa
PerÍodo: 25.07.2022
QUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor (es): teN PM KleBer do carMo BarBosa, Mf: 222.504-2a
QUaNtidade de diárias: ½ (meia)
servidor (es): Haroldo caNiZo Pereira, Mf: 54197238
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1537/2022 –saGa
oBJetivo: Para apoio a base do GraesP.
Processo: 2022/1060729
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sead
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): saNtarÉM/Pa
PerÍodo: 23.08 à 01.09.2022
QUaNtidade de diárias: 9 ½ (nove e meia)
servidor (es): eNZo correia caPeloNi, Mf: 59629541
MaUro correa soUsa, Mf: 5272254
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1538/2022 –saGa
oBJetivo: Para realizar o transporte de servidores para a casa Militar.
Processo: 2022/1068762
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sead
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): saNtarÉM/Pa
PerÍodo: 17 à 19.08.2022
QUaNtidade de diárias: 2 ½ (duas e meia)
servidor (es): MaUro correa soUsa, Mf: 5272254
JosÉ HUMBerto de Melo JUNior, Mf: 57193016
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1539/2022 –saGa
oBJetivo: a serviço da seGUP.
Processo: 2022/1063138
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sead
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): saNtarÉM/Pa
PerÍodo: 18.08.2022
QUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor (es): teN cel PM arMaNdo aUGUsto coelHo da silva Bit-
teNcort, Mf: 5755310-1
MaJ PM Marcelo Pereira sá, Mf: 54197044-1
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1540/2022 –saGa
oBJetivo: Para cumprir escala de serviço na base do GraesP.
Processo: 2022/1024862
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sead
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): MaraBá/Pa
PerÍodo: 20 à 21.08.2022
QUaNtidade de diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
servidor (es): teN cel BM cledsoN de soUsa oliveira, Mf: 
54185292-1
teN cel PM viNiciUs edUardo vidal de oliveira, Mf: 58177571
sUB teN BM Marcos cleisoN Barros MartiNs, Mf: 5427991
sGt PM aNtÔNio carlos corrÊa da silva, Mf: 5795982-1
sUB teN PM eMersoN de aleNcar GalvÃo, Mf: 5330157-2
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1541/2022 –saGa
oBJetivo: a serviço da seGUP.
Processo: 2022/1060992
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: 4 ½ (quatro e meia)
servidor (es): aNtoNio carlos Barroso daNtas, Mf: 56120
GilvaNa reis da crUZ, Mf: 5107580
aNdrÉ aUGUsto da silva oliveira, Mf: 5950944
lUiZ feliPe leite silva, Mf: 5897876-1
MaX soUZa costa, Mf: 7565592-2
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1543/2022 –saGa
oBJetivo: Para cumprir escala de serviço na base do GraesP.
Processo: 2022/1024626
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sead
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): MaraBá/Pa
PerÍodo: 12 à 15.08.2022
QUaNtidade de diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
servidor (es): teN cel BM cledsoN de soUsa oliveira, Mf: 54185292-1
teN cel PM viNiciUs edUardo vidal de oliveira, Mf: 58177571
sUB teN BM Marcos cleisoN Barros MartiNs, Mf: 5427991
sGt PM aNtÔNio carlos corrÊa da silva, Mf: 5795982-1
sUB teN PM eMersoN de aleNcar GalvÃo, Mf: 5330157-2
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1544/2022 –saGa
oBJetivo: Para realizar o transporte de servidores a casa Militar.
Processo: 2022/993196
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sead
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
destiNo(s): sÃo feliX do XiNGU/Pa
PerÍodo: 03.07.2022
QUaNtidade de diárias: ½ (meia)
servidor (es): MaUro correa soUsa, Mf: 5272254
JosÉ HUMBerto de Melo JUNior, Mf: 57193016
ordeNador: PaUlo roBerto dos saNtos liMa

Protocolo: 845463

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº1531/2022-saGa BeLÉM, 25 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 nº2022/1084711, e Mem. Nº210/2022-fs-
Pds-seGUP,de 24.08.2022.
coNsideraNdo: a Portaria Nº 592/2022-saGa, de 29.04.2022, 
publicada no doe nº 34.955, de 03.05.2022, que transferiu as férias da 
servidora cleiZe costa dos saNtos, secretária de Gabinete, Mf n° 
5888356/4, 2021/2022, do período de 02.05 a 31.05.2022, para 01.08 a 
30.08.2022, por necessidade de serviço.
r e s o l v e:
i - interromper o período de gozo de férias da servidora cleiZe cos-
ta dos saNtos, secretária de Gabinete, Mf n° 5888356/4, referente ao 
exercício 2021/2022, a contar 16.08.2022.
ii - ficando o restante de 15 (quinze) dias do período de gozo de férias, 
para 16.09 a 30.09.2022.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
PaUlo roBerto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa da seGUP

Protocolo: 845107
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria

Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 162/2022 – ccc: NoMear a 
1º teN QoaPM rG 19572 fatiMa do socorro dias da crUZ, em substituição 
a MaJ QoPM rG 31132 rUte aNdrea de soUZa caMPos, para exercer a fun-
ção de fiscal do contrato administrativo n.º 034/2019, celebrado entre a PMPa e 
a empresa Norte tUrisMo ltda, cujo objeto é “contratação de empresa para 
prestação de serviço de agenciamento de viagens para a PMPa”; NoMear a cB 
PM rG 36387 JeNNiffer rodriGUes saNtos casseB, como fiscal interino do 
contrato n.º 034/2019; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 26 de 
agosto de 2022; saNdro WaGNer de aNdrade do carMo – teN cel QoPM 
rG 27317; sub diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 845323
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 163/2022 – ccc: No-
Mear a 1º teN QoaPM rG 19572 fatiMa do socorro dias da crUZ, 
em substituição a MaJ QoPM rG 31132 rUte aNdrea de soUZa caMPos, 
para exercer a função de fiscal do contrato administrativo n.º 021/2016, 
celebrado entre a PMPa e a empresa traNsKalledY traNsPorte ltda, 
cujo objeto é “Prestação de serviço de afretamento (por diárias) de ônibus 
e micro-ônibus com motorista para PMPa”; MaNter a cB PM rG 36387 
JeNNiffer rodriGUes saNtos casseB, como fiscal interino do contra-
to n.º 021/2016; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 26 de 
agosto de 2022; saNdro WaGNer de aNdrade do carMo – teN cel 
QoPM rG 27317; sub diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 845327
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 161/2022 – ccc: No-
Mear a 1º teN QoaPM rG 19572 fatiMa do socorro dias da crUZ, 
em substituição a MaJ QoPM rG 31132 rUte aNdrea de soUZa caMPos, 
para exercer a função de fiscal do contrato administrativo n.º 676/2018, 
celebrado entre a PMPa e a empresa eQUatorial Pará distriBUidora 
s.a, cujo objeto é “Prestação de serviço públicos de fornecimento de ener-
gia elétrica pela concessionária, desde a captação até as ligações prediais 
de funcionamento das unidades consumidoras da PMPa”; NoMear o cB PM 
rG 38958 aNdersoN leaNdro loPes soUsa, como fiscal interino do 
contrato n.º 676/2018; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 
26 de agosto de 2022; saNdro WaGNer de aNdrade do carMo – teN 
cel QoPM rG 27317; sub diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 845316

terMo aditiVo a coNtrato

3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº 014/2021-PMPa; 
eXercÍcio:2022; oBJeto: o presente termo aditivo tem como objeto a o 
acrÉsciMo quantitativo e iNclUsÃo de Novos iteNs ao contrato admi-
nistrativo Nº 014/2021-ccc/PMPa, um acréscimo de r$ 347.491,17 (tre-
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zentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezesse-
te centavos), cujo valor global é de r$ 1.390.000,00 (um milhão trezentos 
e noventa mil reais), passando o seu valor global para r$ 1.737.491,17 (um 
milhão, setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e um real 
e dezessete centavos), um acréscimo de 24,999.36% ao contrato. ; data 
da assinatura: 26/08/2022; vigência permanecerá até 10/12/2022. em-
presa: eXata coNstrUtora ltda-ePP; cNPJ: 21.027.140/0001-23, ins-
crição estadual nº 15.462.058-0, av. MarQUÊs de Herval, Pedreira Nº 
910 (altos), BeleM- Pa, ceP nº 66087- 421; ordeNador: JosÉ dilsoN 
Melo de soUZa JÚNior – cel QoPM.

Protocolo: 845023
PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº. 085/2021-ccc/PMPa; eXercÍcio: 2022; terMo aditivo: o pre-
sente termo aditivo tem como objeto a ProrroGaÇÃo da vigência do 
contrato administrativo nº 085/2021 por mais 12 meses, o valor total do 
termo aditivo é de r$ 32.595,00 (trinta e dois mil, quinhentos e noven-
ta e cinco reais); data da assinatura: 23/08/2022; vigência: 24/08/2022 
a 23/08/2023; a despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte 
forma: Programa: 1297 – Manutenção de gestão; ação: 26/8338– opera-
cionalização das ações administrativas; Natureza da despesa: 33.90.39 – 
assinatura de periódicos e anuidade; Plano interno: 4120008338c; fonte 
do recurso: 0101 (recurso ordinário); empresa: NP tecNoloGia e Ges-
tÃo de dados ltda; cNPJ nº 07.797.967/0001-95; ordeNador: JosÉ 
dilsoN Melo de soUZa JÚNior – cel QoPM rG 18044; comandante 
Geral da PMPa.

Protocolo: 845005

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão eletrônico nº 27/2022 – cPL/PMPa. Órgão: PolÍcia Militar 
do Pará. objeto: “o objeto da presente licitação é a escolha da proposta 
mais vantajosa para a aquisição de materiais de contenção e resgate de 
animais silvestres para o Batalhão de Polícia ambiental – BPa da Polícia 
Militar do estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no edital e seus anexos”.
data e hora de abertura: 09/09/2022, às 10h00 (horário de Brasília). lo-
cal: www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. edital se en-
contra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/
compras. Belém-Pa, 26 de agosto de 2022. JacQUeliNe da triNdade 
saNtiaGo - MaJ QoPM rG 35.498 – PreGoeira

Protocolo: 845518

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 49/2022/dL/PMPa
Pae 2022/761721

Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia Militar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001-42, e a contratada, aXoN eNterPrise iNc. eiN nº 
86-0741227.
do oBJeto: aquisição de equipamento de menor potencial ofensivo – dis-
positivo elétrico incapacitante, cartuchos de lançamento de dados e aces-
sórios para a Polícia Militar do Pará
da fUNdaMeNtaÇÃo leGal e JUstificativa de iNeXiGiBilidade de 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, i, conside-
rando a exclusividade do fornecimento do material, conforme documenta-
ção comprobatória constante nos autos.
valor estiMado: r$ 266.290,14 (duzentos e sessenta e seis mil, duzen-
tos e noventa reais e quatorze centavos).
recUrsos orÇaMeNtários: Programa: 1502 – segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 8271 – implementação do Programa de segurança e 
acesso aos Prédios do Poder Judiciário - 1º Grau; 04/8178- fiscalização de 
trânsito; elemento de despesa: 4.4.90.52 – equipamento e Material Perma-
nente; Plano interno: 1050008271e; fonte de recurso: 0261 e/ou 0661 (re-
cursos próprios diretamente arrecadados pela administração indireta).
ordeNador resPoNsável: JosÉ dilsoN Melo de soUZa JÚNior – 
cel PM, coMaNdaNte – Geral da PMPa
foro: Belém – estado do Pará.
data: 26 de agosto de 2022.
JosÉ dilsoN Melo de soUZa JÚNior - cel PM rG 18044
coMaNdaNte-Geral da PMPa

Protocolo: 845128

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
o comandante - Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibili-
dade de licitação nº 49/2022/dl/PMPa, Pae nº 2022/761721, visando à 
aquisição de material fornecido por empresa ou representante comercial 
exclusivo, para a reposição de estoque do almoxarifado central e atender 
as necessidades desta PMPa.
valor: r$ 266.290,14 (duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa 
reais e quatorze centavos).
Belém - Pa, 26 de agosto de 2022.
JosÉ dilsoN Melo de soUZa JÚNior - cel PM rG 18044
coMaNdaNte-Geral da PMPa

Protocolo: 845131

.

.

diÁria
.

Portaria Nº102/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de trânsito Nas rodovias estaduais (1ªQUiNZ-MarÇo/21-BPrv/
sUPervisÃo ii); 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: 
caP PM elson sousa rodrigues; cPf: 898.575.262-68; valor: r$ 4.352,10. 
teN PM diogo Jose Nascimento ferreira; cPf: 933.424.112-87; valor: 
r$ 4.233,30. sGt PM evanildo oliveira da silva; cPf: 392.379.742-
72; valor: r$ 3.956,40. cB PM denilson José Nascimento ferreira; cPf: 
000.337.532-37; 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.

Protocolo: 845257
Portaria Nº4721/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
trânsito Nas rodovias estaduais (1ªQUiNZ-JUNHo/22-BPrv/sUPervisÃo i 
B); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Parauapebas-Pa; Período: 03 a 08/06/2022; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: sd PM Juliana da silva 
rocha do carmo; cPf: 963.754.852-15; valor: r$ 1.266,00. ordeNador: 
cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4722/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 12 a 18/08/2022; Quantidade de diárias: 
06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SD PM Fabricio Andrey 
araujo Palheta; cPf: 689.735.602-63; valor: r$ 1.582,56. sGt PM 
ewerton sergio lima dantas; cPf: 002.455.363-88 ; valor: r$ 1.582,56. 
sd PM daniel Hugo caminha Gonçalves; cPf: 021.900.192-81; valor: 
r$ 1.519,20. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4723/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-
Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 13 a 15/08/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; servidores: sGt PM dinael 
de almeida Piedade; cPf: 698.234.802-49; valor: r$ 527,52. sGt PM 
raimundo Hugo de Moraes Neto; cPf: 762.284.442-04; valor: r$ 527,52. 
cB PM João renato de lima; cPf: 890.388.272-53; valor: r$ 506,40. 
cB PM edilberto ferreira Borges; cPf: 008.466.172-00; valor: r$ 506,40. 
SD PM Yuri Kellysson Bezerra De Araujo; CPF: 072.640.354-76; Valor: R$ 
506,40. sd PM rafael Garcia chaves; cPf: 008.135.422-35; valor: r$ 
506,40. sd PM lucas do Nascimento Gois Martins; cPf: 095.128.364-
24; valor: r$ 506,40. sd PM Gilson de almeida silva; cPf: 052.412.143-
56; valor: r$ 506,40. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4724/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-
Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 19 a 22/08/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: teN PM igor 
Marcio Batista Serafim; CPF: 011.409.532-90; Valor: R$ 846,66. SGT PM 
luis augusto da silva alves; cPf: 637.436.712-04; valor: r$ 791,28. 
sGt PM alex andré dos santos rodrigues; cPf: 463.737.302-63; valor: 
r$ 791,28. sGt PM Justino amaral de souza; cPf: 395.486.512-20; valor: 
r$ 791,28. cB PM rairom allan arruda de oliveira; cPf: 008.640.272-22; 
valor: r$ 759,60. cB PM renato Pimentel de oliveira; cPf: 020.940.422-
19 ; valor: r$ 759,60. cB PM Haroldo Marcelo Mamede amoras; cPf: 
797.432.852-53; valor: r$ 759,60. sd PM Kaléu dilon Barra ribeiro; cPf: 
070.183.076-00; valor: r$ 759,60. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4725/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. adesão do Pará 2022); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 
12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de 
pousada; servidores: sd PM adan Kelvin elesbão da costa Matos; cPf: 
856.746.562-15; valor: r$ 1.012,80. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4726/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNdaMeNto 
leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Brasília-
df; Período: 24/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de 
indenização de transporte; servidores: cel PM Marcelo ronald Botelho de souza; 
cPf: 391.786.842-34; valor: r$ 334,09. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4727/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: capanema-Pa; Período: 08 a 13/08/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Adriano Jefferson 
soares Modesto; cPf: 747.695.612-53; valor: r$ 1.318,80. sd PM luiz 
Henrique Gadelha cazolari; cPf: 016.212.532-10; valor: r$ 1.266,00. 
sd PM ramon sodré de oliveira; cPf: 022.992.902-81; valor: r$ 1.266,00. 
ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº4728/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: são João de Pirabas-Pa; Período: 11 a 16/08/2022; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: teN PM Priscilla de 
carvalho costa; cPf: 015.616.642-94; valor: r$ 1.411,10. sGt PM andré 
luís Monte da costa; cPf: 767.983.212-91; valor: r$ 1.318,80. sd PM 
ramon fabricio teixeira de araujo; cPf: 007.495.282-06; valor: r$ 1.266,00. 
ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 845471
                               

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto 
e adMiNistraÇÃo (sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 
adaPtaÇÃo de oFiciais da PoLÍcia MiLitar do estado do 

ParÁ – cado/PM/2016
editaL Nº 69/cado/PMPa, de 26 de aGosto de 2022
eXcLUsÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a PolÍcia Militar do estado do Pará – PMPa e a secretaria de 
estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo – sePlad, no uso de 
suas atribuições legais e em cumprimento a decisão proferida nos autos 
da tutela de urgência, processo nº 0611626-14.2016.8.14.0301, tornam 
pública a eXclUsÃo do candidato sub judice vÍtor BrUNo teiXeira de 
HolaNda, sob a inscrição n° 273102325, do coNcUrso PÚBlico Para 
adMissÃo ao cUrso de adaPtaÇÃo de oficiais da PolÍcia Militar 
do estado do Pará – cado/PM/2016.
este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
coroNel QoPM JosÉ dilsoN Melo de soUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 845545

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 20/2022 – sec.Fas/PMPa
o diretor do fundo de assistência social da Polícia Militar do Pará,
usando das atribuições do cargo para o qual foi nomeado por intermédio da
Portaria N° 019/2019 – dP/1, do exmº. sr. comandante Geral da PMPa, 
bem como, pelo regimento interno do fasPM, aprovado pela Portaria n° 
053/2013-GaB.cMdo, que, em seu art. 5, § 1º, delega competência para
nomeação do chefe da seção prevista no estatuto e regimento:
resolve:
art. 1º - desiGNar o sUB teN r/r 16354 aNtoNio JorGe da silva Ma-
riNHo para responder interinamente pela cPl/fasPM, em substituição ao
caP QoaPM rr 9236 MaUro liMa aMaral, a contar desta data.
art. 2º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 23 de agosto de 2022.
raUl ZeNio GeNtil silva - cel QoPM rG 21112
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 845065

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°111/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
resolve:
art. 1° autorizar a servidora HeidilaNe MacHado rosa, st PM rG 
23199, cPf 410.626.802-78, Mf 5675413, auxilia do caf do fasPM - Pa, 
a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.900,00 (três Mil Novecen-
tos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.900,00 (três Mil Novecentos reais) 
na 339039 (serv. Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 26 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GeNtil silva – cel QoPM
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 844988

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo

resULtado do editaL de credeNciaMeNto
 Nº 001/2022 – cPL PMPa

o diretor do fUNdo de saÚde dos servidores Militares do estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, considerando os autos do Processo 
de credenciamento nº 001/2022 – cPl/PMPa - Pae nº 2022/747880, que 
tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação 
de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, odontológica 
de apoio diagnóstico e terapêutico, aos usuários do fUNsaU e seus 
dependentes, no âmbito da região metropolitana de Belém e nos municípios 
do estado do Pará, e considerando o disposto no art. 24 da lei federal nº 
8.666/93, bem como a Portaria Nº 007/2022-sec/fUNsaU
resolve:
01 -  HoMoloGar a decisão adotada pela comissão especial de 
credenciamento, designada através da Portaria Nº 007/2022-sec/
fUNsaU, de 20 de junho de 2022, que se manifestou pela possibilidade 
de deferimento do credenciamento da empresa saU-serviço dos 
anestesiologistas Unidas ltda, cNPJ: 02.368.683/0001-60.
02 - credeNciar a referida pessoa jurídica para prestar serviços de saúde 
aos usuários deste fundo.
03 -  reMeter este processo ao centro de compras e contratos –ccc, a 
fim de que sejam adotadas as medidas administrativas relativas à contra-
tação efetiva da empresa credenciada.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Belém-Pa, 25 de agosto de 2022.
ordenador: lÍsio edUardo caPela HerMes – cel QosPM rG 27235
diretor do fUNsaU

Protocolo: 845157
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato

eXtrato da Portaria N° 155 /iN/coNtrato, 
de 22 de aGosto de 2022

exercício: 2022
Processo no: 2022/1065788
contrato n°: 138/2021
Membro da comissão fiscalizadora: MaJor QoBM rr aNtÔNio carlos 
da silva e soUZa, Mf: 3381714/1.
objeto: contratação de serviços técnicos especializados de arquitetura, 
engenharia, e reforma do antigo quartel do comando Geral, situado na 
rua João diogo, n° 236, bairro: campina, no município de Belém do Pará, 
de acordo com a proposta de preços, planilha orçamentária da empresa, 
especificações técnicas, projetos e demais elementos que passam a fazer 
parte deste ato, independentemente de transcrição e/ou traslado.
vigência: esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigên-
cia até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: seNeNGe coNstrUÇÃo civil e serviÇos ltda.
cNPJ: 00.654.914/0001-76.
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM.

Protocolo: 844985

sUPriMeNto de FUNdo

Portaria Nº. 007/sUPriMeNto de FUNdos/cedec, 
de 26 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 suprimento de fundos ao 1º sGt QBM aUGUsto riler de 
aMoriM loPes, cPf 439.635.602-15, Mf 5609852/1, do 4º GBM-saNtarÉM.
art. 2º – o valor do suprimento de fundos corresponde a r$ 3.078,00 
(trÊs Mil  e seteNta e oito reais), que correrá à conta do estado com 
a seguinte classificação:
funcional Programática: 06.182.1502.8827
elemento de despesa: 339039 – serviÇo Pessoa JUrÍdica
valor: r$ 3.078,00 (trÊs Mil  e seteNta e oito reais)
fonte: 0101000000
art. 3º – o valor referido vincula-se ao prazo de 60 (sessenta) dias para 
aplicação e prestação de contas, a contar da data do recebimento do re-
curso.
JaYMe de aviZ BeNJÓ – cel QoBM
coordenador adjunto estadual de defesa civil

Protocolo: 845191
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diÁria
Portaria Nº 177/diÁria/dF de 20 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 ao militar: sGt BM fraNciNaldo de oliveira cardo-
so, Mf: 5398770, 04 (QUatro) diárias de alimentação e 03 (trÊs) diárias 
de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 923,16 (NoveceN-
tos e viNte e trÊs reais e deZesseis ceNtavos, para seguir viagem 
de Belém para salinópolis - 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.
ordeNador: HaYMaN aPolo GoMes de soUZa - cel QoBM
coMaNdaNte Geral do cBMPa e coordeNador estadUal de defesa civil

Protocolo: 845536
Portaria Nº 165/diÁria/dF de 13 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: tcel BM JoHaNN MaK doUGlas sales 
da silva, sGt BM serGio raMos loPes, sGt BM NataNel cardoso 
da silva, sGt BM WelliNGtoN soUsa da silva castro, cB BM aMaU-
ri Pereira foNseca, cB BM edilaYNe costa GaMa Pereira, cB BM 
reNaN lUis lacerda faÇaNHa e cB BM BrUNo dias de oliveira, 06 
(seis) diárias de alimentação e 05 (ciNco) diárias de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 11.663,30 (oNZe Mil e seisceNtos e 
sesseNta e trÊs reais e triNta ceNtavos), para seguirem viagem de 
Belém para os municípios descritos em planilha, no período de 20 a 25 de 
abril de 2022, a serviço da 2° seção do eMG do cBMPa.
art. 2° esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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cB BM
edilaYNe 

costa GaMa 
Pereira

57217969 salvaterra 
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ordeNador: HaYMaN aPolo GoMes de soUZa - cel QoBM
coMaNdaNte Geral do cBMPa e coordeNador estadUal de defesa civil

Protocolo: 845543
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Portaria Nº: 02254/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 
de 2022.

coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1038877, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de tailÂNdia, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
16/08/2022 a 18/08/2022;

1. das Marcelo aUGUsto da silva GUedes - Mat: 5900390
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUatroceNtos e seteNta e QUatro reais e se-
teNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02255/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1038266, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
BÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/08/2022 a 
20/08/2022;

1. dPc vera fraNcisca Batista ferreira - Mat: 54181475
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

2. ePc elaiNe cristiNa da silva coUtiNHo - Mat: 5836875
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

3. iPc aNtoNio carlos da silva MoNteiro - Mat: 54189056
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)
4. MPc aNtoNio Pedro BoMfiM PaNtoJa - Mat: 71480

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,798.08 ( trÊs Mil, seteceNtos e NoveNta e oito 
reais e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02256/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1038442, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de tailÂN-
DIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/08/2022 a 
18/08/2022;

1. dPc leaNdro Paes vilas Boas - Mat: 5913774
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. ePc ferNaNda do vale ferNaNdeZ - Mat: 5892477
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

3. iPc Marcelo de JesUs calaNdriNi de aZevedo - Mat: 5703808
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUatroceNtos e viNte e QUatro reais 
e viNte e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 02257/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 
de 2022.

coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1038647, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaete-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 18/08/2022 
a 19/08/2022;

1. dPc flavio carlos de Meireles - Mat: 5940390
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

2. ePc ferNaNdo JorGe loBato de Barros e aroUcK - Mat: 54183984
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)
3. iPc fraNcileY dos saNtos Pereira - Mat: 5692784

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( seteceNtos e doZe reais e QUatorZe ceNtavos 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02258/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1026654, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/08/2022 a 
19/08/2022;

1. dPc lUa fiGUeiredo vieira - Mat: 5940414
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

2. iPc tHais liMa dos saNtos - Mat: 5913857
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)
3. iPc celso ferreira sarMeNto filHo - Mat: 54185454
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,492.49 ( dois Mil, QUatroceNtos e NoveNta e dois 
reais e QUareNta e Nove ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02259/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1034067, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iGaraPÉ-
MIRI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/08/2022 
a 17/08/2022;

1. ePc taYNara de soUZa saNtos - Mat: 5913805
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZeNtos e triNta e sete reais e triNta e oito 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02260/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1034068, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/08/2022 a 
16/08/2022;

1. ePc JorGe lUis fiel de farias - Mat: 5913821
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. iPc BeNedito carvalHo de soUZa - Mat: 54191327
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZeNtos e triNta e sete reais e triNta e oito 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02261/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1034069, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/08/2022 a 
17/08/2022;

1. iPc GreGorY YZaK crUZ dos saNtos - Mat: 5966730
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZeNtos e triNta e sete reais e triNta e oito 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02262/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1034070, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 16/08/2022 a 
17/08/2022;

1. dPc MiGUel alves PiNHeiro filHo - Mat: 5206316
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

2. iPc WYllaMY de JesUs da silva freitas - Mat: 5940224
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUatroceNtos e seteNta e QUatro reais e se-
teNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02263/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1034071, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/08/2022 a 
16/08/2022;

1. iPc Priscila da costa NeGrao - Mat: 57228091
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. PaP frederico aleXaNdre reis saNtos Barroso - Mat: 5940206
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZeNtos e triNta e sete reais e triNta e oito 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02264/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1035129, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/08/2022 a 
18/08/2022;

1. iPc MaUricio silva fUrtado - Mat: 5964692
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. iPc irlaNdo tadeU de Melo filHo - Mat: 5940320
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoveceNtos e QUareNta e Nove reais e 
ciNQUeNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02265/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1035206, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/08/2022 a 
16/08/2022;

1. iPc dJalMa carsoN rodriGUes Goes - Mat: 57202206
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. iPc HoMero Gois e silva de soUZa - Mat: 5940045
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZeNtos e triNta e sete reais e triNta e oito 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 02266/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 
de 2022.

coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1035222, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/08/2022 a 
18/08/2022;

1. iPc Gessi da silva laMeira filHo - Mat: 5619181
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUatroceNtos e seteNta e QUatro reais e se-
teNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02272/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1035655, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/08/2022 a 
18/08/2022;

1. iPc adaao dos saNtos - Mat: 5940297
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. iPc aNtHoNY YoHaNsoN costa saMPaio - Mat: 5966865
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoveceNtos e QUareNta e Nove reais e 
ciNQUeNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02267/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1035256, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de seNador 
JOSÉ PORFÍRIO, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 16/08/2022 a 20/08/2022;

1. adM valdeNes de soUsa PiNto - Mat: 57190555
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoveceNtos e QUareNta e Nove reais e 
ciNQUeNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02268/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1035332, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de seNador 
JOSÉ PORFÍRIO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
16/08/2022 a 22/08/2022;

1. iPc MartHa lUciaNa de farias liNs GoNcalves - Mat: 57233596
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 6, total: r$ 1,424.28)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUatroceNtos e viNte e QUatro reais 
e viNte e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02269/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1035359, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saNta-
RÉM, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/08/2022 
a 18/08/2022;

1. iPc BárBara Moraes costa - Mat: 5966644
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. iPc Joao aNtoNio Galvao floreNZaNo - Mat: 5859433
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoveceNtos e QUareNta e Nove reais e 
ciNQUeNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02270/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1035496, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ÓBi-
DOS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/08/2022 
a 18/08/2022;

1. iPc Marcos MaGalHaes reBoUcas - Mat: 5859441
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. iPc israel saNtos araUJo - Mat: 5151597
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

3. iPc reNildo loPes GalUcio - Mat: 5856809
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUatroceNtos e viNte e QUatro reais 
e viNte e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02271/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1035613, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Novo 
PROGRESSO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
16/08/2022 a 23/08/2022;

1. iPc raMoN araN carvalHo de soUsa - Mat: 5940037
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

2. dPc Joao MilHoMeM - Mat: 5913943
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

3. iPc roGerio evaNGelista liMa oliveira - Mat: 5940193
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,984.98 ( QUatro Mil, NoveceNtos e oiteNta e QUatro 
reais e NoveNta e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02285/2022 - dGPc/od/drF de 18 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 20221047005, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPa-
NEMA, a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 17/08/2022 a 
18/08/2022;

1. dPc Walter reseNde de alMeida - Mat: 5075670
(GrUPo: B, valor: r$ 276.07, Qtd: 1, total: r$ 276.07)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 276.07 ( dUZeNtos e seteNta e seis reais e sete ceNta-
vos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02287/2022 - dGPc/od/drF de 18 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1044852, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaete-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 18/08/2022 
a 19/08/2022;

1. iPc aldecY MariNHo MoNteiro - Mat: 5913877
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZeNtos e triNta e sete reais e triNta e oito 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 02288/2022 - dGPc/od/drF de 18 de aGosto 
de 2022.

coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1049443, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPa-
NEMA, a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 16/08/2022 a 
19/08/2022;

1. MPc GilMar de JesUs Maia Moreira - Mat: 5331200
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( seteceNtos e doZe reais e QUatorZe ceNtavos 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02289/2022 - dGPc/od/drF de 18 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1049057, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rio de Ja-
NEIRO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 18/08/2022 
a 19/08/2022;

1. dPc evaNdro Moreira da rocHa araUJo JUNior - Mat: 57233535
(GrUPo: c, valor: r$ 506.42, Qtd: 1, total: r$ 506.42)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 506.42 ( QUiNHeNtos e seis reais e QUareNta e dois 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02290/2022 - dGPc/od/drF de 18 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1049057, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rio de Ja-
NEIRO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 18/08/2022 
a 03/09/2022;

1. ePc odilsoN Marcio oliveira NoGUeira - Mat: 57233549
(GrUPo: c, valor: r$ 506.42, Qtd: 1, total: r$ 8,102.72)
2. iPc roGer aNdersoN de soUZa silva - Mat: 5913953

(GrUPo: c, valor: r$ 506.42, Qtd: 1, total: r$ 8,102.72)
3. iPc siBele Joise taPaJos NoGUeira - Mat: 5940334

(GrUPo: c, valor: r$ 506.42, Qtd: 1, total: r$ 8,102.72)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 24,308.16 ( viNte e QUatro Mil, treZeNtos e oito reais 
e deZesseis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02291/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1035746, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/08/2022 a 
18/08/2022;

1. iPc Jose saNtos de soUZa - Mat: 5421926
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)
2. ePc JUsceliNo Meira teiXeira JUNior - Mat: 5940325
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( seteceNtos e doZe reais e QUatorZe ceNtavos 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02293/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1039828, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPitÃo 
POÇO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/08/2022 
a 17/08/2022;

1. iPc fraNcisca caroliNa saBiNo MeNdes - Mat: 5966972
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. iPc elaNe do socorro oliveira MeNdoNÇa - Mat: 5966733
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

3. iPc tHales MacHado NUNes - Mat: 5967001
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
4. dPc lUcas Wallace oliveira de soUsa - Mat: 5966831
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUatroceNtos e seteNta e QUatro reais e se-
teNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02273/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1035777, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/08/2022 a 
18/08/2022;

1. iPc WevesoN silva de soUsa - Mat: 6401943
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. iPc JorGe aleJaNdro BarraNcos BacarreZa - Mat: 5966303
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoveceNtos e QUareNta e Nove reais e 
ciNQUeNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02274/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1034066, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/08/2022 a 
18/08/2022;

1. iPc eladio de soUZa triNdade da crUZ filHo - Mat: 57233625
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. iPc aQUiNo ferreira PassiNHo JUNior - Mat: 5967041
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoveceNtos e QUareNta e Nove reais e 
ciNQUeNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02275/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1039005, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de sali-
NÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
17/08/2022 a 21/08/2022;

1. iPc raiMUNdo da silva sidoNio - Mat: 5410061
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoveceNtos e QUareNta e Nove reais e 
ciNQUeNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02276/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1039005, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de sali-
NÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
18/08/2022 a 22/08/2022;
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1. iPc PaUlo saNdersoN alves tocaNtiNs - Mat: 54189009
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

2. ePc elleM GoNcalves cardoso oliveira - Mat: 5826276
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)
3. dPc ricardo lUis GoMes de MeNeZes - Mat: 5940404
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

4. ePc rUi GUilHerMe ParacaMPos da silva - Mat: 5825873
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,798.08 ( trÊs Mil, seteceNtos e NoveNta e oito 
reais e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02277/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1039005, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de sali-
NÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
18/08/2022 a 22/08/2022;

1. iPc Marcial BeNedito favacHo da crUZ - Mat: 5452856
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

2. dPc feliPe Pereira silva - Mat: 5940499
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

3. iPc rUY GUilHerMe Neves BorGes - Mat: 5065070
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)
4. ePc edNa Maria cardoso correia - Mat: 5331250

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)
5. ePc Maria ofelia alBaNo BaiMa - Mat: 54185474

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,747.60 ( QUatro Mil, seteceNtos e QUareNta e sete 
reais e sesseNta ceNtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02278/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1039090, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 18/08/2022 a 22/08/2022;

1. ddiv tatiaNa ferreira vidal - Mat: 5915101
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)
2. das laUra vitoria dos saNtos liMa - Mat: 5951108
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oitoceNtos e NoveNta e Nove reais 
e QUatro ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02279/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 202210400239, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHaves, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 19/08/2022 
a 25/08/2022;

1. das saNdro tavares dos saNtos - Mat: 5931128
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 6, total: r$ 1,424.28)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUatroceNtos e viNte e QUatro reais 
e viNte e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02280/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 
de 2022.

coNsideraNdo: o teor do Prot 20221039790, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saNta 
ISABEL DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE PERICIAS ICONOGRÁ-
ficas, no período de 18/08/2022 a 19/08/2022;

1. PaP rodriGo seaBra costa - Mat: 54192361
(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 1, total: r$ 167.05)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 167.05 ( ceNto e sesseNta e sete reais e ciNco ceNta-
vos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02281/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 20221039547, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 18/08/2022 
a 22/08/2022;

1. aP Maria cristiNa dias MicHeloN - Mat: 5107458
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoveceNtos e QUareNta e Nove reais e 
ciNQUeNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02282/2022 - dGPc/od/drF de 17 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 20221039457, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 18/08/2022 
a 22/08/2022;

1. PaP Patricia YUriKa BaBa - Mat: 5913779
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

2. PaP JorGeMar alves da silva - Mat: 5703913
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oitoceNtos e NoveNta e Nove reais 
e QUatro ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02284/2022 - dGPc/od/drF de 18 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1045476, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
NHÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/08/2022 
a 21/08/2022;

1. dPc tiaGo Barreto da rocHa BelieNY - Mat: 5913989
(GrUPo: c, valor: r$ 506.42, Qtd: 5, total: r$ 2,532.10)
2. iPc claUdio ricardo Garcia da silva - Mat: 6401835
(GrUPo: c, valor: r$ 506.42, Qtd: 5, total: r$ 2,532.10)

3. iPc rafael carvalHo GUiMaraes - Mat: 5941051
(GrUPo: c, valor: r$ 506.42, Qtd: 5, total: r$ 2,532.10)

4. ePc tatiaNa PaNtoJa aNJos - Mat: 5939681
(GrUPo: c, valor: r$ 506.42, Qtd: 5, total: r$ 2,532.10)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 10,128.40 ( deZ Mil, ceNto e viNte e oito reais e 
QUareNta ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02286/2022 - dGPc/od/drF de 18 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1047124, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iGaraPÉ-
MIRI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/08/2022 
a 22/08/2022;



diário oficial Nº 35.094   53Segunda-feira, 29 DE AGOSTO DE 2022

1. iPc rosiel de freitas MaUes - Mat: 5290155
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

2. ePc HeroN Karlo correia de liMa - Mat: 54193213
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

3. dPc lUcas PiMeNtel GoMes lUZ - Mat: 5940537
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)
4. iPc Jose Maria MiraNda dos saNtos - Mat: 54188989
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,747.60 ( QUatro Mil, seteceNtos e QUareNta e sete 
reais e sesseNta ceNtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02292/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1035589, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/08/2022 a 
19/08/2022;

1. iPc elYelsoN Helder da cUNHa leal - Mat: 51472388
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. iPc MaNoel oliveira da costa - Mat: 8400783
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

3. iPc aelsoN de Barros Garcia - Mat: 5360129
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

4. iPc deNilsoN aUGUsto dos saNtos da PaiXao - Mat: 5412080
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)
5. iPc ceZar ferNaNdo fraNco silva - Mat: 3394425

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)
6. iPc faBio NoGUeira caMarGo - Mat: 5940178

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( dois Mil, oitoceNtos e QUareNta e oito re-
ais e ciNQUeNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02294/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1039860, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPitÃo 
POÇO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/08/2022 
a 17/08/2022;

1. dPc david HeNriQUe flavio - Mat: 5940494
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. ePc aNa PaUla foNseca Barros - Mat: 5898820
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

3. iPc JoaNa elisa lira MartiNs - Mat: 5966991
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( treZeNtos e ciNQUeNta e seis reais e sete 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02295/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1041011, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPitÃo 
POÇO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/08/2022 
a 17/08/2022;

1. iPc aNtoNio de soUsa Macedo Neto - Mat: 5966974
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. iPc tiaGo Jarro ferNaNdes - Mat: 5940158
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

3. dPc reNÊ araUJo BeZerra - Mat: 5966503
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

4. iPc MarlY Macedo saNtos - Mat: 5966258
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUatroceNtos e seteNta e QUatro reais e se-
teNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02296/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1041009, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPitÃo 
POÇO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/08/2022 
a 17/08/2022;

1. ePc roBerta Maciel da costa - Mat: 5966937
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. iPc MatHeUs alves cardoZo - Mat: 5966251
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

3. ePc MateUs oliveira traJaNo saNtiaGo - Mat: 5966648
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
4. dPc HUGo aleNcar dUarte fiGUeiredo - Mat: 5967103
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUatroceNtos e seteNta e QUatro reais e se-
teNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02297/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1039744, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saNta-
RÉM, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 18/08/2022 
a 18/08/2022;

1. iPc seBastiÃo carlos aMoriM BeNtes - Mat: 5957048
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. ePc faBiele correa NasciMeNto de oliveira - Mat: 5966563
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZeNtos e triNta e sete reais e triNta e oito 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02298/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1040961, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 18/08/2022 a 
18/08/2022;

1. iPc JaNivaldo PaNtoJa de oliveira - Mat: 5859018
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( ceNto e deZoito reais e sesseNta e Nove 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02299/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUANÁ, a fim de realizar 
diliGeNcia Policial, no período de 19/08/2022 a 21/08/2022;

1. ePc MaUricio de aleNcar GUiMaraes HiPolito - Mat: 5940301
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2.5, total: r$ 593.45)

2. iPc sidNei Barros dos reis - Mat: 57199598
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2.5, total: r$ 593.45)

3. dPc rodriGo aUGUsto costa de aMoriM - Mat: 5914092
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2.5, total: r$ 593.45)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
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total de r$ 1,780.35 ( UM Mil, seteceNtos e oiteNta reais e triNta 
e ciNco ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02300/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1054610, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Barcare-
NA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 19/08/2022 a 23/08/2022;

1. adM Gleise lUcia saNtos NaZare - Mat: 5942655
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

2. adM JoBerto de JesUs Brito Pereira - Mat: 54185830
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

3. adM virlaNde Pereira foNseca - Mat: 55207958
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( dois Mil, oitoceNtos e QUareNta e oito re-
ais e ciNQUeNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02301/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1054621, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Barcare-
NA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 19/08/2022 a 
23/08/2022;

1. dPc Marcelo dias MeNdes - Mat: 5831423
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

2. MPc ediel fraNcisco BarBosa BiteNcoUrt - Mat: 5463556
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oitoceNtos e NoveNta e Nove reais 
e QUatro ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02302/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1046669, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aNaJás, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
19/08/2022 a 24/08/2022;

1. adM reiNaldo aUGUsto costa soares - Mat: 3159264
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, ceNto e oiteNta e seis reais e 
NoveNta ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02303/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1041020, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de áGUa 
AZUL DO NORTE, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
19/08/2022 a 20/08/2022;

1. iPc daNiel isaac serrUYa - Mat: 5940050
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( treZeNtos e ciNQUeNta e seis reais e sete 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02304/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 
de 2022.

coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1049057, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rio de Ja-
NEIRO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 20/08/2022 
a 03/09/2022;

1. dPc teMMer da cUNHa KHaYat - Mat: 57233637
(GrUPo: c, valor: r$ 506.42, Qtd: 1, total: r$ 7,089.88)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 7,089.88 ( sete Mil, oiteNta e Nove reais e oiteNta e 
oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da di-
ligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02305/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1039001, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iGara-
PÉ-MIRI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no 
período de 20/08/2022 a 23/08/2022;

1. iPc aNtoNio ferNaNdo liMa JUNior - Mat: 5332214
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

2. iPc carlos MartiNs da silva - Mat: 5234336
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

3. iPc WeNdel roBerto Martel dos saNtos - Mat: 5940247
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

4. iPc WasHiNGtoN lUis saNcHes de arrUda filHo - Mat: 57192809
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( trÊs Mil, treZeNtos e viNte e trÊs reais e 
triNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02306/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1038860, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Nova 
TIMBOTEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, 
no período de 21/08/2022 a 24/08/2022;

1. iPc eMilio de QUadros PeiNado JUNior - Mat: 5876940
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

2. ePc faBio lUis araUJo NoroNHa - Mat: 57233565
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

3. dPc ricardo oliveira do rosario - Mat: 80845034
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

4. iPc carlos Maia filHo - Mat: 57193680
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)
5. iPc ferNaNdo aNdre reis daMasceNo - Mat: 5913830
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

6. iPc roNivaldo PoNtes de soUZa - Mat: 5397570
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

7. iPc Marco aNtoNio seNa cHaGas - Mat: 5411017
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

8. MPc MaUro MiraNda caMPos - Mat: 5600693
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

9. iPc roMario liMa GoNcalves - Mat: 5940096
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 7,477.47 ( sete Mil, QUatroceNtos e seteNta e sete 
reais e QUareNta e sete ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02307/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1057957, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caMetá, 
a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 19/08/2022 a 20/08/2022;

1. MPc valBer rodriGUes fiel - Mat: 5656761
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)
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coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZeNtos e triNta e sete reais e triNta e oito 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02308/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1054362, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
NHÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 18/08/2022 
a 20/08/2022;

1. iPc Jessica de Moraes PriMo - Mat: 5940143
(GrUPo: c, valor: r$ 506.42, Qtd: 2.5, total: r$ 1,266.05)

2. dPc Maria lUcia costa dos saNtos - Mat: 5599849
(GrUPo: c, valor: r$ 506.42, Qtd: 2.5, total: r$ 1,266.05)

3. iPc everaldo lUis da costa BarBosa - Mat: 5234328
(GrUPo: c, valor: r$ 506.42, Qtd: 2.5, total: r$ 1,266.05)
4. iPc raYMUNdo aleXaNdre faraH Netto - Mat: 5939704

(GrUPo: c, valor: r$ 506.42, Qtd: 2.5, total: r$ 1,266.05)
5. ePc aNGelica tatiaNe QUaresMa freitas - Mat: 54184786
(GrUPo: c, valor: r$ 506.42, Qtd: 2.5, total: r$ 1,266.05)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 6,330.25 ( seis Mil, treZeNtos e triNta reais e viNte 
e ciNco ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02309/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1054273, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saNta 
MARIA DO PARÁ, a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 18/08/2022 
a 18/08/2022;

1. iPc PaUlo cesar soUZa dos reis - Mat: 12477030
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. iPc Marcos roBerto dos saNtos faGUNdes - Mat: 5410690
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZeNtos e triNta e sete reais e triNta e oito 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02310/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1046513, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Portel, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
21/08/2022 a 28/08/2022;

1. adM KariNa ferreira de Melo - Mat: 5904918
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

2. as edivaNe NaZare riBeiro dUarte - Mat: 5898698
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( trÊs Mil, treZeNtos e viNte e trÊs reais e 
triNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02311/2022 - dGPc/od/drF de 19 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1045558, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Por-
TEL, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 21/08/2022 
a 28/08/2022;

1. iPc doMiNGos da silva ferNaNdes JUNior - Mat: 5853478
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

2. iPc MaX Jose da silva MoNteiro - Mat: 5234301
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)
3. dPc aleNsoN MarloN tavares laMeira - Mat: 5914070
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)
4. ePc Joao Batista dos saNtos araUJo - Mat: 5913827
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

5. iPc GetUlio aGUiar cUNHa filHo - Mat: 57195289
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 8,308.30 ( oito Mil, treZeNtos e oito reais e triNta 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02312/2022 - dGPc/od/drF de 22 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1061721, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 20/08/2022 
a 23/08/2022;

1. iPc Maria de loUrdes soUsa fiGUeiredo - Mat: 5331587
(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 3, total: r$ 501.15)
2. iPc rosileNe Barata aleiXo correa - Mat: 5819407
(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 3, total: r$ 501.15)

3. dPc dieGo silva daNtas - Mat: 5967060
(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 3, total: r$ 501.15)

4. ePc lUciaNa leal de alMeida - Mat: 55586616
(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 3, total: r$ 501.15)
5. ePc Pedro serGio saPUcaia PiNHeiro - Mat: 5835070
(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 3, total: r$ 501.15)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,505.75 ( dois Mil, QUiNHeNtos e ciNco reais e seteNta 
e ciNco ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02313/2022 - dGPc/od/drF de 22 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1058716, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saliNÓPo-
LIS, a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 22/08/2022 a 23/08/2022;

1. dPc viceNte leite BarBosa araUJo dos saNtos - Mat: 5914125
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)
2. iPc Jose riBaMar correa rodriGUes - Mat: 5693543
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUatroceNtos e seteNta e QUatro reais e se-
teNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02314/2022 - dGPc/od/drF de 22 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1054521, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iritUia, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/08/2022 a 
28/08/2022;

1. iPc deNis alBerto Moraes de Moraes - Mat: 5886910
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 6, total: r$ 1,424.28)

2. dPc daUriedsoN BeNtes da silva - Mat: 5824664
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 6, total: r$ 1,424.28)

3. ePc Jairo costa dos saNtos - Mat: 57214595
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 6, total: r$ 1,424.28)

4. iPc eder Jose costa da silva - Mat: 5856833
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 6, total: r$ 1,424.28)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;



56  diário oficial Nº 35.094 Segunda-feira, 29 DE AGOSTO DE 2022

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 5,697.12 ( ciNco Mil, seisceNtos e NoveNta e sete 
reais e doZe ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02315/2022 - dGPc/od/drF de 22 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/973549, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JUrU-
TI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/08/2022 a 
24/08/2022;

1. iPc reNildo loPes GalUcio - Mat: 5856809
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. ePc aleX alBerio Maciel soares - Mat: 5914185
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

3. dPc cleBer Pascoal silveira de oliveira - Mat: 5623189
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

4. iPc Helcio MaNoel da costa Pedroso - Mat: 5463009
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oitoceNtos e NoveNta e Nove reais 
e QUatro ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02316/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1040802, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rUrÓPo-
LIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/08/2022 a 
25/08/2022;

1. dPc ediNaldo silva de soUsa - Mat: 5619203
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)
2. dPc JaiMe aUGUsto sales da PaiXao - Mat: 6120854

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)
3. ePc aNtoNio ferNaNdo teiXeira JUNior - Mat: 54183806

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,492.49 ( dois Mil, QUatroceNtos e NoveNta e dois 
reais e QUareNta e Nove ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02317/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1066128, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Por-
TEL, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/08/2022 
a 28/08/2022;

1. ePc aletHea Maria caroliNa sales BerNardo - Mat: 55588579
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 6, total: r$ 1,424.28)
2. dPc ricardo lUis GoMes de MeNeZes - Mat: 5940404
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 6, total: r$ 1,424.28)

3. iPc JoNatHaN rocHa de HolaNda - Mat: 5940091
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 6, total: r$ 1,424.28)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,272.84 ( QUatro Mil, dUZeNtos e seteNta e dois reais 
e oiteNta e QUatro ceNtavos ), para atender despesas adicionais de-
correntes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02318/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 20221060668, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cUrU-
ÇÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/08/2022 a 
24/08/2022;

1. iPc Walter de Barros GoMes JUNior - Mat: 57193807
(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 1.5, total: r$ 250.58)

2. iPc MaX teNte liNs - Mat: 5887097
(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 1.5, total: r$ 250.58)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 501.16 ( QUiNHeNtos e UM reais e deZesseis ceNtavos ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02319/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 20221067704, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/08/2022 a 
28/08/2022;

1. dPc viviaNe carvalHo flores silva - Mat: 57233564
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

2. ePc edvaldo MaUricio de aNdrade - Mat: 5940125
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

3. dPc lUciaNo freitas faria - Mat: 5914074
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( trÊs Mil, QUiNHeNtos e sesseNta reais e 
seteNta ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02320/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1041695, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGo-
MINAS, a fim de realizar DILIGÊNCIAS EM AUTOS DE PAD, no período de 
23/08/2022 a 24/08/2022;

1. dPc leoMar NarZila MaUes Pereira - Mat: 5204747
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

2. ePc Jose GUilHerMe da silva NasciMeNto JUNior - Mat: 54183811
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

3. iPc lUiZ carlos dos saNtos - Mat: 5463289
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( seteceNtos e doZe reais e QUatorZe ceNtavos 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02322/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 20221054408, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caMetá, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
23/08/2022 a 27/08/2022;

1. adM PaUlo MatHeUs de oliveira rodriGUes - Mat: 5960202
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

2. aGele raiMUNdo NoNato BarBosa GaviNHo - Mat: 702331
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

3. ddiv rUBeNval correa ParaeNse - Mat: 5462657
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( dois Mil, oitoceNtos e QUareNta e oito re-
ais e ciNQUeNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02323/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1063324, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de redeN-
ÇÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/08/2022 
a 26/08/2022;

1. iPc ardileX NaZareNo dos saNtos Barra - Mat: 5331978
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

2. iPc Marcio aNdre de soUZa GoNcalves - Mat: 5186641
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

3. iPc BrUNo de castro alves - Mat: 57194807
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

4. dPc BreNo rUffeil GoMes - Mat: 5890041
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)
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coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( dois Mil, oitoceNtos e QUareNta e oito re-
ais e ciNQUeNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02324/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 20221041002, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPitÃo 
POÇO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/08/2022 
a 23/08/2022;

1. ePc lUiZ victor saNtos freitas - Mat: 5966516
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. dPc MaicoN oliveira de soUZa - Mat: 5966323
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
3. iPc lUiZ otavio QUaresMa de leMos - Mat: 5858976

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
4. PaP MÔNica caroliNa HeNriQUes GaleNde - Mat: 5966236

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUatroceNtos e seteNta e QUatro reais e se-
teNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02325/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 20221041003, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPitÃo 
POÇO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/08/2022 
a 23/08/2022;

1. iPc etYeNNe GaBriela rodriGUes da silva - Mat: 5943275
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. dPc aleXaNdre calviNHo BroNi - Mat: 57193399
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

3. iPc iZaBella caroliNa costa silva - Mat: 5940281
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
4. iPc rUdsoN MariaNo GadelHa da silva - Mat: 5940207
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUatroceNtos e seteNta e QUatro reais e se-
teNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02326/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 20221041005, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPitÃo 
POÇO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/08/2022 
a 23/08/2022;

1. iPc GUstavo foNteNele Brito soares - Mat: 57223528
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
2. PaP Maria edUarda araÚJo QUeiroZ - Mat: 5966693

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
3. ePc BeatriZ YUMi saKai dacier loBato - Mat: 5924761
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( treZeNtos e ciNQUeNta e seis reais e sete 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02327/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 20221041006, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPitÃo 
POÇO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/08/2022 
a 23/08/2022;

1. dPc rodolfo costa Neves de carvalHo - Mat: 5966673
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
2. ePc reNe MoNteiro de alMeida Neto - Mat: 5966239

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
3. iPc iGor roBerto aMaral da costa - Mat: 5913752

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
4. PaP BrUNo araÚJo costa - Mat: 5953271

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUatroceNtos e seteNta e QUatro reais e se-
teNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02328/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 202210410007, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPitÃo 
POÇO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/08/2022 
a 23/08/2022;

1. iPc roseaNNe rollo NasciMeNto - Mat: 5966231
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. dPc JosÉ rUBeNs de soUsa frota - Mat: 5967066
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

3. iPc edsoN de liMa Jota - Mat: 5967040
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( treZeNtos e ciNQUeNta e seis reais e sete 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02329/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 20221041008, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPitÃo 
POÇO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/08/2022 
a 23/08/2022;

1. iPc BrUNo Pereira da silva - Mat: 55209641
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. dPc UlYsses JosÉ lUBer - Mat: 5966461
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

3. iPc tHiaGo ferrÃo scHffer - Mat: 5966752
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

4. iPc JoelsoN Barros da silva - Mat: 5966818
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUatroceNtos e seteNta e QUatro reais e se-
teNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02330/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1068668, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
BÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/08/2022 a 
24/08/2022;

1. iPc diKraN sarKissiaN silva - Mat: 55209662
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

2. iPc raYaNe silva BarBosa - Mat: 3540743
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUatroceNtos e seteNta e QUatro reais e se-
teNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 02331/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 
de 2022.

coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1068601, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de redeN-
ÇÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/08/2022 
a 23/08/2022;

1. iPc faBio NoGUeira caMarGo - Mat: 5940178
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. iPc taMillYs ariadiNNY alves Mota - Mat: 5940218
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZeNtos e triNta e sete reais e triNta e oito 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02332/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1068586, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de itaitU-
BA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/08/2022 a 
24/08/2022;

1. iPc iGor roGerio araUJo de soUsa - Mat: 5967270
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

2. ePc cleitoN alcÂNtara Bosa - Mat: 5966675
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( seteceNtos e doZe reais e QUatorZe ceNtavos 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02333/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1068410, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/08/2022 a 
24/08/2022;

1. iPc adilsoN ParaNatiNGa de Melo - Mat: 5620376
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZeNtos e triNta e sete reais e triNta e oito 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02334/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1068383, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGo-
MINAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/08/2022 
a 24/08/2022;

1. PaP elieZer Pereira cavalHeiro - Mat: 5890663
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZeNtos e triNta e sete reais e triNta e oito 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02335/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1067754, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/08/2022 a 
23/08/2022;

1. iPc vitor dias faidHerB - Mat: 5940363
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( ceNto e deZoito reais e sesseNta e Nove 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02336/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1067669, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/08/2022 a 
24/08/2022;

1. iPc tHaYNaN fiGUeiredo dos saNtos - Mat: 6401465
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)
2. iPc laYaNe do NasciMeNto riBeiro - Mat: 5966597

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUatroceNtos e seteNta e QUatro reais e se-
teNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02337/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1067648, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/08/2022 a 
23/08/2022;

1. iPc WelisoN MacHado de soUsa - Mat: 5940361
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. iPc JefersoN costa de oliveira - Mat: 5966761
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZeNtos e triNta e sete reais e triNta e oito 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02338/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1061714, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 20/08/2022 a 23/08/2022;

1. adM roMUlo aUGUsto de Brito PeNHa - Mat: 5927236
(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 3, total: r$ 501.15)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 501.15 ( QUiNHeNtos e UM reais e QUiNZe ceNtavos ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02339/2022 - dGPc/od/drF de 23 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1067268, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/08/2022 a 
22/08/2022;

1. PaP frederico aleXaNdre reis saNtos Barroso - Mat: 5940206
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( ceNto e deZoito reais e sesseNta e Nove 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02340/2022 - dGPc/od/drF de 24 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1072932, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de soU-
RE, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/08/2022 a 
25/08/2022;
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1. iPc Marcio cristiaNo oliveira do NasciMeNto - Mat: 57192674
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. iPc fraNcisco carlos da silva BarBosa - Mat: 5859190
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

3. dPc PaUlo reNato de liMa PiNto - Mat: 5420806
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

4. ePc WalBer costa PiMeNtel - Mat: 5130271
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oitoceNtos e NoveNta e Nove reais 
e QUatro ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02341/2022 - dGPc/od/drF de 24 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1076570, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de tailÂNdia, 
a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 24/08/2022 a 25/08/2022;

1. iPc carlos aUGUsto ferreira dos saNtos - Mat: 5853486
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZeNtos e triNta e sete reais e triNta e oito 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02342/2022 - dGPc/od/drF de 24 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1076510, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MÃe do 
RIO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 24/08/2022 a 
26/08/2022;

1. iPc aleXaNdre soUZa Mata - Mat: 8400716
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. iPc rUtiNaldo PoNtes de soUsa - Mat: 54188918
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

3. iPc rodriGo ferreira de soUsa - Mat: 5940201
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

4. iPc tHiaGo Jose do NasciMeNto david - Mat: 5940019
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oitoceNtos e NoveNta e Nove reais 
e QUatro ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02343/2022 - dGPc/od/drF de 24 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1074987, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de viGia, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 24/08/2022 a 
27/08/2022;

1. iPc UdiNei dos saNtos Pereira - Mat: 5859158
(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 3, total: r$ 501.15)

2. dPc david Jose MoNteiro silveira - Mat: 5940432
(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 3, total: r$ 501.15)

3. ePc adMir alves ferreira filHo - Mat: 57234025
(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 3, total: r$ 501.15)

4. iPc HUGo da silva Moraes - Mat: 5940225
(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 3, total: r$ 501.15)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,004.60 ( dois Mil, QUatro reais e sesseNta ceNtavos 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02344/2022 - dGPc/od/drF de 24 de aGosto 
de 2022.

coNsideraNdo: o teor do Prot 20221072472, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBae-
TETUBA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
24/08/2022 a 31/08/2022;

1. das KalaMide dos Passos riBeiro - Mat: 5914351
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)
2. adM Maria NorMa da silva GUrJao Matos - Mat: 57444
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

3. das HiGor rodriGUes GUiMaraes da silva - Mat: 5937175
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,984.98 ( QUatro Mil, NoveceNtos e oiteNta e QUatro 
reais e NoveNta e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02345/2022 - dGPc/od/drF de 24 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 20221071386, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHaves, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 24/08/2022 
a 31/08/2022;

1. das saNdra MicHella da silva de alMeida - Mat: 5967745
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)
2. das erica tereZa dos Passos soUZa - Mat: 6402891

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)
3. ddiv Marcos aUGUsto MiraNda dos saNtos - Mat: 5946304

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)
4. adM Marcos aNtoNio GoMes de liMa - Mat: 702455

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 6,646.64 ( seis Mil, seisceNtos e QUareNta e seis reais 
e sesseNta e QUatro ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02346/2022 - dGPc/od/drF de 24 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1068091, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de sÃo JoÃo 
DO ARAGUAIA, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPU-
tadores, no período de 24/08/2022 a 27/08/2022;

1. ass. iNf NelsoN oliveira de alMeida - Mat: 55207971
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( seteceNtos e doZe reais e QUatorZe ceNtavos 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02347/2022 - dGPc/od/drF de 24 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 20221061273, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de salvater-
RA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 24/08/2022 a 27/08/2022;

1. tGiNfest ferNaNdo lUis Moraes da caMara - Mat: 55590300
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

2. tGiNfest Marco aUrelio loUreNco GoNcalves - Mat: 57188140
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUatroceNtos e viNte e QUatro reais 
e viNte e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 02348/2022 - dGPc/od/drF de 24 de aGosto 
de 2022.

coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1081670, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPaNe-
MA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 24/08/2022 a 
31/08/2022;

1. dPc JUliaNo correa - Mat: 5940461
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

2. iPc JorGe PoNtes da silva - Mat: 54189356
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

3. iPc MaUro aNtoNio riBeiro do aMaral - Mat: 54180730
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)
4. ePc MileNe aNdreZa MartiNs e soUZa - Mat: 54183831
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)
5. dPc rodriGo ferNaNdes de Medeiros - Mat: 5940538
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

6. iPc Marcio cassiaNo da silva aNdrade - Mat: 5906369
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

7. iPc Joao PaUlo cUNHa MoNteiro - Mat: 5913873
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

8. iPc Jose clovis Mota do esPirito saNto - Mat: 5757860
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 13,293.28 ( treZe Mil, dUZeNtos e NoveNta e trÊs reais 
e viNte e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02348/2022 - dGPc/od/drF de 24 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1081670, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPaNe-
MA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 24/08/2022 a 
31/08/2022;

1. ePc MileNe aNdreZa MartiNs e soUZa - Mat: 54183831
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

2. dPc JUliaNo correa - Mat: 5940461
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

3. iPc JorGe PoNtes da silva - Mat: 54189356
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

4. iPc MaUro aNtoNio riBeiro do aMaral - Mat: 54180730
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

5. iPc Marcio cassiaNo da silva aNdrade - Mat: 5906369
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

6. iPc Joao PaUlo cUNHa MoNteiro - Mat: 5913873
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

7. iPc Jose clovis Mota do esPirito saNto - Mat: 5757860
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)
8. dPc rodriGo ferNaNdes de Medeiros - Mat: 5940538
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 13,293.28 ( treZe Mil, dUZeNtos e NoveNta e trÊs reais 
e viNte e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02349/2022 - dGPc/od/drF de 24 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1081605, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BaiÃo, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 24/08/2022 a 
31/08/2022;

1. dPc NicHolas BarBosa HorteNcio de liMa - Mat: 5940389
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)
2. iPc aNtoNio carlos Pires ferNaNdes - Mat: 5886805
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

3. iPc aUGUsto ceZar liNs BeNtes MeNdoNca de vascoNcelos - Mat: 57225414
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)
4. iPc Marcos david rocHa de soUZa - Mat: 57190738

(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 

total de r$ 6,646.64 ( seis Mil, seisceNtos e QUareNta e seis reais 
e sesseNta e QUatro ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02350/2022 - dGPc/od/drF de 24 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1081506, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de tailÂN-
DIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 24/08/2022 a 
26/08/2022;

1. iPc aNdre lUiZ de oliveira alMeida - Mat: 5876990
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. ePc alvaro roBerto de araGao soUZa - Mat: 3169995
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

3. iPc edUardo aUGUsto GoNcalves de MoUra - Mat: 5692741
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUatroceNtos e viNte e QUatro reais 
e viNte e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02351/2022 - dGPc/od/drF de 25 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1039005, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de sali-
NÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
25/08/2022 a 29/08/2022;

1. iPc fraNKleY de soUZa Mota - Mat: 8400707
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoveceNtos e QUareNta e Nove reais e 
ciNQUeNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02352/2022 - dGPc/od/drF de 25 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1075470, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de sali-
NÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
25/08/2022 a 29/08/2022;

1. dPc fraNcisco adriaNo costa - Mat: 57233591
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

2. ePc rUi GUilHerMe ParacaMPos da silva - Mat: 5825873
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

3. iPc raiMUNdo da silva sidoNio - Mat: 5410061
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

4. ePc elleM GoNcalves cardoso oliveira - Mat: 5826276
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,798.08 ( trÊs Mil, seteceNtos e NoveNta e oito 
reais e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02353/2022 - dGPc/od/drF de 25 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1075482, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 25/08/2022 a 29/08/2022;

1. das laUra vitoria dos saNtos liMa - Mat: 5951108
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

2. ddiv tatiaNa ferreira vidal - Mat: 5915101
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
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resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oitoceNtos e NoveNta e Nove reais 
e QUatro ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02354/2022 - dGPc/od/drF de 25 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1075470, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de sali-
NÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
25/08/2022 a 29/08/2022;

1. ePc edNa Maria cardoso correia - Mat: 5331250
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

2. ePc Maria ofelia alBaNo BaiMa - Mat: 54185474
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

3. iPc rUY GUilHerMe Neves BorGes - Mat: 5065070
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

4. dPc feliPe Pereira silva - Mat: 5940499
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

5. iPc PaUlo saNdersoN alves tocaNtiNs - Mat: 54189009
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,747.60 ( QUatro Mil, seteceNtos e QUareNta e sete 
reais e sesseNta ceNtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02355/2022 - dGPc/od/drF de 25 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 20221077086, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PoNta de 
PEDRAS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
25/08/2022 a 28/08/2022;

1. PaP flavio Marcelo cavalcaNte Mota - Mat: 57215792
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( seteceNtos e doZe reais e QUatorZe ceNtavos 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
deleGado-Geral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02356/2022 - dGPc/od/drF de 25 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1071023, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BelÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 25/08/2022 a 
27/08/2022;

1. dPc raPHael oliveira riBeiro - Mat: 5914024
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUatroceNtos e seteNta e QUatro reais e se-
teNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02357/2022 - dGPc/od/drF de 25 de aGosto 

de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1086616, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 24/08/2022 a 29/08/2022;

1. asG Jose lUiZ BarBosa PiMeNtel - Mat: 6121268
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, ceNto e oiteNta e seis reais e 
NoveNta ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02358/2022 - dGPc/od/drF de 25 de aGosto 
de 2022.

coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/1090106, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de tailÂN-
DIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 25/08/2022 a 
28/08/2022;

1. iPc rUi Pereira dos saNtos - Mat: 5411866
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

2. ePc aNGelica tatiaNe QUaresMa freitas - Mat: 54184786
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

3. iPc Marcelo de JesUs calaNdriNi de aZevedo - Mat: 5703808
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

4. dPc GlaUco valeNtiM carvalHo do NasciMeNto - Mat: 5826250
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( trÊs Mil, treZeNtos e viNte e trÊs reais e 
triNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
deleGado-Geral / ordenador de despesas

Protocolo: 844976

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

Portaria N°. 1528/ 2022
raiMUNdo NoNato do NasciMeNto alMeida 
MatrÍcUla: 5417031/2 
carGo: Perito criminal
cidade: ParaGoMiNas - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PerÍodo: 10/08/2022 a 20/08/2022 
oBJetivo: ficar a disPosiÇÃo.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 845337
Portaria N°. 1528/ 2022 

raiMUNdo NoNato do NasciMeNto alMeida 
MatrÍcUla: 5417031/2 
carGo: Perito criminal
cidade: ParaGoMiNas - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PerÍodo: 10/08/2022 a 20/08/2022 
oBJetivo: ficar a disPosiÇÃo.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 845449

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3670/2022-dG/cGP, de 25 de aGosto de 2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e;
coNsideraNdo a solicitação constante do Memº 093/2022-GP, de 
31/05/2022, da Gerência de Patrimônio, no Processo 2022/677196,
CONSIDERANDO a necessidade de instituir comissão específica para re-
alizar o inventário e proceder a avaliação dos bens móveis deste detran, 
nos moldes orientados no Manual de de Gestão do Patrimônio Mobiliário 
do estado
resolve:
desiGNar a comissão constituída pelos servidores abaixo relacionados 
para, por um (1) ano, sob a presidência do primeiro, realizar o inventário 
anual e avaliação de Bens Móveis deste departamento, obedecendo aos 
critérios conforme dispostos em lei.

NoMe MatrÍcULa
sávio Breno santos da silva 5946779/2
osman rocha Briglia Neto 3158713/1

diva maria do rosário ferreira 105643/2
denise lúcia lopes dinelli 3263916/1

renato gomes da cruz junior 5862787/2

valdeângela carvalho vasconcelos Paiva 57195472/1
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aNdrÉa saNtaNa de oliveira 57175929 /1
MaUro aleXaNdre dos saNtos soUZa 54185722/2

lUcileNa ferreira de aNdrade 57193076/1

os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
reNata Mirella freitas G. de soUZa coelHo
diretora Geral

Protocolo: 845229

diÁria
.

Portaria Nº 3629/2022-daF/cGP, de 23/08/2022.
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 2022/1031446;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de dezessete e meia (17 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificades, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de cametá/Belém – 26/08 à 29/08/2022, iga-
rapé-Miri – 02/09 à 05/09/2022, itaituba/Belém – 09/09 à 12/09/2022, 
itupiranga/Belém – 16/09 à 19/09/2022, abetetuba/Belém – 23/09 à 
26/09/2022, a fim de realizar visita técnica e administrativa nas CIRE-
traNs dos referidos municipios.

nome matricula
fernanda Jatene ewerton 5884004 /3

ana carolina Machado sampaio 57193586 /1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3631/2022-daF/cGP, de 23/08/2022.
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 2022/1053287;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de deZeNove e Meia (19 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de BUJarU – 01/09 a 04/09/2022, coNcÓr-
dia do Pará – 05/09 a 08/09/2022, toMÉ-aÇÚ – 09/09 a 12/09/2022, 
MÃe do rio – 13/09 a 16/09/2022, sÃo MiGUel do GUaMá – 17/09 a 
20/09/2022, a fim de realizar acompanhamento técnico dos radares nas PA 
140, Pa 252, Pa 322 e Pa 251.

nome matricula
ivan campos Bezerra 3261891 /1
eduardo rabelo freire 57190748 /1

Manoel João ramos da costa 4001427

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3632/2022-daF/cGP, de 23/08/2022.
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 2022/1061490;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de viNte e QUatro e Meia (24 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de SALINÓPOLIS – 29/08 a 22/09/2022, a fim de 
realizar visita técnica para fins de levantamento de veículos no Parque de 
retenção, bem como prestar serviços de atendimento no referido município.

nome matricula
flavio dos santos 5959652 /1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3620/2022-daF/cGP, de 23/08/2022.
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 2022/1038894;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias ao servidor abai-
xo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para o município 
de Barcarena no período de 22/08 à 20/09/2022, a fim de relizar atendimento e 
retaguarda de habilitação em substituição ao servidor de licença prêmio.

nome matricula
leonardo Menezes siqueira 55590082 /1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3628/2022-daF/cGP, de 23/08/2022.
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 2022/1061469;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de ciNco e Meia (05 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de COLARES – 26/08 a 31/08/2022, a fim de atuar 
como coordenadora na itinerante de Habilitação no referido município.

nome matricula
sílvia corrêa Martins 57197142 /1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3627/2022-daF/cGP, de 23/08/2022.
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 2022/1029989;
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de oNZe e Meia (11 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Almerim/
Monte Dourado para os municípios de BELÉM – 29/08 a 09/09/2022, a fim de 
tratar de assuntos referentes a ciretraN “B” de almerim/Monte dourado.

nome matricula
antonio francisco de souza Jambo 55590240 /3

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3633/2022-daF/cGP, de 23/08/2022.
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 2022/1056371;
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 Paragominas para os municípios de BELÉM – 29/08 a 14/09/2022, a fim 
de tratar das demandas da ciretraN “a” de Paragominas.

nome matricula
Joaquim telmo de Brito Pinon 5960540 /1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3617/2022-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 2022/1005641;
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 Be-
lém para os municípios de BRAGANÇA – 29/08 a 23/09/2022, a fim de prestar 
serviços de atendimento/retaguarda no referido município, conforme solicitação.

nome matricula
Jaqueline alves de souza 54189861 /2

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3605/2022-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 suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1060996;
resolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor luiz 
dos santos rodrigues, matrícula nº 57201612 /1, no cargo de agente de 
fiscalização de trânsito, lotado na ciretraN de Breves.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (dois Mil reais) e destina-se a subsidiar despesas emergen-
ciais de pequeno vulto e de pronto pagamento decorrente de atividades 
diárias de fiscalização de trânsito desenvolvida no municipio de Portel.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 200,00
3339033-r$-1.800,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a 
lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 31/08 à 16/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 845488
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1117/2022-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, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199, da lei es-
tadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei estadual n° 8.972/2020;
resolve:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 7143/2022-cGP/seaP, objetivando apurar os fatos narrados em ofí-
cio interno encaminhado pelo centro de recuperação regional de são félix 
do Xingu, no dia 14/08/2022, via e-mail,  referente a conduta funcional de 
servidoras, acerca do descumprimento dos deveres e conduta funcional;
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: 845230
Portaria Nº 1118/2022-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, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199, da lei es-
tadual 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 7144/2022-cGP/seaP, objetivando apurar as circunstâncias da 
não confecção  de relatório biopsicossocial para  o trabalho externo da PPl 
iGor  farias dos saNtos(iNfoPeN 329978);
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: 845232
Portaria Nº 1119/2022-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, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199, da lei es-
tadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei estadual n° 8.972/2020;
resolve:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investigativa 
Nº 7145/2022-cGP/seaP, objetivando apurar os fatos narrados  pela PPl elias 
rodriGUes alves daMasceNo (iNfoPeN 53727), no termo de denúncia s/N, 
colhido pela equipe de diligência desta corretiva, no dia 18/08/2022;
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: 845239
Portaria Nº 1120/2022-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, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199, da lei es-
tadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei estadual n° 8.972/2020;
resolve:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 7146/2022-cGP/seaP, objetivando apurar as circunstâncias da não 
apresentação da PPl Gessica daMasceNo dUtra (iNfoPeN 358329), 
custodiada no centro de recuperação feminino de santarém, para audiên-
cia marcada pela vara Única de almerim, no dia 13/07/2022, bem como, 
a ausência de comunicação adequada de servidora, conforme ofício nº 
0126/2022-GMf/tJPa, de 22/08/2022;

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: 845242
Portaria Nº 1121/2022-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, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199, da lei es-
tadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei estadual n° 8.972/2020;
resolve:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 7147/2022-cGP/seaP, objetivando apurar as supostas agressões 
físicas às PPl’s adriaNo soUsa de soUZa (iNfoPeN 337469), edUardo 
dos saNtos dias (iNfoPeN 263252) e PaUlo HeNriQUe reis farias 
(iNfoPeN 266535), quando custodiado em unidade prisional de Marabá, 
bem como, utilização indevida de spray de pimenta dentro do bloco, con-
forme Noticia fato nº 000511-601/2022, da 4ª PJ de Marabá;
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;
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da Portaria Nº 420/2014 – cGP/seaP.
Art. 5º- Oficiar à 4º PJMAB;
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se. 
reNato NUNes valle
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 845244

LiceNÇa PrÊMio

Portaria Nº 2460/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa 26 de aGosto de 2022.

Nome: Marcelo reNato correa de carvalHo, Matrícula nº 
5417104/10; cargo: diretor.
Período aquisitivo: 2005/2008
Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/09/2022 (30) dias.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845284
Portaria Nº 2461/2022 - dGP/seaP  

BeLÉM/Pa 26 de aGosto de 2022.
Nome: Maria de loUrdes costa de soUZa, Matrícula nº 57201403/1; 
cargo: téc. em Gestão Penitenciária – Nutrição.
Período aquisitivo: 2017/2020
Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/09/2022 (30) dias.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845285
Portaria Nº 2463/2022 - dGP/seaP  

BeLÉM/Pa 26 de aGosto de 2022.
Nome: MaNUelle iNeZ de soUsa BorGes, Matrícula nº 5899292/1; car-
go: assistente administrativo.
Período aquisitivo: 2018/2021
Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/10/2022 (60) dias.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845286
Portaria Nº 2459/2022 - dGP/seaP  

BeLÉM/Pa 26 de aGosto de 2022.
Nome: JUlio silva tavares, Matrícula nº 5950076/1; cargo: Policial Penal.
Período aquisitivo: 2019/2022
Período de Gozo: 04/09/2022 a 03/10/2022 (30) dias.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845282
Portaria Nº 2457/2022 - dGP/seaP  

BeLÉM/Pa 26 de aGosto de 2022.
Nome: fraNcisco da coNceicao, Matrícula nº 5950269/1; cargo: Policial Penal.
Período aquisitivo: 2012/2015
Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/10/2022 (60) dias.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845279
Portaria Nº 2458/2022 - dGP/seaP  

BeLÉM/Pa 26 de aGosto de 2022.
Nome: Jose BisPo de seNa filHo, Matrícula nº 5950090/1; cargo: Policial Penal.
Período aquisitivo: 2019/2022
Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/09/2022 (30) dias.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845280
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Portaria Nº 2455/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa 26 de aGosto de 2022.

Nome: cleYtoN aQUiNo, Matrícula nº 5950102/1; cargo: Policial Penal.
Período aquisitivo: 2019/2022
Período de Gozo: 04/09/2022 a 03/10/2022 (30) dias.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845274
Portaria Nº 2456/2022 - dGP/seaP  

BeLÉM/Pa 26 de aGosto de 2022.
Nome: eUleNia rodriGUes da silva, Matrícula nº 5756804/5; cargo: 
Gerente.
Período aquisitivo: 2019/2022
Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/09/2022 (30) dias.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845275
Portaria Nº 2453/2022 - dGP/seaP  

BeLÉM/Pa 26 de aGosto de 2022.
Nome: aNa lidia feliX MalcHer, Matrícula nº 5898656/1; cargo: assis-
tente administrativo.
Período aquisitivo: 2012/2015
Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/09/2022 (30) dias.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845270
Portaria Nº 2454/2022 - dGP/seaP  

BeLÉM/Pa 26 de aGosto de 2022.
Nome: aNete sUelY silva de aNdrade, Matrícula nº 57202318/1; car-
go: téc. em Gestão Penitenciária – serviço social.
Período aquisitivo: 2017/2020
Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/09/2022 (30) dias.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845272
Portaria Nº 2464/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de 

aGosto de 2022.
Nome: Marilia JaNete da silva PiNto, Matrícula nº 40517/1; cargo: 
assistente administrativo.
Período aquisitivo: 2004/2007
Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/09/2022 (30) dias.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845288
Portaria Nº 2465/2022 - dGP/seaP  

BeLÉM/Pa 26 de aGosto de 2022.
Nome: NiltoN carlos serGio reis, Matrícula nº 57210686/1; cargo: 
auxiliar operacional.
Período aquisitivo: 2015/2018
Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/09/2022 (30) dias.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845289
Portaria Nº 2466/2022 - dGP/seaP  

BeLÉM/Pa 26 de aGosto de 2022.
Nome: PaUlo serGio alves MaGNo, Matrícula nº 57201125/1; cargo: 
aux. de serviços agropecuários.
Período aquisitivo: 2017/2020
Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/09/2022 (30) dias.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845291
Portaria Nº 2467/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de 

aGosto de 2022.
Nome: Palcido MoNteiro dos saNtos, Matrícula nº 43028/1; cargo: 
assistente de agropecuária.
Período aquisitivo: 2012/2015
Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/09/2022 (30) dias.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845292
Portaria Nº 2468/2022 - dGP/seaP  

BeLÉM/Pa 26 de aGosto de 2022.
Nome: roBsoN eMersoN cardoso PaNtoJa, Matrícula nº 54181479/5; 
cargo: coordenador.
Período aquisitivo: 2017/2020
Período de Gozo: 31/08/2022 a 29/09/2022 (30) dias.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845295
Portaria Nº 2469/2022 - dGP/seaP  

BeLÉM/Pa 26 de aGosto de 2022.
Nome: tarcisio JardiM tsUJi, Matrícula nº 5921309/4; cargo: Policial Penal.
Período aquisitivo: 2017/2020
Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/09/2022 (30) dias.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845296

Portaria Nº 2452/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa 26 de aGosto de 2022.

Nome: alessaNdra Beltrao da silva, Matrícula nº 57216524/1; car-
go: téc. em Gestão Penitenciária – terapia ocupacional.
Período aquisitivo: 2012/2015
Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/09/2022 (30) dias.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845267

desiGNar FiscaL de coNtrato

Portaria N° 235/2022 – GaB/seaP
BeLÉM/Pa, 26 de aGosto de 2022.

o secretário de estado de administração Penitenciária do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNsideraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
 resolve:
art. 1º - em substituição ao servidor ericKsoN do carMo silva - Matrícula 
nº – 5960875, designar o servidor carlos rafael da silva loBo - Matrí-
cula funcional nº 5958519, para atuar como fiscal titular, e em substituição 
ao servidor carlos rafael da silva loBo  - Matrícula nº 5958519, desig-
nar a servidora NUBia JaNe da silva Batista - Matrícula nº 5934864 para 
atuar como fiscal suplente do contrato administrativo nº 195/2021/seaP 
celebrado entre a empresa iNove coNstrUtora eireli e a secretaria de 
estado de administração Penitenciária - seaP, cujo objeto é a coNstrUÇÃo 
de UM GalPÃo de costUra Na colÔNia PeNal aGrÍcola de saNta iZa-
Bel - cPasi, no complexo de americano, localizada na rodovia Br 316, km 
53 - distrito de americano s/n, no Município de santa izabel, estado do Pará.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
  dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Marco aNtoNio sirotHeaU corrÊa rodriGUes
secretário de estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 845125
Portaria N° 237/2022 – GaB/seaP
BeLÉM/Pa, 26 de aGosto de 2022.

o secretário de estado de administração Penitenciária do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNsideraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
resolve:
art. 1º - designar o servidor irisvaldo da silva NoNato – Mat: 
54193741- como fiscal titular e o servidor JOÃO BATISTA DE LIMA NETO 
- MAT: 5892581, como fiscal suplente do Contrato Administrativo n° 
085/2022/seaP – Processo: 2022/321228, celebrado entre o senhor dio-
clÉcio Brito dos saNtos e a secretaria de estado de adMiNis-
traÇÃo PeNiteNciaria – seaP cujo o objeto é a locação de imóvel situa-
do na av. João Paulo ii, nº 602, bairro Marco, no Município de Belém, para 
abrigar as instalações da sede administrativa da seaP, com fundamento 
nas disposições do inciso v, art.74, da lei nº14.133/2021.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Marco aNtoNio sirotHeaU corrÊa rodriGUes
secretário de estado de administração Penitenciária

Protocolo: 845133

errata

errata de PUBLicaÇÃo
errata da PUBLicaÇÃo do coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 196/2021/seaP ao No doe Nº. 34.818 de 03/01/2022 

soB o Nº de ProtocoLo 747670.
onde se lê:
viGÊNcia: 28/12/2021 a 28/12/2022 (12 Meses)
Leia-se:
viGÊNcia: 28/12/2021 a 28/06/2022 (6 Meses)

Protocolo: 845162
errata de diÁria

errata de Portaria N°00254/2022, PUBLicada No diÁrio 
oFiciaL N°35.078 de 16 de aGosto de 2022, ProtocoLo: 840278
oNde se LÊ:
servidor(es): 5816319 – MaNoel Maria cardoso cHaGas- aGeNte PeNiteNciário.
Período: 03/08 a 04/08/2022 – diária(s): ½ diária (meia diária)
Leia-se:
servidor(es): 5816319 – MaNoel Maria cardoso cHaGas- aGeNte Pe-
NiteNciário.
Período: 03/08 a 04/08/2022 – diária(s): 1 e ½ diária (uma diária e meia)

Protocolo: 845535
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de diLiGÊNcia de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022

secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciaria - Pa
objeto: aquisição de 6.784 cadeados para atender as demandas de segu-
rança institucional das unidades penitenciárias do Pará, tanto para equi-
pá-las, como para repor os cadeados danificados, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório e 
seus anexos.
o Pregoeiro no uso de suas atribuições legais e em atendimento a manifes-
tação da autoridade competente, com fulcro no art. 43, § 3 da lei 8666/93 
comunica abertura de diligência para comprovação da exequibilidade das 
propostas da empresa laNce Norte distriBUidora de eQUiPaMeNtos 
eletro-eletroNicos ltda para os itens 5 e 6. assim como da proposta 
da empresa liceri coMercio de ProdUtos eM Geral ltda para o item 
3. a ser realizada no dia 30 de agosto de 2022, às 14h.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
Nícolas Pinto alves
Pregoeiro da seaP

Protocolo: 845301

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº. 02 ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº. 065/2022/seaP

aPostilaMeNto do coNtrato Nº 065/2022/seaP, visaNdo a iNclU-
sÃo da foNte (0301) Na dotaÇÃo orÇaMeNtária, firMado eNtre 
a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciária - seaP 
e a eMPresa r. fiGUeirÓ Pereira & cia ltda - ePP, iNscrita No 
cadastro NacioNal de Pessoa JUridica Nº 09.241.070/0001- 06, 
coMo coNtratada, QUe teM Por oBJeto a coNtrataÇÃo de Pes-
soa JUrÍdica esPecialiZada forNeciMeNto de aParelHos de ar 
coNdicioNado, JUNtaMeNte coM a iNstalaÇÃo, Para ateNder as 
Necessidades dos ÓrGÃos e eNtidades do Poder eXecUtivo 
estadUal, sitUados Na MesorreGiÃo MetroPolitaNa de BelÉM, 
seNdo MicrorreGiÃo de BelÉM (aNaNiNdeUa, BarcareNa, BelÉM, 
BeNevides, MaritUBa, saNta BárBara e saNta isaBel do Pará) e 
MicrorreGiÃo de castaNHal (BUJarU, castaNHal, iNHaNGaPi, saN-
ta iZaBel do Pará e saNto aNtÔNio do taUá), alÉM dos MUNicÍPios 
de saNtarÉM, MaraBá e altaMira, Na forMa aBaiXo:
a cláusula décima terceira do contrato passa a ter a seguinte redação:
“cláUsUla dÉciMa terceira: 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:
Programas de trabalho: 97.101 03.421.1502.7663 / 97.101 
03.421.1502.8831/ 97.101 03.421.1502.8283
Natureza de despesas: 449052 e 339039
fonte: 0101 / 0301
as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
Belém-Pa, 26 de agosto de 2022.
Marco aNtoNio sirotHeaU corrÊa rodriGUes
secretario de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciária

Protocolo: 845124
aPostiLaMeNto Nº. 02 ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº. 176/2021/seaP
aPostilaMeNto do coNtrato Nº 176/2021/seaP, visaNdo a retifi-
caÇÃo da dotaÇÃo orÇaMeNtária, firMado eNtre a secretaria de 
estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciária - seaP e a eMPresa de-
feNser Militar aveNtUra e oUtdoor coMÉrcio de eQUiPaMeNtos 
e artiGos de seGUraNÇa eireli, iNscrita No cNPJ 36.596.714/0001-
51, coMo coNtratada, QUe teM Por oBJeto a aQUisiÇÃo de eQUi-
PaMeNtos de ProteÇÃo iNdividUal, ePis, Para ateNder as Neces-
sidades desta secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteN-
ciária Nas atividades de serviÇo diário oPeracioNal, aÇÕes de 
eNsiNo QUalitativo/edUcaÇÃo coNtiNUada e sUPorte loGÍstico 
ao GrUPo de elite (art. 33 da lei estadUal 8.937/2019) desta seaP 
Para iNterveNÇÕes táticas Nas UNidades PeNiteNciárias.
a cláusula décima oitava do contrato passa a ter a seguinte redação:
“cláUsUla dÉciMa oitava: da dotaÇÃo orÇaMeNtária
1. a) as despesas decorrentes da aquisição e execução do objeto correrão 
de acordo com o descrito abaixo:
Material Permanente: 05 – r$ 23.626,40 (vinte e três mil, seiscentos e 
vinte e seis reais e quarenta centavos),
Material de consumo (339030),
fonte 0101/0301,
Programa de trabalho: 97.101 03.421.0502.8283,
Plano interno 1050008283c.
as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
Belém-Pa, 26 de agosto de 2022.
Marco aNtoNio sirotHeaU corrÊa rodriGUes
secretário de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciária

Protocolo: 845121

diÁria

Portaria Nº: 00435/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: levar veÍcUlo Para revisÃo e tratar diversos assUNtos 
coM vários setores.
origem: Breves
destino: BelÉM
servidor(es):
5947148 - Marcelo da silva fiGUeira - GereNte
Período: 28/08/2022 a 31/08/2022
diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia)
ordenador: artHUr rodriGUes de Moraes

Protocolo: 845531
diÁria

Portaria Nº: 00430/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: escoltar o PPl, Para ParticiPar eM aUdiÊNcia de iNstrU-
ÇÃo e JUlGaMeNto.
origem: MaraBá
destino: rodoN do Pará
servidor(es):
5954125 - fraNcisco eriveltoN vieira da silva - Policial PeNal
5954431 - Moises de sales aMaral - Policial PeNal
57213768 - Jose alaM Pereira da silva - Motorista
Período: 16/08/2022 a 16/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: artHUr rodriGUes de Moraes

Protocolo: 845522
diÁria

Portaria Nº: 00432/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: escolta do PPl, QUe vai ser recaMBiado a coMarca de 
ParaGoMiNas.
origem: BelÉM
destino: ParaGoMiNas
servidor(es):
5952990 - roBsoN Gil caMPos de Macedo - aGeNte PeNiteNciário
Período: 13/08/2022 a 13/08/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: artHUr rodriGUes de Moraes

Protocolo: 845529
diÁria

Portaria Nº: 00431/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: escoltar o PPl, Para ParticiPar eM aUdiÊNcia de iNstrU-
ÇÃo e JUlGaMeNto.
origem: MaraBá
destino: itUPiraNGa
servidor(es):
5954249 - orteMBecK MeNdes lacerda - Policial PeNal
5953989 - ricardo freitas QUeiroZ GUiMaraes - Policial PeNal
5920730 - WalNei de NaZare alves de araUJo - Motorista
Período: 16/08/2022 a 16/08/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: artHUr rodriGUes de Moraes

Protocolo: 845526
diÁria

Portaria Nº 2096/2022 – 272129 ctMM
objetivo: escoltar PPl eM aUdiÊNcia Na coMarca de JacUNdá.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá
destino: JacUNdá
servidor (es): aNtoNio arisfraN MaGalHÃes viaNa-aG. PeNiteNciá-
rio; ferNaNdo Passos Macedo-aG. PeNiteNciário; orlaNdo MoN-
teiro Neto-aG. PeNiteNciário; WalNei de NaZare alves de araU-
Jo-Motorista.
Período: 08/03/2022 - diária (s):  1 (uma)
ordenador artHUr rodriGUes de Moraes
secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 845359

oUtras MatÉrias

Portaria N° 2450/2022/dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 26 de aGosto de 2022.

o diretor de GestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
eXclUir da Portaria N° 1005/2016/GaB/sUsiPe/Pa de 23/09/2019, 
publicada no doe n° 34.003 de 07/10/2019, WeltoN cHarles da silva 
MOTA, matrícula funcional n° 5808464/1, da Função Gratificada de Su-
pervisor de serviços técnicos Penitenciários de controle de Prontuários 
(GstP), da lotação na central de recaptura dos condenados (crco), em 
virtude de solicitação, a contar de 24 de agosto de 2022.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845367
Portaria N° 2451/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM, 26 de aGosto de 2022.
coNceder ao servidor JorGe lUiZ silva de oliveira, matrícula funcio-
nal nº 5913963/3, ocupante do cargo de técnico em Gestão de informá-
tica, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente 
sobre o padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/08/2022.
lUiZ ferNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845371
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secretaria de estado
de cULtUra

desiGNar FiscaL de coNtrato

Portaria Nº 587 de 25.08.2022
Processo nº 2022/1045969
servidor: aNtoNio lUciaNo GoMes do rosario
Matrícula: 54185955/2
cargo: secretário de Gabinete
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta secretaria 
de estado de cultura- secUlt a ser realizada pela associaÇÃo cUltU-
ral e desPortiva trilHas da aMaZÔNia, representada por fabio de 
almeida ferreira, contratada para realizar apresentação cultural de música 
e dança, no evento “PreaMar da cUltUra PoPUlar”, que acontecerá no 
dia 22 de agosto de 2022, das 16h às 17h, na estação cultural de icoaraci. 
os efeitos desta Portaria retroagem à data do evento.

Protocolo: 845082

errata

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 038/2022
a secretaria de estado de cultura, neste ato representada pelo senhor 
secretário adjunto de estado de cultura, luiz Maria de Jesus soares Junior, 
no uso de suas atribuições legais,
resolve autorizar a contratação, mediante iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo, com 
fundamento no art. 25, iii da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, no valor 
R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), da profissional CRISTINA FERREIRA SER-
ra, representada pela eMPresa arGUMeNto ProdUcao JorNalistica ltda 
inscrita no cNPJ: n° 07.513.637/0001-20, para participar de encontro literário sob o 
titulo “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 Multivo-
zes 2022, no Hangar centro de convenções, no município de Belém/Pa, conforme 
regular processamento nos autos do Processo administrativo nº 2022/1029018.
Belém/Pa, 19 de agosto de 2022.
luiz Maria de Jesus soares Junior
secretário adjunto de estado de cultura do estado do Pará
rePUBLicado Por ter saÍdo coM iNcorreÇÃo

Protocolo: 845444

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 044/2022
a secretaria de estado de cultura, neste ato representada pelo senhor 
secretário adjunto de estado de cultura, luiz Maria de Jesus soares Junior, 
no uso de suas atribuições legais,
resolve autorizar a contratação, mediante iNeXiGiBilidade de licita-
ÇÃo, com fundamento no art. 25, iii da lei nº 8.666/93 e alterações poste-
riores, no valor r$5.000,00 (cinco mil reais), da empresa clara NoGUeira 
MariNHo – Mei, inscrita no cNPJ: n° 38.324.780/0001-06, para participar de 
encontro literário,sob o título: “encontro com clarinhamar e telma cunha”, a 
ser realizado no dia 29 de agosto de 2022, às 19:00h, 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 autosdo Processo administrativo nº 2022/1043971.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
luiz Maria de Jesus soares Junior
secretaria de estado de cultura do estado do Pará

Protocolo: 845364
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 045/2022

a secretaria de estado de cultura, neste ato representada pelo senhor 
secretário adjunto de estado de cultura, luiz Maria de Jesus soares Junior, 
no uso de suas atribuições legais,
resolve autorizar a contratação, mediante iNeXiGiBilidade de lici-
taÇÃo, com fundamento no art. 25, iii da lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, no valor r$1.000,00 (mil reais), da empresa MarcUs HaU-
relio ferNaNdes farias – Mei inscrita no cNPJ N° 29.384.467/0001-
64, na qualidade de palestrante, para participar de “ X eNcoNtro de 
cordelistas da aMaZÔNia: Pelos estreitos corredores cordelistas da 
amazônia”, a ser realizado no dia 28 de agosto de 2022, ás 09h:30min, 
palestra integrante da 25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivo-
zes 2022, no Hangar centro de convenções, no município de Belém/Pa, 
conforme regular processamento nos autos do Processo administrativo nº 
2022/1069667.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
luiz Maria de Jesus soares Junior
secretario de estado de cultura do estado do Pará

Protocolo: 845360

diÁria

Portaria Nº 589/22, de 26.08.2022
fundamento legal: art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
servidor: stephanie lins campos lobato
cargo: técnico em Gestão cultural
Matrícula: 5965207/ 1

Quantidade de diárias: 4 e 1/2 (Quatro e meia)
origem: cachoeira do arari/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 29.08.2022 a 02.09.2022
objetivo: Participar do curso “técnicas de arquivo e controle de documen-
tos”, promovido pela escola de Governança Pública do estado do Pará – eGPa.
ordenador: lUiZ Maria de JesUs soares JUNior/secretário adjunto da 
secretaria de estado de cultura / secUlt.

Protocolo: 845325

oUtras MatÉrias

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01764

Processo Nº: 2022/1057516
valor: r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
data da eMissÃo: 23/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/secUlt, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGeM: edital de credenciamento 005/2021/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: eliNalda da silva Moreira – cPf Nº 720.965.272-87.
eNdereÇo: Ps BloQUestes, dos , 4 , acesso Pela aJaX de oliveira, 
ceP: 66.630-175, BeNGUi, BeleM-Pa.
ordeNador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUes ferreira

Protocolo: 845085
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01744
Processo Nº: 2022/1059347

valor: r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
data da eMissÃo: 23/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2020/secUlt, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGeM: edital de credenciamento 005/2020/secUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 017/2020.
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: Giseli Gaia da silva saJica – cPf Nº 005.149.332-24.
eNdereÇo: av. JarBas PassariNHo, 908, casa iNdePeNdete, ceP: 
68.795-000, BeNevides-Pa.
ordeNador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUes ferreira

Protocolo: 845064
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01733
Processo Nº: 2022/1054022

valor: r$7.200,00 (sete mil e quinhentos reais)
data da eMissÃo: 23/08/2022
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: MÔNica de NaZarÉ carvalHo - cPf Nº 458.828.602-10.
eNdereÇo: rua dos Mundurucus, 4755, apto 105, Guamá ceP.: 66.073-
005, BelÉM, Pará.
ordeNador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUes ferreira

Protocolo: 845129
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01740
Processo Nº: 2022/1053977

valor: r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
data da eMissÃo: 22/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/secUlt, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGeM: edital de credenciamento 005/2021/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.
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servidor iNdicado coMo fiscal: designado pela Portaria Nº 336 de 
30 de Maio de 2022.
coNtratado: clovis MaXWell aNdrade MartiNs – cPf Nº 
723.453.732-53.
eNdereÇo: Ps dioGo Moia , 598 , altos da Uc 1238779 ceP: 66060-
130, fatiMa, BeleM-Pa.
ordeNador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUes ferreira

Protocolo: 845130
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01738
Processo Nº: 2022/1024043

valor: r$800,00 (oitocentos 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: 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: tHYaGo silva da costa – cPf Nº 008.266.212-60.
eNdereÇo: avenida Mangueirão, 67, Bairro Benguí (Mangueirão), ceP: 
66.640- 480, BelÉM, Pará.
ordeNador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUes ferreira

Protocolo: 845096
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01735
Processo Nº: 2022/1054064

valor: r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
data da eMissÃo: 22/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/secUlt, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGeM: edital de credenciamento 005/2021/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: lÂNGela dos saNtos carMo – cPf Nº 995.104.642-87.
eNdereÇo: We 71, 982, cidade Nova vi , ceP: 67.140-130, aNaNiN-
deUa-Pa.
ordeNador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUes ferreira

Protocolo: 845100
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01728
Processo Nº: 2022/1034295

valor: r$800,00 (oitocentos reais)
data da eMissÃo: 23/08/2022
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: MarilUcia Barros de oliveira cPf Nº 374.614.002-15.
eNdereÇo: Ps sÃo lUis, 10, sacraMeNta, ceP.: 66.120-600, BelÉM, 
Pará.
ordeNador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUes ferreira

Protocolo: 845314
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01739
Processo Nº: 2022/1040999

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 005/2021/secUlt, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGeM: edital de credenciamento 005/2021/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: Jose alBerto de oliveira fares – cPf Nº 147.359.202-00.
eNdereÇo: av. Pedro MiraNda, 792, aPt 102 a, Pedreira, ceP: 
66000000.
ordeNador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUes ferreira

Protocolo: 845315
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01757
Processo Nº: 2022/1042721

valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
data da eMissÃo: 23/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/secUlt, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGeM: edital de credenciamento 005/2021/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: PaUla aNdrea calUff rodriGUes – cPf Nº 297.796.692-72.
eNdereÇo: rUa dos cariPUNas, 2019 creMaÇÃo, ceP: 66.045-140, 
BeleM-Pa.
ordeNador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUes ferreira

Protocolo: 845345
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01763
Processo Nº: 2022/1029169

valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
data da eMissÃo: 19/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/secUlt, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGeM: edital de credenciamento 005/2021/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: ZeNeide vascoNcelos cHaroNe - cPf Nº 159.488.702-00.
eNdereÇo: doUtor MalcHer, 287 cidade velHa 66020-250 - BeleM – Pa.
ordeNador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUes ferreira

Protocolo: 845347
a comissão designada pela Portaria 377/2021-secULt, em cumpri-
mento ao item 4, 4.6, do Edital 005/2021: Artistas, Profissionais e Fazedo-
res de cultura, divulga a relação dos candidatos habilitados.
allan Pinheiro de carvalho
antônio luciano Gomes do rosário;
Yvens Guerreiro Penna
reLaÇÃo – JULHo/2022 – rePUBLicaÇÃo

    
N° NoMe LiNGUaGeM cPF/cNPJ

1. aBÍlio cavalcaNte daNtas 
Neto

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

001.492.632-60

2. adelMa de cassia das Neves 
MeNdes

acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo 574.032.792-04

3. adriaNa do socorro costa 
da costa

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

GrUPos cUltUrais tradicioNais

595.041.102-15

4. allaN roosevelt MiraNda 
coNceiÇÃo PalestraNte/deBatedor/ Mediador 009.863.022-95 

44.583.693/0001-68

5. álvaro JosÉ de alMeida 
Neto

acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo 796.002.392-15

6. alYNNe Macedo rodriGUes PalestraNte/deBatedor/ Mediador 010.151.312-71

7. aMaNda letÍcia PaNtoJa 
Barros

acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo

PalestraNte/deBatedor/ Mediador
555.416.312-20
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8. aMaNda saNtos caMPelo aPreseNtadora / PalestraNte/deBate-
dor/ Mediador

015.774.942-88 
33.874.012/0001-02

9. aNa catariNa PiNHeiro 
MiraNda

acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo 949.854.482-49

10. aNa d’arc MartiNs PalestraNte/deBatedor/ Mediador 223.997.042-15

11. aNa KaroliNe oliveira 
fiGUeiredo BarBosa ProdUtora 763.269.342-49 

44.844.815/0001-22
12. aNa selMa BarBosa cUNHa PalestraNte/deBatedor/ Mediador 423.724.102-53
13. aNaiZa virGoliNo e silva PalestraNte/deBatedor/ Mediador 000.156.362-91

14. aNdersoN JosÉ favacHo dos 
saNtos PalestraNte/deBatedor/ Mediador 959.802.962-04

15. aNdrea liMa de soUZa coZZi PalestraNte/deBatedor/ Mediador 580.934.352-04

16. aNdrÉa MartYres de 
oliveira PalestraNte/deBatedor/ Mediador 558.377.602-10

17. ÂNGela vascoNcelos saM-
Paio Goes PalestraNte/deBatedor/ Mediador 404.788.742-00

18. aNtÔNio MaUricio dias da 
costa PalestraNte/deBatedor/ Mediador 455.010.842-87

19. associaÇÃo folclÓrica e 
cUltUral coliBri de oUteiro GrUPos cUltUrais tradicioNais 10.265.652/0001-01

20. aUrÉlio dos saNtos BorGes PalestraNte/deBatedor/ Mediador 634.621.090-00
21. BreNo Pereira da costa PalestraNte/deBatedor/ Mediador 798.934.732-68
22. caMille BeNdaHaN BeMerGUY PalestraNte/deBatedor/ Mediador 779.614.717-15
23. clara GiaNNi viaNa costa PalestraNte/deBatedor/ Mediador 021.315.822-18

24. claUdia sUelY dos aNJos 
PalHeta PalestraNte/deBatedor/ Mediador 293.926.832-00

25. cláUdia valÉria fraNÇa 
vidal PalestraNte/deBatedor/ Mediador 443.706.522-00

26. clÓvis MaXWell aNdrade 
MartiNs

acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo 72345373253

27. cleidsoN seaBra de alMeida

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa
diretor MUsical

40.616.095.0001-97
018.860.096-28

28. cYro HolaNdo de alMeira 
liNs PalestraNte/deBatedor/ Mediador 009.940.954-02

29. daNiel da rocHa leite PalestraNte/deBatedor/ Mediador 207.295.022-87

30. dieGo dUarte BorGes PalestraNte/deBatedor/ Mediador 799.530.262-20
39.510.651/0001-67

31. doUGlas BorGes NUNes PalestraNte/deBatedor/ Mediador 052.010.322-06
32. eder BarBosa crUZ PalestraNte/deBatedor/ Mediador 881.318.822.68

33. edGar MoNteiro cHaGas 
JUNior PalestraNte/deBatedor/ Mediador 599.011.602-00

34. ediMar aUGUsto saNtos 
da silva 

PalestraNte/deBatedor/ Mediador
esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 

artistas eM ceNa
661.337.932-87

35. eliaNe HeleNa MoUra 
QUaresMa PalestraNte/deBatedor/ Mediador 155.217.372-00

36. elder MoNteiro ferNaNdes

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

734.982.702-49
31.118.387/0001-09

37. eliNalda da silva Moreira acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo 720.965.272-87

38. eliZaBete da silva soares PalestraNte/deBatedor/ Mediador 043.779.012-65

39. eliZaMa Kate da silva 
Pereira

acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo 021.476.572-55

40. elleN sUsaN ferrerira 
forMiGosa Marie rose PalestraNte/deBatedor/ Mediador 674.987.792-34

41. eloisa NiNfa da costa 
oliveira PalestraNte/deBatedor/ Mediador 354.262.332-68

42. eriKa GUioMar MartiNs de 
aQUiNo

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

846.339.642-91

43. faBia MaYara GoUlart do 
NasciMeNto

acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo 913.529.832-49

44. feliPe aNdrei dos saNtos 
dias

acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo 039.313.712-04

45. feliPe BrUNo silva da crUZ PalestraNte/deBatedor/ Mediador 921.984.492-34

46. feliPe lisBoa liNHares PalestraNte/deBatedor/ Mediador 775.370.682-91

47. ferNaNdo de JesUs GUrJÃo 
saMPaio Neto PalestraNte/deBatedor/ Mediador 664.500.122-34

48. flávia lUciaNa GUiMaraes 
MarÇal PaNtoJa de araÚJo PalestraNte/deBatedor/ Mediador 794.169.692-49

49. fraNcisco cardoso feitosa

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

GrUPos cUltUrais tradicioNais

182.010.402-87

50. fraNcisco PiNto MeNdes

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU 
artistas eM ceNa

GrUPos cUltUrais tradicioNais

373.269.102-00
31.071.801/0001-71

51. GaBriela soBral MarQUes 
feitosa PalestraNte/deBatedor/ Mediador 088.877.912-20

52. GeovaNa Natália BarBosa 
reis

acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo 019.945.072-25

53. Giselle Pedreira de Mello 
carvalHo PalestraNte/deBatedor/ Mediador 695.267.372-53

54. GláUcio saPUcaHY da silva PalestraNte/deBatedor/ Mediador 304.125.362-34

55. GrUPo de teatro PalHa

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

04.731.147/0001-02

56. HUGo MeNdes tavares Neto PalestraNte/deBatedor/ Mediador 016.978.572-64
57. iaci GoMes PoNtes PalestraNte/deBatedor/ Mediador 968.224.302-53

58. iZaBela cristiaN de castro 
PaNtoJa PalestraNte/deBatedor/ Mediador 008.876.452-40

59. Jade silva Jares PalestraNte/deBatedor/ Mediador 535.254.002-25 
43.285.176/0001-40

60. JaNete da silva BorGes PalestraNte/deBatedor/ Mediador 427.965.472-72

61. JefersoN lUiZ  MoNteiro 
ceciN

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa 297.686.162-53

62. JeNiffer Yara JesUs da silva PalestraNte/deBatedor/ Mediador 015.598.282-69
63. JoaNa cHaGas da silva PalestraNte/deBatedor/ Mediador 248.284.402-91

64. JoaNNa de oliveira leal 
MartiNs PalestraNte/deBatedor/ Mediador 627.108.002-25

65. JoaNa cÉlia do socorro Go-
Mes de aNdrade MartiNs

acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo 218.476.062-53

66. JoÃo cláUdio tUPiNaMBá 
arroYo PalestraNte/deBatedor/ Mediador 148.292.822-15

67. Jocicleide BelÉM da costa 
saNtos PalestraNte/deBatedor/ Mediador 526.438.912-87

68. JoNatHaN da silva cardoZo acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo 013.222.882-32

69. JosÉ alBerto de oliveira 
fares PalestraNte/deBatedor/ Mediador 147.359.202-00

70. JosÉ dirceU GUerreiro 
Brasil

GrUPos cUltUrais tradicioNais (cUltU-
ra PoPUlar) 028.008.892-25

71. JosÉ Maria GUiMarÃes 
raMos PalestraNte/deBatedor/ Mediador 637.393.802-68

72. JosÉ saNtaNa PiNto de 
carvalHo JUNior PalestraNte/deBatedor/ Mediador 002.650.922-99

73. JoseaNa NUNes de soUZa PalestraNte/deBatedor/ Mediador 691.522.412-20  
38.290.891/0001-30

74. JoseaNe fraNco teles

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

624.694.792-15

75. JoseBel aKel fares PalestraNte/deBatedor/ Mediador 059.143.372-91

76. JosÉ Pedro Bastos cavalÉro

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU 
artistas eM ceNa

100.970.312-91

77. Josiclei de soUZa saNtos PalestraNte/deBatedor/ Mediador 584.010.752-20

78. JordaN de soUZa fraNÇa acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo 011.940.492-30
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79. JUlio soUZa siQUeira 
MeNdes

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa
diretor MUsical

785.392.502-68
41.598.794/0001-14

80. KariNa dias aZevedo PalestraNte/deBatedor/ Mediador 842.637.842-00

81. Katia reGiNa Pereira do 
rosario

acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo 370.441.412-34

82. Keila cristiNa GeNtil GoMes

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

972.798.702-87

83. laila reBeca da silva NUNes PalestraNte/deBatedor/ Mediador 930.355.512-00

84. lais rUPf cavalcaNte

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU 
artistas eM ceNa
diretor MUsical

036.384.492-97
45.916.854/0001-50

85. lÂNGela dos saNtos carMo acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo 995.104.642-07

86. lÉo tarcÍsio GoUveia de 
Moraes

acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo 939.893.182-68

87. leticia caMPos da costa 
NUNes PalestraNte/deBatedor/ Mediador 019.758.062-98

88. lia soPHia ferreira de 
oliveira

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

603.595.282-87

89. loUrival MoNteiro Barros
PalestraNte
deBatedor

GrUPos cUltUrais tradicioNais
047.840.902-82

90. lUcas da silva NeGrÃo PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 018.156.932-90

91. lUcas PacHeco BraGaNÇa
 

PalestraNte/ deBatedor/ Mediador
GrUPos cUltUrais tradicioNais 137.140.742-87

92. lUciaNa de aNdrade Morei-
ra Porto

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa
diretor MUsical

21.354.003/0001-01

93. lUis saNtaNa Balieiro

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

GrUPos cUltUrais tradicioNais

298.631.712-04

94. Marcela castro da silva PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 714.409.682-68

95. MarcÍlio BeNedito caldas 
costa PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 577.712.352-04

96. Marcio coUto HeNriQUe PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 393.203.082-68

97. Marcos aNdrÉ daNtas da 
cUNHa PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 331.619.252-20

98. Maria alBeNiZe farias 
MalcHer PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 715.870.712-15

99. Maria cristiNa NoGUeira 
da costa ProdUtor 228.406.212-15

100. Maria de fátiMa corrÊa 
aMador PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 043.989.472-72

101. MariaNo KlaUtaU filHo PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 251.988.662-53
04.731.147/0001-02

102. MarilUcia Barros de 
oliveria PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 374.614.002-15

103. MarleY aNtoNiasilva da 
silva PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 877.567.062-34

104. MateUs raiol de soUZa

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

777.723.852-34

105. MartoN serGio Moreira 
MaUÉs PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 127.206.312-72

106. MaUro correa dos saNtos

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

948.983.082-87
47.248.097/0001-10

107. MicHel JacKsoN Morais 
sarMeNto PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 451.904.292-53

108. MaXiNildo soares do 
NasciMeNto

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

ProdUtor

391.911.172-91

109. MicHele cristiNe oliveira 
silva GoUlart PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 573.998.082-87

110. MÔNica de NaZarÉ carvalHo acessiBilidade eM liBras - aUdiodes-
criÇÃo 45882860210

111. NatHália da costa crUZ PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 894.430.982-53

112. octavio Jose Pessoa 
ferreira PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 029.251.332-15

113. oseas costa riBeiro filHo
PalestraNte/ deBatedor/ Mediador
esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 

artistas eM ceNa
137.835.642-04

114. PaUla aNdrea calUff 
rodriGUes PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 297.796.697-72

115. PaUlo JorGe MartiNs NUNes PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 211.944.402-15

116. raiMUNda BereNice PiNHeiro 
cardoso PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 379.565.902-72

117. raiMUNda HeliaNa MaGa-
lHÃes Pereira BarriGa

PalestraNte/ deBatedor/ Mediador/ 
coNtaÇÃo de HistÓria

030.056.402-30 
12.736.372/0001-60

118. 
raiMUNda vieira freire de 

carvalHo
 

PalestraNte/ deBatedor/ Mediador/
esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 

artistas eM ceNa
esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 

artistas eM ceNa
esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 

artistas eM ceNa
GrUPos cUltUrais

486.702.432-53

119. raiMUNdo JosÉ rodriGUes 
de oliveira PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 268.779.452-04

120. raiMUNdo teiXeira Neves

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

GrUPos cUltUrais tradicioNais

586.254.452-68

121. ridleY PatricK riBeiro de 
oliveira

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

021.725.172-24
40.472.726/0001-41

122. ricardo GoMes reis JÚNior PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 024.174.242-07

123. ricardo GoMes reis

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

PalestraNte/ deBatedor/ Mediador

612.375.402-59

124. rita de cassia MeleM da 
silva

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

429.376.802-59  
03.659.160/0001-33

125. roBert leaNdro silva 
freitas PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 020.674.172-31

126. roBerta coNceiÇÃo tavares 
soares

PalestraNte/ deBatedor/ Mediador
ProdUtora

996.373.752-87
40.507.677/0001-35

127. roBerta viaNa loUriNHo de 
JesUs MartiNs

acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo 742.280.722-91

128. rodriGo QUites reis PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 402.368.702-20

129. rosiNaldo PiNHeiro da 
foNseca PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 480.752.052-00
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130. rUi GUilHerMe liMa do 
carMo

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

127.931.162-20

131. rUY aleXaNdre MoNtalvÃo 
MoNteiro PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 592.200.662-20

132. saloMÃo laredo PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 024.138.682-91

133. saNdra sUelY da silva PalestraNte/deBatedor/ Mediador
GrUPos cUltUrais tradicioNais 557.989.002-82

134. saNdro saNtos BarBosa PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 638.595.562-15

135. seleNe Maria PlatilHa dos 
saNtos

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

268.927.072-20  
07.739.266/0001-08

136. siMei saNtos aNdrade

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

198.268.182-91

137. sÔNia Maria ferNaNdes dos 
saNtos PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 422.959.802-59

138. sUaNNY aNastácia aNdrade 
MartiNs

acessiBilidade eM liBras - aUdiodes-
criÇÃo 934.301.91-220

139. sUeleN da silva costa acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo 83361855268

140. taissa taverNard de lUca PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 603.203.542-53
141. tHaiaNe rodriGUes MartiNs PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 002.433.512-67
142. tHaiNá oliveira cHeMelo PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 017.240.902-08

143. tHais de NaZarÉ cHaves 
travasso PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 041.520.782-78

144. tHiaGo KaZU eGosHi da slva PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 47.285.707/0001-55 
019.539.262-07

145. tHYaGo silva da costa PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 008.266.212-60

146. 
tiaGo BorGes Pedroso do 

aMaral
 

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

MiNistraNte oU iNstrUtor(a) de cUrso 
oU oficiNa

985.114.402-91

147. vaNia liMa do NasciMeNto PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 558.035.802-44

148. vaNUZa da coNceiÇÃo 
cardoso PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 762.263.522-72

149. volNeY NaZareNo dUarte 
GoNÇalves PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 378.022.082-20

150. Walter dos saNtos oliveria 
JÚNior PalestraNte/ deBatedor/ Mediador 598.599.462-72

151. WaNderlei ferreira riBeiro acessiBilidade eM liBras / aUdiodes-
criÇÃo 333.769.302-44

152. 
WellissoN estefsoN GoMes 

das silva
GrUPo crocodilo

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

518.690.552-68

153. ZeNeide vascoNcelos 
cHaroNe

esPetácUlos artÍsticos coM atÉ 3 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 
artistas eM ceNa

esPetácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas eM ceNa

159.488.702-00

Protocolo: 845276
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01729
Processo Nº: 2022/1039752

valor: r$1.000,00 (um mil reais)
data da eMissÃo: 23/08/2022
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: sÔNia Maria ferNaNdes dos saNtos cPf Nº 
422.959.802-59.
eNdereÇo: rd Mario covas,225 coNd vila roMa Bl 11a, aP.35, ceP: 
67.113-330, aNaNiNde Ua, Pará.
ordeNador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUes ferreira

Protocolo: 845246
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01731
Processo Nº: 2022/1041021

valor: r$1.000,00 (um mil reais)
data da eMissÃo: 23/08/2022
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: volNeY NaZareNo dUarte GoNcalves – cPf Nº 
378.022.082-20.
eNdereÇo: rUa cB lUis GoNZaGa, N.157 fUNdos, cs02, caMPiNa de 
icoaraci, ceP: 66.813-840, BelÉM, Pará.
ordeNador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUes ferreira

Protocolo: 845217
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01746
Processo Nº: 2022/1034344

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: 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: ferNaNdo de JesUs GUrJÃo saMPaio Neto cPf Nº 
664.500.122-34.
eNdereÇo: rUa dos taMoios, 1497, aPto. 601 Bairro: Batista caM-
Pos ceP.: 66.033-172, BelÉM, Pará.
ordeNador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUes ferreira

Protocolo: 845265
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01745
Processo Nº: 2022/1049896

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: 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: Marcilio BeNedito caldas costa cPf Nº 577.712.352-04.
eNdereÇo: av. Pedro Miranda, Passagem álvaro adolfo, 02, Pedreira ceP.: 
66085-030, BelÉM, Pará.
ordeNador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUes ferreira

Protocolo: 845159
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01734
Processo Nº: 2022/1059614

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 05/2021/secUlt, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGeM: edital de credenciamento 05/2021-secUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMeNto: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUtros serviÇos 
de terceiros - Pessoa fÍsica Ptres: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8849.
servidor iNdicado coMo fiscal: designado pela Portaria Nº 336 de 
30 de Maio de 2022.
coNtratado: Maria cristiNa NoGUeira da costa cPf Nº 
228.406.212-15.
eNdereÇo: trav. curuzú, 430 / apt 902, edf. Maiautá 3, Pedreira, ceP.: 
66.085-110, BelÉM, Pará.
ordeNador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUes ferreira

Protocolo: 845173
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..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1714 de 26 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doe nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Pae 
nº2022/1056550.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “Li-
bras iniciação” referente à iN 1234/2022– fcP, fiscal titUlar, o (a) 
servidor (a) lilliaNe leal Garcia, matrícula nº: 80845224; cargo: tec-
Nica eM GestÃo cUltUral, e como fiscal sUBstitUto, o (a) servidor 
(a) laNNa roBerta cardoso PiNHeiro, matrícula nº: 57192960; car-
go: tecNica eM GestÃo cUltUral.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará - fcP

Protocolo: 845221
Portaria Nº 1715 de 26 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doe nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Pae 
nº2022/1074259.
resolve desiGNar, para as funções de fiscais da atividade “deseNHo 
de PersoNaGeM” referente à iN 1233/2022– fcP, fiscal titUlar, o (a) 
servidor (a) aNdrei MiralHa PadilHa dUarte, matrícula nº: 54186059 
cargo: téc. Gestão cultural, e como fiscal sUBstitUto, o (a) servidor 
(a) carla cristiNa BerGH evaNovitcH dos saNtos, matrícula nº: 
5899704; cargo: téc. Gestão cultural.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se
GUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará- fcP

Protocolo: 845235

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1233/2022
Pae: 2022/1074259
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executara atividade: dese-
NHo de PersoNaGeM.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 932/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido(a): aleX Barros de MiraNda, inscrito(a)no cPf de nº 
607.676.262-49
valor total: r$ 2.100,00
data: 26/08/2022
ordenador: GUilHerMe relvas d’oliveira
terMo de ratificaÇÃo de iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo Nº 
1233/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1233/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/08/2022
ordenador: GUilHerMe relvas d’oliveira

Protocolo: 845238
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1234/2022
Pae: 2022/1056550
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: Libras Ini-
ciação fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 
13, ambos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 
931/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 

103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido(a): adriaNa GlaUcia loPes de castro, inscrito(a)no cPf 
de nº 352.203.922-04
valor total: r$ 2.100,00
data: 26/08/2022
ordenador: GUilHerMe relvas d’oliveira
terMo de ratificaÇÃo de iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo Nº 
1234/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1234/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/08/2022
ordenador: GUilHerMe relvas d’oliveira

Protocolo: 845224
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1712 - cGP/ FcP de 25 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do estado do Pará, publicado no doe nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNsideraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e de acordo 
com o Processo 2022/1063137 de 22/08/2022 – dli/ GaPres/ cGP/ fcP.
resolve:
coNceder suprimento de fundos ao servidor WaldiNei roMaNo de 
soUZa, matrícula: 32930/1, cPf: 256.021.442-34, auxiliar referencia XX, 
lotado na coordenadoria de Processamento técnico.

aÇÃo FoNte de recUrso eLeMeNto de desPesa VaLor
231064 0101 339030 r$ 5.000,00

objetivo: aquisição de materiais de consumo e eventuais despesas duran-
te a programação da 25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes, 
que ocorrerá no centro de convenções e feira da amazônia – HaNGar, 
no período de 27 de Agosto até 04 de Setembro de 2022, especificamente 
nos espaços da arena das artes, céu da leitura e estande, que estão sob a 
responsabilidade da diretoria de leitura e informação - dli.
* Prazo para aplicação dos recursos: 45 (quarenta e cinco) dias a contar da 
data de emissão da oB (ordem Bancária).
* Prazo de prestação de contas: 15 (quinze) dias após o término do período 
de aplicação.
GUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do Pará – fcP

Protocolo: 845196
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº1716 – cGP/FcP de 26 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do estado do Pará, publicado 
no doe nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNsideraNdo, o disposto nos art. 77 e 93 – da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, o art. 84 da lc nº39/2022, a reforma da Previdência es-
tadual lc n°128/2020  e ainda os termos do Processo n.º 2022/1081366 
de 24/08/2022;
resolve:
coNceder a servidora aNdrea feiJo aNdrade, matrícula n° 57234448/ 
1, ocupante do cargo de tecNico eM Gestao cUltUral, lotado na coor-
deNadoria de artes Plasticas e aUdiovisUais, licença para tratar 
de interesse Particular, no período de 01/09/2022 a 30/08/2024.
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
GUilHerMe relvas d oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 845300
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

Portaria
.

resUMo da Portaria N°. 175/2022-FcG de 22.08.2022
fundamento legal: lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;
coNceder, liceNÇa Por Motivo de doeNÇa eM Pessoa da faMÍlia
fundamento legal: art. 86 da lei nº. 5.810 de 24.01.94 (rJU),
Nome: Kathleen carvalho correa - if: nº 5909102/1
cargo: auxiliar operacional
Período: 30.12.2021 a 31.12.2021, conforme laudo nº. 93213
autorização: Processo nº. 2022/49190
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-superintendente da fcG

Protocolo: 845103
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Portaria N°. 177/2022 - FcG de 26.08.2022
a superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;
coNsideraNdo os autos do processo nº. 2020/660484;
coNsideraNdo a instauração do Pad, através da Portaria nº. 149/2020-
fcG, de 04.12.2020, publicada no doe nº. 34.427 de 07.12.2020;
coNsideraNdo os termos da correspondência interna de 11/08/2022;
resolve:
ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei estadual nº. 
5.810/1994 (rJU), por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar, de que 
trata a Portaria nº. 105/2022-fcG, de 31.05.2022, publicada no doe nº. 
34.990 de 01.06.2022.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
ordenador: Maria da GlÓria BoUlHosa caPUto-superintendente da fcG

Protocolo: 845176
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

resUMo da Portaria N°. 176/2022-FcG de 22.08.2022
fundamento legal: lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;
Nome: Kathleen carvalho correa - if: nº 5909102/1
cargo: auxiliar operacional
Período: 22.12.2021 a 24.12.2021 - laudo nº 86922
Período: 27.12.2021 a 29.12.2021 - laudo nº 87041
autorização: Processo nº. 2022/49190
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-superintendente da fcG

Protocolo: 845093

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

coNtrato
.

coNtrato
exercício:2022
Objeto : Contratação  de Instrutor Oficineiro , para Ministração de Oficina 
de arte digital.
 data da assiNatUra: 16/08/2022.
viGÊNcia: 16 a 19/08/2022
valor: 960,00(novecentos e sessenta reais)
coNtrato:13/2022
fUNcioNal ProGaMatica: 24.722.1508.8236 - Produção e difusão da 
informação.
eleMeNto de desPesa: 339036 - outros serviços de terceiros - Pessoa física
fonte: 0101 - recursos ordinários
24.122.1297.8338 - operacionalização das ações administrativas
eleMeNto de desPesa: 339047 - obrigações tributárias e contributivas
foNte: 0101 - recursos ordinários
coNtratado: Márcio eUclides ferreira do NasciMeNto
eNdereÇo: av. dr. freitas, 2918 - Belém-Pa
aliNNe KelleN MoNteiro Passos
secretária de estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 845054

.

.

diÁria
.

Portaria nº 740 de 25 de agosto de 2022.
orieNtaÇÃo NorMativa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº2022/1086410/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para são sebastião da Boa vista no dia 29 de agosto de 2022, para cober-
tura de pauta jornalística do Governo do estado do Pará.
NoMe: evaldo José silva de freitas Júnior
MatricUla: 5957660
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNe KelleN MoNteiro Passos
secretária de estado de comunicação, em exercício.
Portaria nº 741 de 26 de agosto de 2022.
orieNtaÇÃo NorMativa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº2022/1086203/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
limoeiro do ajuru no dia 25 de agosto de 2022, para cobertura de pauta 
jornalística do Governo do estado do Pará.
NoMe: david teixeira alves
MatricUla: 54191130
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNe KelleN MoNteiro Passos
secretária de estado de comunicação, em exercício.

Portaria nº 742 de 26 de agosto de 2022.
orieNtaÇÃo NorMativa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de estado de comunicação em exercício, usando de suas
atribuições legais e conforme Proc. nº2022/1086435/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se
deslocara para são sebastião da Boa vista no dia 29 de agosto de
2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do estado do
Pará.
NoMe: Pedro Henrique Bezerra Guerreiro
MatricUla: 5951293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNe KelleN MoNteiro Passos
secretária de estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 845392
Portaria nº 743 de 26 de agosto de 2022.
orieNtaÇÃo NorMativa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de estado de comunicação em exercício, usando de suas
atribuições legais e conforme Proc. nº2022/1092291/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se
deslocara para santa Bárbara do Pará no dia 26 de agosto de 2022,
para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoMe: Wanderil do rosário de souza Maia
MatricUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNe KelleN MoNteiro Passos
secretária de estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 845538
..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 037/2022
Processo Nº 2022/146410
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 008/2022
objeto: Participação no 6º congresso Brasileiro de e Governança, controle 
Público e Gestão de riscos nas aquisições, que será realizado nos dias 12 
à 14 de setembro de 2022, no formato presencial, em foz do iguaçu/Pr.
fundamento legal: art. 25, ii c/c art. 13, vi da lei n° 8.666/93 c/c art. 
3º, inciso v da lei n.º 7.215/2008 e demais legislações correlatas aplicadas 
subsidiariamente.
valor Global: r$ 4.190,00 (quatro mil, cento e noventa reais)
data de assinatura: 24/08/2022
data de vigência: 12/09/2022 à 12/12/2022
fiscal de contrato: GiordaNa assef KrUMPaNZer – Nº matricula: 
5924905/3
dotação orçamentária:
funcional: 24.128.1508.8887
elemento de despesa: 33.90.39
fonte: 0101
ação n° 260.170
Pi: 4120008887c
contratado (a): iNstitUto NeGÓcios PÚBlicos do Brasil – estUdos 
e PesQUisas Na adMiNistraÇÃo PÚBlica ltda (iNP)
cNPJ n.°: 10.498.974/0002-81
endereço: av. José Maria de Brito, n° 1707, Bairro do Jardim das Nações
ceP n° 85.864-320, foz do iguaçu – Paraná
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 845083

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

Portaria
.

Portaria Nº846/2022-GaB/Pad 
Belém, 25 de agosto de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo eletrônico nº 2022/827154 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsideraNdo  os termos da Manifestação nº 1097/2022 exarada pela 
assessora especial i - asJUr/sedUc/Pa
coNsideraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
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r e s o l v e:
i – deterMiNar a instauração de Processo adMiNistrativo disci-
PliNar em desfavor do servidor e.J.l.B., matrícula nº 5820642-2, pelo 
cometimento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, vi, 
178, v c/c art. 190, iv, Xiii, da lei estadual nº 5.810/94;
ii – afastar como medida preventiva o servidor e.J.l.B., matrícula nº 
5820642-2, de suas atividades funcionais desta secretaria de estado de 
educação nos termos do art. 203, da lei nº 5.810/94;
iii – coNstitUir comissão composta pelas servidoras cristiaNe de Na-
ZarÉ silva carvalHo, matrícula nº 57212403-1, Maria JosÉ silva do 
NasciMeNto, matrícula nº 5090580-4 e GeorGiNa sarMaNHo siQUei-
ra, matrícula nº 301973-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado 
por igual período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iv – deliBerar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
v – deterMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
• REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
Portaria Nº847/2022-GaB/siNd. 
Belém, 25 de agosto de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo eletrônico nº 2022/711587 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsideraNdo  os termos da Manifestação nº 844/2022 exarada pelo 
coordenador do Núcleo Jurídico - sedUc/Pa;
coNsideraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r e s o l v e:
i – deterMiNar a instauração de siNdicÂNcia iNvestiGatÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores telMa lUcia da 
silva Moreira, Mat. nº 5890577-1 e iZaBel Barros BraGa, Mat. nº 
772135-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – deliBerar que a comissão sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
Portaria de Prorr. Nº849/2022-GaB/Pad. 
Belém, 26 de agosto de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo a instauração de Processo adMiNistrativo 
disciPliNar através da Portaria nº 134/2020-GaB/Pad de 05 de 
novembro de 2020, publicada no doe n° 34.396 de 06 de novembro de 
2020;
coNsideraNdo os termos do Memorando nº 776/2022-cPad, de 24 
de agosto de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
Portaria de Prorr. Nº850/2022-GaB/Pad. 
Belém, 26 de agosto de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo a instauração de Processo adMiNistrativo disciPliNar 
através da Portaria nº 172/2020-GaB/Pad de 24 de novembro de 2020, 
publicada no doe n° 34.417 de 25 de novembro de 2020;
coNsideraNdo os termos do Memorando nº 831/2022-cPad, de 24 de 
agosto de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita prorro-
gação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 

de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
Portaria de Prorr. Nº851/2022-GaB/Pad. 
Belém, 26 de agosto de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo a instauração de Processo adMiNistrativo disciPliNar 
através da Portaria nº 183/2020-GaB/Pad de 09 de dezembro de 2020, 
publicada no doe n° 34.432 de 10 de dezembro de 2020;
coNsideraNdo os termos do Memorando nº 832/2022-cPad, de 24 
de agosto de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
Portaria de Prorr. Nº852/2022-GaB/Pads. 
Belém, 26 de agosto de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo a instauração de Processo adMiNistrativo 
disciPliNar siMPlificado através da Portaria nº 379/2022-GaB/
Pads de 28 de março de 2022, publicada no doe n° 34.913 de 30 de 
março de 2022;
coNsideraNdo os termos do Memorando nº 833/2022-cPads, de 24 
de agosto de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – ProrroGar, de acordo com o § 11, do art. 191 da lei estadual nº 
9.230, de 24 de março de 2021, que altera a lei estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, por mais 15 (quinze) dias úteis, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Portaria acima 
referida, a contar da data subsequente ao termo final do último prazo 
então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-se ciÊNcia, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc.

Protocolo: 845293
Portaria Nº 109 /2022 – GaB/saeN/sedUc
a secretária de estado de edUcaÇÃo, no uso de suas atribuições legais e,
 coNsideraNdo o disposto no decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 
2007, e a Portaria inep nº 986, de 21 de dezembro de 2017, e tendo em 
vista o disposto na lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Portaria 
Mec nº 458, de 5 de maio de 2020, que instituem o exame Nacional para 
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), na PORTARIA 
nº 147, de 4 de setembro de 2008, e o decreto Presidencial nº 9.432, 
de 29 de junho de 2018, edital 36, de 12 de maio de 2022 iNeP/Mec, 
torna pública a realização do encceja Nacional 2022, que dispõe sobre 
a Certificação do nível de Conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio ou Declaração de Proficiência, com base nos resultados do Exame 
Nacional (eNcceJa reGUlar e eNcceJa PPl) e resolução nº 001, de 5 de 
janeiro de 2010 do cee;
 coNsideraNdo a Portaria nº 008 de 21 de janeiro de 2022, que 
dispõe sobre a descentralização e desburocratização dos procedimentos 
administrativos, a fim de dar mais agilidade às demandas desta Secretaria 
de estado de educação – sedUc;
coNsideraNdo a adesão desta secretaria de estado de educação à cer-
tificação do Ensino Fundamental e Ensino Médio, com base nos resultados 
do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 
- eNcceJa/2022, e ainda, os termos no processo n. 2022/716666.
resolve:
art. 1º instituir o centro de educação de Jovens e adultos “Profª. tereza 
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donato de araújo" – ceeJa/MaraBá, localizado na rodovia transamazônica, 
( agrópolis do incra - amapá) ceP: 68508-330 - Marabá/Pa, como unidade 
certificadora do  Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens 
e adultos – eNcceJa/2022, dos Municípios de: abel figueiredo, Goianésia do 
Pará, Marabá, Novo repartimento, Parauapebas, Piçarra e tucuruí.
Art. 2º  O participante do ENCCEJA interessado em obter o certificado de 
conclusão do ensino fundamental e ensino Médio ou a declaração parcial 
de proficiência deverá atender aos seguintes requisitos:
i - possuir no mínimo 15 (quinze) anos completos para o ensino funda-
mental e no minimo de 18 (dezoito) anos completos para o ensino Médio, 
na data de realização do exame, conforme estabelecem o § 1º e § 2º do 
art. 38 da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
ii - atingir o mínimo de 100 (cem) pontos em cada uma das áreas de co-
nhecimento do exame;
iii - atingir o mínimo de 5,0 (cinco) pontos na redação.
Art. 3º Para obter a Certificação ou Declaração Parcial de Proficiência na 
área de língua Portuguesa, língua estrangeira Moderna, artes e educação 
física, o participante deverá atingir concomitantemente o mínimo de 100 
(cem) pontos na prova objetiva assim como o mínimo de 5,0 (cinco) pon-
tos na prova de redação em uma mesma edição do exame.
Art. 4º Para obter a Certificação ou Declaração Parcial de Proficiência na 
área de linguagens, códigos e suas tecnologias, o interessado deverá atin-
gir concomitantemente o mínimo de 100 (cem) pontos na prova objetiva e 
o mínimo de 5,0 (cinco) pontos na prova de redação.
art. 5º os candidatos legalmente habilitados deverão acessar o portal.
inep.gov.br/encceja para  imprimir o boletim de notas na página do partici-
pante, e para a impressão da Declaração de Certificação e/ou a Declaração 
Parcial de Proficiência deverão acessar o site: www.seduc.pa.gov.br aos 
candidatos que no ato da inscrição no exame solicitaram esta sedUc como 
instituição certificadora. Os certificados serão expedidos no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data da solicitação.
art. 5º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 19 de agosto de 2022.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reGiNa celli saNtos alves
 secretária de adjunta de ensino, em exercício

Protocolo: 845520
Portaria Nº 110 /2022 – Gs/sedUc
a secretária de estado de edUcaÇÃo, no uso de suas atribuições 
legais e,
 coNsideraNdo o disposto no decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 
2007, e a Portaria inep nº 986, de 21 de dezembro de 2017, e tendo em 
vista o disposto na lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Portaria 
Mec nº 458, de 5 de maio de 2020, que instituem o exame Nacional para 
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), na PORTARIA 
nº 147, de 4 de setembro de 2008, e o decreto Presidencial nº 9.432, 
de 29 de junho de 2018, edital 36, de 12 de maio de 2022 iNeP/Mec, 
torna pública a realização do encceja Nacional 2022, que dispõe sobre 
a Certificação do nível de Conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio ou Declaração de Proficiência, com base nos resultados do Exame 
Nacional (eNcceJa reGUlar e eNcceJa PPl) e resolução nº 001, de 5 de 
janeiro de 2010 do cee;
 coNsideraNdo a Portaria nº 008 de 21 de janeiro de 2022, que 
dispõe sobre a descentralização e desburocratização dos procedimentos 
administrativos, a fim de dar mais agilidade às demandas desta Secretaria 
de estado de educação – sedUc;
coNsideraNdo a adesão desta secretaria de estado de educação à cer-
tificação do Ensino Fundamental e Ensino Médio, com base nos resultados 
do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 
- eNcceJa/2022, e ainda, os termos no processo n. 2022/716666.
resolve:
art. 1º instituir o centro de educação de Jovens e adultos "Profª  violeta re-
fkalefsky Loureiro" – CEEJA/XINGUARA Tel.: (94) 3426-1656/991334588, 
localizado na  rua: Brasil, 885 - Bairro centro ceP: 68555-000 Xinguara/
Pa, como unidade certificadora do Exame Nacional para Certificação de 
competências de Jovens e adultos – eNcceJa/2022 ensino fundamental 
e Médio, dos Municípios de: conceição do araguaia, redenção e Xinguara.
Art. 2º  O participante do ENCCEJA interessado em obter o certificado de 
conclusão do ensino fundamental e ensino Médio ou a declaração parcial 
de proficiência deverá atender aos seguintes requisitos:
i - possuir no mínimo 15 (quinze) anos completos para o ensino funda-
mental e no minimo de 18 (dezoito) anos completos para o ensino Médio, 
na data de realização do exame, conforme estabelecem o § 1º e § 2º do 
art. 38 da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
ii - atingir o mínimo de 100 (cem) pontos em cada uma das áreas de co-
nhecimento do exame;
iii - atingir o mínimo de 5,0 (cinco) pontos na redação.
Art. 3º Para obter a Certificação ou Declaração Parcial de Proficiência na 
área de língua Portuguesa, língua estrangeira Moderna, artes e educação 
física, o participante deverá atingir concomitantemente o mínimo de 100 
(cem) pontos na prova objetiva assim como o mínimo de 5,0 (cinco) pon-
tos na prova de redação em uma mesma edição do exame.
Art. 4º Para obter a Certificação ou Declaração Parcial de Proficiência na 
área de linguagens, códigos e suas tecnologias, o interessado deverá atin-
gir concomitantemente o mínimo de 100 (cem) pontos na prova objetiva e 
o mínimo de 5,0 (cinco) pontos na prova de redação.
art. 5º os candidatos legalmente habilitados deverão acessar o portal.
inep.gov.br/encceja para  imprimir o boletim de notas na página do partici-
pante, e para a impressão da Declaração de Certificação e/ou a Declaração 
Parcial de Proficiência deverão acessar o site: www.seduc.pa.gov.br aos 
candidatos que no ato da inscrição no exame solicitaram esta sedUc como 
instituição certificadora. Os certificados serão expedidos no prazo de 60 

(sessenta) dias a contar da data da solicitação.
art. 5º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 19 de agosto de 2022.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reGiNa celli saNtos alves
secretária de adjunta de ensino, em exercício

Protocolo: 845530
Portaria Nº 106 /2022 – GaBsaeN/sedUc
a secretária de estado de edUcaÇÃo, no uso de suas atribuições 
legais e,
 coNsideraNdo o disposto no decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 
2007, e a Portaria inep nº 986, de 21 de dezembro de 2017, e tendo em 
vista o disposto na lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Portaria 
Mec nº 458, de 5 de maio de 2020, que instituem o exame Nacional para 
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), na PORTARIA 
nº 147, de 4 de setembro de 2008, e o decreto Presidencial nº 9.432, 
de 29 de junho de 2018, edital 36, de 12 de maio de 2022 iNeP/Mec, 
torna pública a realização do encceja Nacional 2022, que dispõe sobre 
a Certificação do nível de Conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio ou Declaração de Proficiência, com base nos resultados do Exame 
Nacional (eNcceJa reGUlar e eNcceJa PPl) e resolução nº 001, de 5 de 
janeiro de 2010 do cee;
coNsideraNdo a Portaria nº 008 de 21 de janeiro de 2022, que 
dispõe sobre a descentralização e desburocratização dos procedimentos 
administrativos, a fim de dar mais agilidade às demandas desta Secretaria 
de estado de educação – sedUc;
coNsideraNdo a adesão desta secretaria de estado de educação à cer-
tificação do Ensino Fundamental e Ensino Médio, com base nos resultados 
do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 
- eNcceJa/2022, e ainda, os termos no processo n. 2022/716666.
resolve:
art. 1º instituir o centro de educação de Jovens e adultos "Profª Maria os-
carina silva Pereira" – ceeJa/aBatetUBa, localizado na  rua: Jairlândia, 754 
- Bairro Algodoal CEP: 68440-000 Abaetetuba/Pa, como Unidade Certificadora 
do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – 
eNcceJa/2022, dos Municípios de:  abaetetuba, Barcarena  e cametá.
Art. 2º  O participante do ENCCEJA interessado em obter o certificado de 
conclusão do ensino fundamental e ensino Médio ou a declaração parcial 
de proficiência deverá atender aos seguintes requisitos:
i - possuir no mínimo 15 (quinze) anos completos para o ensino funda-
mental e no mínimo de 18 (dezoito) anos completos para o ensino Médio, 
na data de realização do exame, conforme estabelecem o § 1º e § 2º do 
art. 38 da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
ii - atingir o mínimo de 100 (cem) pontos em cada uma das áreas de co-
nhecimento do exame;
iii - atingir o mínimo de 5,0 (cinco) pontos na redação.
Art. 3º Para obter a Certificação ou Declaração Parcial de Proficiência na 
área de língua Portuguesa, língua estrangeira Moderna, artes e educação 
física, o participante deverá atingir concomitantemente o mínimo de 100 
(cem) pontos na prova objetiva assim como o mínimo de 5,0 (cinco) pon-
tos na prova de redação em uma mesma edição do exame.
Art. 4º Para obter a Certificação ou Declaração Parcial de Proficiência na 
área de linguagens, códigos e suas tecnologias, o interessado deverá atin-
gir concomitantemente o mínimo de 100 (cem) pontos na prova objetiva e 
o mínimo de 5,0 (cinco) pontos na prova de redação.
art. 5º os candidatos legalmente habilitados deverão acessar o portal.
inep.gov.br/encceja para  imprimir o boletim de notas na página do partici-
pante, e para a impressão da Declaração de Certificação e/ou a Declaração 
Parcial de Proficiência deverão acessar o site: www.seduc.pa.gov.br aos 
candidatos que no ato da inscrição no exame solicitaram esta sedUc como 
instituição certificadora. Os certificados serão expedidos no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data da solicitação.
art. 5º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 19 de agosto de 2022.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reGiNa celli saNtos alves
 secretária de adjunta de ensino, em exercício

Protocolo: 845469
Portaria Nº 108 /2022 – GaB/saeN/sedUc
a secretária de estado de edUcaÇÃo, no uso de suas atribuições legais e,
 coNsideraNdo o disposto no decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 
2007, e a Portaria inep nº 986, de 21 de dezembro de 2017, e tendo em 
vista o disposto na lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Portaria 
Mec nº 458, de 5 de maio de 2020, que instituem o exame Nacional para 
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), na PORTARIA 
nº 147, de 4 de setembro de 2008, e o decreto Presidencial nº 9.432, 
de 29 de junho de 2018, edital 36, de 12 de maio de 2022 iNeP/Mec, 
torna pública a realização do encceja Nacional 2022, que dispõe sobre 
a Certificação do nível de Conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio ou Declaração de Proficiência, com base nos resultados do Exame 
Nacional (eNcceJa reGUlar e eNcceJa PPl) e resolução nº 001, de 5 de 
janeiro de 2010 do cee;
 coNsideraNdo a Portaria nº 008 de 21 de janeiro de 2022, que 
dispõe sobre a descentralização e desburocratização dos procedimentos 
administrativos, a fim de dar mais agilidade às demandas desta Secretaria 
de estado de educação – sedUc;
coNsideraNdo a adesão desta secretaria de estado de educação à cer-
tificação do Ensino Fundamental e Ensino Médio, com base nos resultados 
do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 
- eNcceJa/2022, e ainda, os termos no processo n. 2022/716666.
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resolve:
art. 1º instituir o centro de educação de Jovens e adultos  – ceeJa/saN-
tarÉM, localizado na  av. Brasilia, s/N -  Bairro do santíssimo - ceP: 
68010-630 Santarém/Pa Tel.: (93) 3523-1040, como Unidade Certifica-
dora do Exame Nacional  para Certificação de Competências de Jovens 
e adultos – eNcceJa/2022, dos Municípios de: altamira, itaituba, Monte 
alegre, Óbidos, oriximiná, Prainha e santarém.
Art. 2º  O participante do ENCCEJA interessado em obter o certificado de 
conclusão do ensino fundamental e ensino Médio ou a declaração parcial 
de proficiência deverá atender aos seguintes requisitos:
i - possuir no mínimo 15 (quinze) anos completos para o ensino funda-
mental e no minimo de 18 (dezoito) anos completos para o ensino Médio, 
na data de realização do exame, conforme estabelecem o § 1º e § 2º do 
art. 38 da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
ii - atingir o mínimo de 100 (cem) pontos em cada uma das áreas de co-
nhecimento do exame;
iii - atingir o mínimo de 5,0 (cinco) pontos na redação.
Art. 3º Para obter a Certificação ou Declaração Parcial de Proficiência na 
área de língua Portuguesa, língua estrangeira Moderna, artes e educação 
física, o participante deverá atingir concomitantemente o mínimo de 100 
(cem) pontos na prova objetiva assim como o mínimo de 5,0 (cinco) pon-
tos na prova de redação em uma mesma edição do exame.
Art. 4º Para obter a Certificação ou Declaração Parcial de Proficiência na 
área de linguagens, códigos e suas tecnologias, o interessado deverá atin-
gir concomitantemente o mínimo de 100 (cem) pontos na prova objetiva e 
o mínimo de 5,0 (cinco) pontos na prova de redação.
art. 5º os candidatos legalmente habilitados deverão acessar o portal.
inep.gov.br/encceja para  imprimir o boletim de notas na página do partici-
pante, e para a impressão da Declaração de Certificação e/ou a Declaração 
Parcial de Proficiência deverão acessar o site: www.seduc.pa.gov.br aos 
candidatos que no ato da inscrição no exame solicitaram esta sedUc como 
instituição certificadora. Os certificados serão expedidos no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data da solicitação.
art. 5º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 19 de agosto de 2022.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reGiNa celli saNtos alves
secretária de adjunta de ensino, em exercício

Protocolo: 845514
Portaria Nº 107 /2022 – GaB/saeN/sedUc
a secretária de estado de edUcaÇÃo, no uso de suas atribuições legais e,
 coNsideraNdo o disposto no decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 
2007, e a Portaria inep nº 986, de 21 de dezembro de 2017, e tendo em 
vista o disposto na lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Portaria 
Mec nº 458, de 5 de maio de 2020, que instituem o exame Nacional para 
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), na PORTARIA 
nº 147, de 4 de setembro de 2008, e o decreto Presidencial nº 9.432, 
de 29 de junho de 2018, edital 36, de 12 de maio de 2022 iNeP/Mec, 
torna pública a realização do encceja Nacional 2022, que dispõe sobre 
a Certificação do nível de Conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio ou Declaração de Proficiência, com base nos resultados do Exame 
Nacional (eNcceJa reGUlar e eNcceJa PPl) e resolução nº 001, de 5 de 
janeiro de 2010 do cee;
 coNsideraNdo a Portaria nº 008 de 21 de janeiro de 2022, que 
dispõe sobre a descentralização e desburocratização dos procedimentos 
administrativos, a fim de dar mais agilidade às demandas desta Secretaria 
de estado de educação – sedUc;
coNsideraNdo a adesão desta secretaria de estado de educação à cer-
tificação do Ensino Fundamental e Ensino Médio, com base nos resultados 
do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 
- eNcceJa/2022, e ainda, os termos no processo n. 2022/716666.
resolve:
art. 1º instituir o centro estadual de educação de Jovens e adultos “Prof. 
luiz octávio Pereira” – ceeJa/Belém, localizado na av. Gentil Bittencourt 
s/n (atrás do colégio augusto Meira) Bairro são Bráz ceP: 66.090 - 150  
Belém/PA, como Unidade Certificadora do Exame Nacional para Certifica-
ção de competências de Jovens e adultos - eNcceJa/2022, dos Municí-
pios de: ananindeua, Belém, Breves,  Bragança, capanema,  castanhal,  
igarapé-açu, Marituba, salinópolis,  santa izabel do Pará,  são Miguel do 
Guamá, tomé-açu.
 Art. 2º O participante do ENCCEJA interessado em obter o certificado de 
conclusão do ensino fundamental e ensino Médio ou a declaração parcial 
de proficiência deverá atender aos seguintes requisitos:
i - possuir no mínimo 15 (quinze) anos completos para o ensino funda-
mental e no mínimo de 18 (dezoito) anos completos para o ensino Médio, 
na data de realização do exame, conforme estabelecem o § 1º e § 2º do 
art. 38 da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
ii - atingir o mínimo de 100 (cem) pontos em cada uma das áreas de co-
nhecimento do exame;
iii - atingir o mínimo de 5,0 (cinco) pontos na redação.
 Art. 3º Para obter a Certificação ou Declaração Parcial de Proficiência na 
área de língua Portuguesa, língua estrangeira Moderna, artes e educação 
física, o participante deverá atingir concomitantemente o mínimo de 100 
(cem) pontos na prova objetiva assim como o mínimo de 5,0 (cinco) pon-
tos na prova de redação em uma mesma edição do exame.
 Art. 4º Para obter a Certificação ou Declaração Parcial de Proficiência na 
área de linguagens, códigos e suas tecnologias, o interessado deverá atin-
gir concomitantemente o mínimo de 100 (cem) pontos na prova objetiva e 
o mínimo de 5,0 (cinco) pontos na prova de redação.
art. 5º os candidatos legalmente habilitados deverão acessar o portal.
inep.gov.br/encceja para  imprimir o boletim de notas na página do partici-
pante, e para a impressão da Declaração de Certificação e/ou a Declaração 

Parcial de Proficiência deverão acessar o site: www.seduc.pa.gov.br aos 
candidatos que no ato da inscrição no exame solicitaram esta sedUc como 
instituição certificadora. Os certificados serão expedidos no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data da solicitação.
art. 5º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 19 de agosto de 2022.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
reGiNa celli saNtos alves
secretária de adjunta de ensino, em exercício

Protocolo: 845497

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: Portaria nº 184/2022-cPsP
término de vínculo: 03/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de estado de educação
Nome do servidor: aNtoNio Jose da silva oliveira
cargo: assistente administrativo
forma de admissão: temporário
ordenador: cleide Maria aMoriM de oliveira MartiNs
ato: Portaria nº 185/2022-cPsP
término de vínculo: 10/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de estado de educação
Nome do servidor: reNato ferreira
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: cleide Maria aMoriM de oliveira MartiNs
ato: Portaria nº 186/2022-cPsP
término de vínculo: 16/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de estado de educação
Nome do servidor: tHiaGo allaN riBeiro de oliveira
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: cleide Maria aMoriM de oliveira MartiNs

Protocolo: 845485

.

.

errata
.

errata ao Protocolo: 832265
contrato de Locação nº 140/2022– sedUc/ Manoel Maciel de Ma-
galhães sobrinho
onde se Lê
Manuel Maciel de Maganhães sobrinho
Leia-se:
Manoel Maciel de Magalhães sobrinho
Publicado no doe de nº 35.057 em 26/07/2022
ordenador: elieth de fátima da silva Braga/secretária de estado de educação

Protocolo: 845307
errata ao Protocolo: 819402
acordo nº 026/2022– sedUc/ associação de Pais e amigos dos 
excepcionais - aPae
onde se Lê
acordo nº 025/2022
Leia-se:
acordo nº 026/2022
Publicado no doe de nº 35.022 em 27/06/2022
ordenador: elieth de fátima da silva Braga/secretária de estado de educação

Protocolo: 845313
errata ao Protocolo: 841514
contrato de Locação nº 197/2022– sedUc/ Leonardo Leão Pinheiro
onde se Lê
cPf: 699.859.002-91
Leia-se:
cPf: 669.859.002-91
Publicado no doe de nº 35.082 em 19/08/2022
ordenador: elieth de fátima da silva Braga/secretária de estado de educação

Protocolo: 845310

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 5
contrato: 268/2017
objeto do contrato: locação de imóvel, para funcionamento da 13º Ure, 
localizada no município de Breves (Pa).
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da vigência e da Prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 013/2017 - Nlic/sedUc
dotação orçamentária:
fonte: 0102. Produto: 2795. ação: 232093 funcional Programática: 
16101.12.122.1297 Projeto/atividade: 8338 Natureza da despesa: 339036.
Partes:
locatária: secretaria de estado de educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, ceP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locador: Marcondes ivo teixeira Mainardi, cPf n° 642.319.682-68, resi-



76  diário oficial Nº 35.094 Segunda-feira, 29 DE AGOSTO DE 2022

dente e domiciliado na av. 25 de setembro, nº1367, bairro Marco, Belém/
Pa. ceP:66.093-000.
data de assinatura: 24/08/2022
vigência: 25/08/2022 a 24/08/2023
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 845328
termo aditivo: 4
contrato: 196/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços de transporte escolar terrestre, 
para o transporte de aproximadamente 2.704 alunos matriculados na rede 
estadual de ensino, residentes na zona rural do município de Bragança/Pa.
objeto do aditivo: Prorrogar a vigência do contrato original, por mais 12 
(doze) meses.
Pregão eletrônico nº 022/2018-Nlic/sedUc
Partes:
contratante: secretaria de estado de educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, ceP.: 66.820-
000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: M P locadora eireli, com cNPJ nº 24.169.455/0001-01, com 
sede na tv. d. Pedro i, nº 770, ceP: 68.600-000, riozinho, Bragança/Pa.
data de assinatura: 19/08/2022
vigência: 20/08/2022 a 19/08/2023
ordenador: elieth de fátima da silva Braga/ secretária de estado de educação

Protocolo: 845331
termo aditivo: 5
contrato: 090/2019
objeto do contrato: reforma geral e ampliação da eeeM Governador euri-
co vale, no município de rurópolis/Pa.
objeto do aditivo: alterar da cláusula décima Quarta – da vigência do con-
trato original, prorrogando sua vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias.
concorrência Pública Nº 001/2018-cel/Nlic/sedUc
Partes:
contratante: secretaria de estado de educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, ceP.: 66.820-
000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: engevel construções e serviços eireli, com cNPJ/Mf. Nº 
02.100.753/0001-02, com sede na av. rômulo Maiorana, nº 700, edif. 
Torre Vitta Office, Sala 1608, CEP.: 66.093-605, Marco, Belém/PA.
data de assinatura: 24/08/2022
vigência: 27/08/2022 a 23/02/2023
ordenador: elieth de fátima da silva Braga/secretária de estado de educação

Protocolo: 845334
termo aditivo: 2
contrato: 079/2020
objeto do contrato: locação de imóvel situado na rua deodoro de Men-
donça nº 264, vila do carmo no município de cametá/Pa. para funciona-
mento do sistema de organização Modular de ensino - soMe, da secreta-
ria de estado de educação/sedUc.
objeto do aditivo: alterar o preâmbulo do contrato original, em razão da 
mudança de titularidade, passando a constar como novo titular a igreja 
Batista de vila do carmo, bem como alterar a cláusula oitava – da vigên-
cia e da Prorrogação prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 028/2020-Nlic/sedUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programática: 
16101.12.362.1509 - Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 339039.
Partes:
locatária: secretaria de estado de educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, ceP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locador: igreja Batista de vila do carmo, com cNPJ nº 44.646.720/0001-
02, com sede na Praça deodoro da fonseca, bairro centro, ceP 68400-
000, cametá/Pa.
data de assinatura: 24/08/2022
vigência: 03/11/2022 a 02/11/2023
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos aragão /diretora adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 845335
..

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento 2022
contrato: 031/2013 – Missionárias de santa teresinha
dispensa de licitação nº 039/2013 - Nlic/sedUc
objeto do contrato: locação do imóvel urbano situado na av. Marechal 
floriano Peixoto, nº1848-Bairro: centro, município de Bragança/Pa. - 
ceP:68.600-000, para uso da secretária de estado de educação, para fun-
cionamento da eeef. santa terezinha
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 37.749,63 (trinta e sete mil, setecentos e quarenta e 
nove reais e sessenta e três centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 452.995,56 (quatrocentos e cinquenta 
e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789 funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 25/08/2022
vigência: a partir de 31/07/2022
ordenador: cláudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 845326

termo de apostilamento 2022
contrato: 005/2015 – lar de Maria
dispensa de licitação nº 007/2015 - Nlic/sedUc
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da eeef. lar 
de Maria no município de Belém/Pa
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 21.034,82 (vinte e um mil, trinta e quatro reais e 
oitenta e dois centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 252.417,84 (duzentos e cinquenta 
e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789. funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 24/08/2022
vigência: a partir de 01/07/2022
ordenador: cláudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 845319

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54665/2022
oBJetivo: apresentação do Programa estadual de fluxo escolar “ trilhas 
do Pará”, a fim de buscar adesão de todos os atores da comunidade escolar.
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM/Breves/29/08/2022-30/08/2022 Nº diárias: 1
Breves/cUrraliNHo/30/08/2022-01/09/2022 Nº diárias: 2
cUrraliNHo/Breves/01/09/2022-02/09/2022 Nº diárias: 1
Breves/BeleM/02/09/2022-02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: JaQUeliNe sodre BlaNco
MatrÍcUla: 5901391
cPf: 81366914600
carGo/fUNÇÃo:
esPecialista eM edUcacao classe ii / esPecialista
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 845108
Portaria de diarias No. 54668/2022
oBJetivo: apresentação do Programa estadual de fluxo escolar “ trilhas 
do Pará”, a fim de buscar adesão de todos os atores da comunidade escolar. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM/Breves/29/08/2022-30/08/2022 Nº diárias: 1
Breves/cUrraliNHo/30/08/2022-01/09/2022 Nº diárias: 2
cUrraliNHo/Breves/01/09/2022-02/09/2022 Nº diárias: 1
Breves/BeleM/02/09/2022-02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: lUciaNa teiXeira riBeiro 
MatrÍcUla: 5342589
cPf: 24710334234
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNterMed
ordeNador: Nilda Maria saNtos de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 845115
Portaria de diarias No. 54636/2022
oBJetivo: realiZar eNtreGa de Kit de Material escolar PedaGÓ-
Gico Na eeeM reMiGio ferNaNdes (1. 195Kits). 
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MaraPaNiM / 29/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 1
MaraPaNiM / BeleM / 30/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: Helio da silva saraiva 
MatrÍcUla: 5468965
cPf: 14894980282
carGo/fUNÇÃo:
cHefe de GrUPo / direcao

ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291
Protocolo: 845211

Portaria de diarias No. 54635/2022
oBJetivo: coNdUZir servidores Para realiZar eNtreGa de Kit de 
Material escolar PedaGÓGico 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: Jose castro MascareNHas 
MatrÍcUla: 5120330
cPf: 09813870206
carGo/fUNÇÃo:
serveNte / ativ aPoio oPerac
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 845212
Portaria de diarias No. 54641/2022
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-
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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: raiMUNda saNtos correa 
MatrÍcUla: 345652
cPf: 14211599291
carGo/fUNÇÃo:
aG. de Portaria / ativ aPoio oPerac
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 845214
Portaria de diarias No. 54576/2022
oBJetivo: realiZar atividades coM reMessa de iNforMaÇÕes ao 
fNde relatÓrio de MoNitoraMeNto, visita as eeeM feliPe Patro-
Ni, eeeM Profa. deUsaliNa da cUNHa e soUsa carNeiro, eeeM aN-
toNio de oliveira Gordo, eeeM Profa. erNestiNa Pereira Maia e 
eeeM Profa. ecila PaNtoJa rocHa. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / acara / 29/08/2022 - 31/08/2022 Nº diárias: 2
acara / MoJU / 31/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 2
MoJU / BeleM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: HiNGrid aleXaNdra de MeNdoNca liMa 
MatrÍcUla: 5965177
cPf: 63069130259
carGo/fUNÇÃo:
NUtricioNista / ativ Nivel sUPerior
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 845215
Portaria de diarias No. 54685/2022
OBJETIVO: Viagem com objetivo de realizar fiscalizações nas obras de 
construção das creches do Programa “creches pelo Pará”. 
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: PaUlo eUdo PaNtoJa BaNHos 
MatrÍcUla: 55589647
cPf: 04818199249
carGo/fUNÇÃo:
tecNico eM Gestao de iNfra-estrUtUra / ativ Nivel sUPerior
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 845206
Portaria de diarias No. 54640/2022
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: lUis edUardo de liMa 
MatrÍcUla: 57212532
cPf: 58402853234
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNterMed
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 845207
Portaria de diarias No. 54654/2022
OBJETIVO: Conduzir os técnicos da DRTI para realizarem 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: GilsoN da silva PiNHeiro 
MatrÍcUla: 5073944
cPf: 05696402291
carGo/fUNÇÃo:
Motorista / ativ aPoio oPerac
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 845208
Portaria de diarias No. 54674/2022
oBJetivo: coNdUZir servidores Para realiZar eNtreGa de coM-
PUtador coMPleto No NÚcleo tecNolÓGico edUcacioNal. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / aBaetetUBa / 29/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 1
aBaetetUBa / 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: 845486

Portaria de diarias No. 54629/2022
oBJetivo: levantamento para construção e vistoria nas escolas estaduais 
nos Municípios de dom eliseu e Paragominas. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / doM eliseU / 29/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 1
doM eliseU / ParaGoMiNas / 30/08/2022 - 31/08/2022 Nº diárias: 1
ParaGoMiNas / BeleM / 31/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 2.5
NoMe: roNaldo lUis PaNtoJa MariZ 
MatrÍcUla: 5907718
cPf: 18668305204
carGo/fUNÇÃo:
coordeNador / direcao
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 845492
Portaria de diarias No. 54577/2022
oBJetivo: realiZar atividades coM reMessa de iNforMaÇÕes ao 
fNde relatÓrio de MoNitoraMeNto, visita as eeeM feliPe Patro-
Ni, eeeM Profa. deUsaliNa da cUNHa e soUsa carNeiro, eeeM aN-
toNio de oliveira Gordo, eeeM Profa. erNestiNa Pereira Maia e 
eeeM Profa. ecila PaNtoJa rocHa. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / acara / 29/08/2022 - 31/08/2022 Nº diárias: 2
acara / MoJU / 31/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 2
MoJU / BeleM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: sUelY dias de Moraes MarQUes 
MatrÍcUla: 472131
cPf: 21281840297
carGo/fUNÇÃo:
assisteNte adMiNistrativo / ativ aUX iNterMed
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 845493
Portaria de diarias No. 54673/2022
oBJetivo: realiZar eNtreGa de coMPUtador coMPleto No NÚcleo 
tecNolÓGico edUcacioNal. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / aBaetetUBa / 29/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 1
aBaetetUBa / BeleM / 30/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: tiZa cardoso PiNHeiro JacoB 
MatrÍcUla: 57196431
cPf: 53056132215
carGo/fUNÇÃo:
Professor classe i / doceNte
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 845490
Portaria de diarias No. 54727/2022
oBJetivo: avaliaÇÃo de BeNs iNservÍveis Para desfaZiMeNto e 
iNveNtário Nas ee soraYa MarQUes cHaYB realiZar toMBaMeNto 
do ProGraMa diNHeiro direto Na escola (Pdde 2019/2020) fisca-
liZar e realiZar toMBaMeNto dos diversos BeNs PatriMoNiais 
eNtreGUe Por esta sedUc. BeM coMo atUaliZar as seNHas dos 
Gestores. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / saNtareM / 29/08/2022 - 29/08/2022 Nº diárias: 0
saNtareM / cUrUa / 29/08/2022 - 01/09/2022 Nº diárias: 3
cUrUa / saNtareM / 01/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 1
saNtareM / BeleM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: PaUlo serGio alcaNtara fraNco 
MatrÍcUla: 303712
cPf: 25946374249
carGo/fUNÇÃo:
serveNte ref. i / ativ aPoio oPerac
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 845483
Portaria de diarias No. 54630/2022
oBJetivo: conduzir os técnicos da drti para realizarem levantamento 
para construção e vistoria nas escolas estaduais nos Municípios de dom 
eliseu e Paragominas. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / doM eliseU / 29/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 1
doM eliseU / ParaGoMiNas / 30/08/2022 - 31/08/2022 Nº diárias: 1
ParaGoMiNas / BeleM / 31/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 2.5
NoMe: esMeriNo Jose de Matos Barreira 
MatrÍcUla: 183300
cPf: 10532668200
carGo/fUNÇÃo:
Motorista Niv. 8 / ativ aPoio oPerac
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 845498
Portaria de diarias No. 54631/2022
oBJetivo: coNsideraNdo QUe foraM eNtreGUes eM caráter de 
UrGÊNcia diversos Materiais PerMaNeNtes Na eeeM BriGadeiro 
Haroldo coiMBra veloso, oUtrossiM, iNforMaMos QUe faZ-se 
Necessário colHer assiNatUra Nas Notas de eNtreGa iN loco. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
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BeleM / saNtareM / 29/08/2022 - 29/08/2022 Nº diárias: 0
saNtareM / itaitUBa / 29/08/2022 - 31/08/2022 Nº diárias: 2
itaitUBa / JacareacaNGa / 31/08/2022 - 01/09/2022 Nº diárias: 1
JacareacaNGa / itaitUBa / 01/09/2022 - 01/09/2022 Nº diárias: 0
itaitUBa / saNtareM / 01/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 1
saNtareM / BeleM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: Jose MiGUel da silva MiQUeli 
MatrÍcUla: 57211396
cPf: 64632830291
carGo/fUNÇÃo:
cHefe de GrUPo / direcao
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 845495
Portaria de diarias No. 54657/2022
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: rodriGo roMaNo silva 
MatrÍcUla: 57212408
cPf: 73265586200
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNterMed
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 845501
Portaria de diarias No. 54628/2022
oBJetivo: serviços elétricos realizados referente a instalação de transfor-
mador e cabos nas EE Acy de Jesus Barros e EE Anizio Teixeira, localizadas 
no Município de Marabá, bem como na EE Serafim Fernandes, localizada no 
Muncípio de Parauapebas. 
oriGeM/destiNo/PerÍodo:
BeleM / MaraBa / 22/08/2022 - 22/08/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / ParaUaPeBas / 22/08/2022 - 24/08/2022 Nº diárias: 2
ParaUaPeBas / BeleM / 24/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 2.5
NoMe: ferNaNdo rodriGUes alBUQUerQUe 
MatrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:
tecNico eM Gestao de iNfra-estrUtUra / ativ Nivel sUPerior
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 845506

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL de iNdiciaÇÃo e citaÇÃo
a comissão de Processo administrativo disciplinar, constituída nos termos 
da Portaria 89/2018 GaB/Pad de 17/04/2018, publicada no doe 
nº 33.600 de 18/04/2018, coNvoca na forma do art. 219, parágrafo 
único da lei nº 5.810/1994-rJU, o servidor WeslleY silva ferreira, 
matrícula nº 57223507-2, que achando-se em local incerto e não sabido, 
deve apresentar-se perante a comissão Processante, que está sediada no 
Núcleo de disciplina e Ética/sedUc, térreo da secretaria de estado de 
educação, com endereço na rodovia augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
distrito de icoaraci, Belém/Pa – ceP: 66.820-000, fone: (91)3201-5159.
considere o servidor iNdiciado em razão das imputações contidas no 
Processo nº 975744/2016 , pelo cometimento de transgressões, em tese, 
ao que dispõem os arts. 178, iv c/c 190, ii, § 2º da lei nº 5.810/94 por 
falta funcional constante de abandono de cargo, sendo garantido o direito 
da ampla defesa e do contraditório.
fica ainda o servidoro iNdiciado e citado pelo presente edital , para 
apresentar defesa escrita no prazo de 15 (quinze) dias úteis , a partir 
desta publicação e, se não comparecer será considerada revel, prosseguin-
do os trabalhos da comissão.
amélia das Graças cantão simões
Presidente
Nathália de Nazareth ferreira Monteiro
Membro
Joanilce carneiro Pereira
Membro/secretário

Protocolo: 845532
desiGNar
Portaria nº.:7570/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº1023429/2022
designar davi WilKsoN fUrtado soZiNHo, Matrícula nº 57203660/1, 
Professor, para responder interinamente pela função de diretor i (Ged-3) 
da eeef rainha dos coraçoes/Belém, a contar de 29/08/2022 .
Portaria nº.:7573/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 998638/2022
designar aNGeliNa cordovil dias Paes, Matrícula nº 5899801/1, es-
pec. em educação, para responder interinamente pela função de vice-dire-
tor (Ged-2) da eeef icui laranjeira/ananindeua, a contar de 29/08/2022 .
Portaria nº.:7574/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 958992/2022
designar tHaYaNNe BrUNa aleiXo PalHeta, Matrícula nº 5900788/1, 
assistente administrativo, para responder interinamente pela função de 
secretaria (Ged-1) da eeef Moradores cristo rei/ananindeua, a contar de 
31/08/2022 .

Portaria nº.:7580/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº999056/2022
designar MiriaM cristiNa PaZ GUiMaraes, Matrícula nº 57210172/1, 
especialista em educação, para responder pela função de diretor i (Ged-3) 
da eeeM Pitagoras/ananindeua, a contar de 29/08/2022.
Portaria nº.:7579/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 696133/2022
designar PaUlo roBerto da silva aNdrade, Matrícula nº 57198305/2, 
Professor, para responder interinamente pela função de diretor ii (Ged-
3.1) da eeeM.carmina Gomes/são felix do Xingu, a contar de 29/08/2022.
Portaria nº.:7577/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 999222/2022
designar Marilda de soUZa Piedade, Matrícula nº 54195781/2, espe-
cialista em educação, para responder interinamente pela função de vice-
diretor (Ged-2) da eeefM Maria de Nazare Marques rios/ananindeua, a 
contar de 29/08/2022.
Portaria nº.:7569/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 1024310/2022
designar Gildete oliveira de aviZ, Matrícula nº 5900272/1, especia-
lista em educação, para responder interinamente pela função de diretor 
i(Ged-3) da eeef. castilho frança/vigia, a contar de 29/08/2022.
Portaria nº.:7571/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 999164/2022
designar talita iNGrid da silva, Matrícula nº 5950845/1, Professor, 
para responder interinamente pela função de diretor i(Ged-3) da eeef 
candido Horácio evelin/ananindeua, a contar de 29/08/2022.
Portaria nº.:7572/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 998612/2022
designar saNdra reGiNa fraNco de aMoriM, Matrícula nº 57208535/1, 
especialista em educação, para responder interinamente pela função 
de diretor i(Ged-3) da eeef. icui laranjeiras/ananindeua, a contar de 
29/08/2022.
Portaria nº.:7548/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 813131/2022
designar Hilda Maria riBeiro costa, Matrícula nº 57209266/1, espe-
cialista em educação, para responder interinamente pela função de vice-
diretor (Ged-2) da eeeM. emiliano Picanço/augusto correa, a contar de 
29/08/2022.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.:7576/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 999087/2022
dispensar ivaNa lia vidal de oliveira, Matrícula nº 759740/1, assis-
tente tecnico, da função de vice-diretor (Ged-2) da eeeM. Pitagoras/ana-
nindeua, a contar de 29/08/2022.
Portaria Nº.: 7565/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 1023429/2022
dispensar eliZaBete reis da silva iNacio , Matrícula nº 466948/1, 
Professor, da função de diretor i (Ged-3) da eeef rainha dos coraçoes/
Belém, a contar de 29/08/2022.
Portaria Nº.: 7564/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 1023429/2022
dispensar davi WilKsoN fUrtado soZiNHo, Matrícula nº 57203660/1, 
Professor, da função de vice-diretor (Ged-2) da eeef rainha dos coraço-
es/Belém, a contar de 29/08/2022.
Portaria Nº.: 7547/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 1073138/2022
dispensar, a pedido, elieNai soUsa da silva Batista, Matrícula nº 
57210934/1, espec. em educação, da função de vice-diretor (Ged-2) da 
eeef Barao do tapajos/santarem, a contar de 29/08/2022.
Portaria Nº.: 7567/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 998638/2022
dispensar saNdra reGiNa fraNco de aMoriM, Matrícula nº 57208535/1, 
espec. em educação, da função de vice-diretor (Ged-2) da eeefM icui la-
ranjeiras/ananindeua, a contar de 29/08/2022.
Portaria Nº.: 7568/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 958992/2022
dispensar, a pedido, GleissiaNNe MartiNs da silva aleiXo, Matrícula 
nº 57224179/1, assistente administrativo, da função de secretaria (Ged-
1) da eeef Moradores cristo rei/ananindeua, a contar de 31/08/2022.
Portaria Nº.: 7575/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 999026/2022
dispensar liliaNe laMeira PiMeNtel, Matrícula nº 55586185/2, espec. 
em educação, da função de diretor i (Ged-3) da eeeM Pitagoras/ananin-
deua, a contar de 29/08/2022.
Portaria Nº.: 7566/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 1023400/2022
dispensar tereZiNHa do socorro rodriGUes da silva, Matrícula nº 
55588237/3, espec. em educação, da função de vice-diretor (Ged-2) da 
eeefM odete Marvão/icoaraci/Belém, a contar de 26/08/2022.
adMissÃo
Portaria nº.:6964/2022 de 24/08/2022
de acordo com o Processo nº 80343/2021
formalizar a admissão, da servidora Maricilda NaZare raPoso de 
Barros, Matricula nº 6033520/017, para exercer a função de Profes-
sor na ee.1G. cidade de emaús/distrito de icoaraci/Belém, a contar de 
01/03/1989, para fins de regularização funcional.
disPeNsar
Portaria nº.:6962/2022 de 24/08/2022
de acordo com o Processo nº 261853/2019
formalizar a dispensa, da servidora Maria HeleNa rodriGUes MesQUi-
ta, lotada na ee. 1G cel. Pinheiro Júnior/Bragança, do emprego de Profes-
sor, a partir de 01/10/1988, para fins de regularização funcional.
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Portaria nº.:6963/2022 de 24/08/2022
de acordo com o Processo nº 1267294/2021
formalizar a dispensa, da servidora raiMUNda NoNata da silva Maria 
, Matricula nº 5395127/014, lotada na 17ª Ure/capitão Poço, do emprego 
de Servente, a partir de 01/05/2001, para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:6965/2022 de 24/08/2022
de acordo com o Processo nº 80343/2021
formalizar a dispensa, da servidora Maricilda NaZare raPoso de Bar-
ros, Matricula nº 6033520/017, lotada na ee.1G. cidade de emaús/dis-
trito de icoaraci/Belém, do emprego de Professor, a partir de 01/02/1991, 
para fins de regularização funcional.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.7584/2022 de 25/08/2022
Nome:iNeree Paiva GalvÃo rodriGUes
Matrícula:54197513/2cargo:Professor
lotação:16ª Ure/tucuruí
Período:01/08/22 a 29/09/22
triênios:01/09/14 a 31/08/17
Portaria nº.7586/2022 de 25/08/2022
Nome:rosa Garcia de oliveira
Matrícula:5192412/1cargo:servente
lotação:eeef. Nossa senhora de fátima/Belém
Período:07/11/22 a 05/01/23
triênios:16/06/15 a 15/06/18
Portaria nº.7585/2022 de 25/08/2022
Nome:edNa Maria reis da costa
Matrícula:6400728/1cargo:ass. administrativo
lotação:ee dr. freitas/Belém
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:01/03/01 a 28/02/04
Portaria nº.7583/2022 de 25/08/2022
Nome:reNata solaNGe de oliveira
Matrícula:57213262/1cargo:ass. administrativo
lotação:erc Municipal de stª Barbara
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:19/02/12 a 18/02/15
aProvaÇÃo escala de ferias
Portaria nº.:009/2022 de 25/08/2022
Nome: aldir NUNes Modesto
Matrícula:560332/1 Período:01/10/22 à 30/10/22exercício:2022
Unidade:eeeM salomao Matos/salvaterra
Portaria nº.:075/2022 de 25/08/2022
Nome: Maria elisete de oliveira Barreiros
Matrícula:5902480/1 Período:01/10/22 à 30/10/22exercício:2022
Unidade:ee Maria Pia/castanhal
Portaria nº.:576/2022 de 25/08/2022
Nome: aNa claUdia MartiNs ferreira
Matrícula:57217484/1 Período:01/10/22 à 30/10/22exercício:2022
Unidade:eeef dr laureno francisco alves de Melo/castanhal
Portaria nº.:607/2022 de 25/08/2022
Nome: GoNÇala soares liMa
Matrícula:5097657/1 Período:05/09/22 à 19/10/22exercício:2022
Unidade:eeefM Jose Henrique/castanhal
Portaria nº.:475/2022 de 25/08/2022
Nome: aNa faBricia GoMes de soUZa
Matrícula:57220493/1 Período:01/10/22 à 15/10/22exercício:2022
Unidade:eeef cidade dom Bosco/castanhal
Portaria nº.:766/2022 de 25/08/2022
Nome: JacKsoN MoNteiro da silva
Matrícula:57221251/1 Período:30/10/22 à 28/11/22exercício:2022
Unidade:EE Rotary Club Castanhal/Castanhal
Portaria nº.:7587/2022 de 25/08/2022
Nome:Giselle PiNHeiro dos saNtos
Matrícula:7060100/1 Período:03/10/22 à 01/11/22exercício:2020
Unidade:Ut. Profº astério de campos/Belém
Portaria nº.:385/2022 de 16/08/2022
Nome:aNa do socorro oliveira Maciel
Matrícula:5641918/2Período:05/10/22 à 18/11/22exercício:2022
Unidade:ee.santo antonio do cumaru/Bonito
Portaria nº.:386/2022 de 12/08/2022
Nome:caroliNa Mota assad rodriGUes
Matrícula:57197496/3Período:17/10/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:ee. Maria de Nazare assad/Bonito
Portaria nº.:98/2022 de 12/08/2022
Nome:Maria das dores alBUQUerQUe de PaUlo
Matrícula:57209920/1Período:19/10/22 à 17/11/22exercício:2020
Unidade:17ª Ure/capitão Poço
Portaria nº.:482/2022 de 10/06/2022
Nome:Maria aParecida reis da silva
Matrícula:57233001/1Período:05/09/22 à 04/10/22exercício:2021
Unidade:ee.Prof.anizio teixeira/Marabá
retiFicar
Portaria nº.:6966/2022 de 24/08/2022
de acordo com o Processo nº 584835/2022
Retificar na PORTARIA Col. nº 166-B de 26/06/1996, que dispensou em 
relação ao servidor carlos alBerto vilHeNa da silva, Matricula nº 
6029850/016, lotado na ee.1G. Pe. José Nicole de souza/oriximina, do 
emprego de Professor, o a contar de 26/06/1996 para 01/03/1990, para 
fins de regularização funcional.
torNar seM eFeito
Portaria nº.:7581/2022 de 25/08/2022
tornar sem efeito a Portaria nº 141/2022 de 17/08/2022, que concedeu 

45 dias de férias, no período de 18/10/2022 a 01/12/2022, ao servidor 
edvaldo ferNaNdes de carvalHo, matricula nº 57233960/1, 
especialista em educação, lotado na ee. luís Gualberto Pimentel/dom 
eliseu, referente ao exercício de 2022.
errata
errata na Portaria Nº.: 7472/2022 de 22/08/2022
Nome:JosireNe do socorro dias MoNteiro loBato
onde se lê:triênios:10/12/2008 a 09/12/2011
Leia-se:triênios:10/12/2011 a 09/12/2014
Publicada no Diário Oficial nº. 24/08/2022

Protocolo: 845504

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de diarias.
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3281/22, de 08.08.2022, 
publicada no d.o.e nº 35.073 de 09.08.2022, referente a Portaria de 
diária do (a) servidor (a) lUiZ aUGUsto oliveira da silva.
oNde se LÊ :
“…,e-protocolo 2022/905307 , …”
Leia-se:
“…, e-Protocolo 2022/905309, …”
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3351/22, de 12.08.2022, 
publicada no d.o.e nº 35.078 de 03.08.2022, referente a Portaria de 
diária do (a) servidor (a) MoNise caMPos saldaNHa.
oNde se LÊ :
“…,e-protocolo 2022/981144 , …”
Leia-se:
“…, e-Protocolo 2022/981114, …”
Belém, 24 de agosto de 2022.
Neivaldo fialHo do NasciMeNto
ordeNador.

Protocolo: 845147
errata
Processo n.º: 2022/106488- UePa
interessado: cer iii/Uafto
objeto: aquisição de material de consumo.
Retifica-se o Termo de Dispensa nº 23/2022 em nome da empresa AR-
tHUr caires de saNtaNa, que trata de aquisição de testes de tera-
pia ocupacional em integração sensorial para o centro especializado em 
reabilitação tipo iii, na Unidade de ensino e assistência em fisioterapia 
e terapia ocupacional em integração sensorial -Ueafto do ccBs/UePa, 
para atender ao Projeto de Pesquisa “a iNteGraÇÃo seNsorial e sUas 
iMPlicaÇÕes No deseNvolviMeNto iNfaNtil: tÍPico e atÍPico”.
oNde se LÊ:
valor: r$ 32.338,00 (trinta e dois mil, trezentos e trinta e oito reais)
(...)
eleMeNto da desPesa: 0669004936 e 0269004936
Leia-se:
valor: r$ 49.985,00 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco 
reais)
(...)
eleMeNto da desPesa: 0269 e 0669
Publicado no d.o.e. n°35.044 de 13 de julho de 2022.
Protocolo da publicação: 827136

Protocolo: 845148
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
editaL de carta-coNVite
a Universidade do estado do Pará, através da comissão especial de lici-
tação, avisa as empresas interessadas, que se encontra aberto o edital de 
Licitação abaixo especificado:
carta coNvite : Nº 004/2022-cel/UePa Proc. 2021/1140006
oBJeto: serviços de reforMa do aUditÓrio da Ueafto ccBs caMPUs 
ii/UePa, situado na trav. Perebebuí, 2623 - Marco – cep: 66087-662 - 
Belém-Pa
valor estimado: r$ 123.712,76 (cento e vinte e três mil, setecentos e doze 
reais e setenta e três centavos).
fundamento legal: lei 8.666/93
data da abertura: 06 de setembro de 2022.
Hora: 8:30 horas (Horário local)
local : aUditÓrio/UePa rua do Una, 156, bairro: telégrafo edital: dis-
ponível no site www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br e na cel/co-
missão especial de licitação.
ordenador responsável: claY aNdersoN NUNes cHaGas
Belém, 26 de agosto de 2022
coMissÃo esPecial de licitaÇÃo
Portaria nº 2256/2021/UePa, 08/11/2021

Protocolo: 845169
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.

coNVÊNio
.

eXtrato de MeMoraNdo de eNteNdiMeNto
oBJeto: o presente convênio tem por objeto estabelecer as bases para 
o estágio curricular obrigatório e não-obrigatório, entre a Universidade do 
estado do Pará – UePa e a c&a tecnologia da informação do Brasil ltda, 
para alunos regularmente matriculados e com efetiva frequência em rela-
ção ao curso de Graduação em engenharia de software Bacharelado Pre-
sencial desta instituição de ensino superior.
JUstificativa: formalização de parceria entre instituições.
data de assiNatUra: 25/08/2022
iNÍcio da viGÊNcia: 25/08/2022
tÉrMiNo da viGÊNcia: 25/08/2023
foro: Justiça federal de Primeiro Grau do rio Grande do Norte
Partes:
BeNeficiário eNte PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
razão social: UNiversidade do estado do Pará – UePa
ceP: 66050-540
logradouro: rua do Una, nº 156 Bairro: telégrafo
cidade: Belém Uf: Pará
telefone: (91) 3299-2200
Dados do Responsável pela Parte: Clay Anderson Nunes Chagas 
coNcedeNte:
cNPJ/Mf: 11.121.309/0001-56
razão social: c&a tecNoloGia da iNforMaÇÃo do Brasil ltda
ceP: 59076-150
logradouro: rua cristal da rocha, nº 135 Bairro: lagoa Nova
cidade: Natal Uf: rio Grande do Norte
dados do responsável pela Parte: Juliane costa alves Guimarães 
ordeNador resPoNsável:
Nome: Clay Anderson Nunes Chagas

Protocolo: 844989

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diarias.
Portaria N° 3506/2022, de 26 de agosto de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1025534.
coNceder ao servidor (a) Maria do socorro castro HaGe, id.funcional 
nº 418005/3, no cargo de Professor adJUNto, lotado (a) no (a) departa-
mento de educação Geral, cPf: 194.956.172-00, 20,5 (vinte e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé-Miri/Pa no 
período de 07/08/2022 a 27/08/2022, para Ministrar disciplina.
Portaria N° 3507/2022, de 26 de agosto de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1056154.
coNceder ao servidor (a) claY aNdersoN NUNes cHaGas, id.funcional 
nº 55590110/3, na função de reitor lotado (a) no (a) GaBiNete da rei-
toria, cPf: 582.136.862-68, 1,5 (uma e meia) diária, devido seu deslo-
camento de Belém/Pa ao município de Paragominas/Pa no período de dia 
22/08/2022 a 23/08/2022, para participar da cerimonia para assinatura do 
contrato para a construção do auditório.
Portaria N° 3508/2022, de 26 de agosto de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1035756.
coNceder ao servidor (a) claY aNdersoN NUNes cHaGas, id.funcio-
nal nº 55590110/3, na função de reitor lotado (a) no (a) GaBiNete da 
reitoria, cPf: 582.136.862-68, 2,5 (duas e meia) diária, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa aos municípios de são Miguel do Guamá e ca-
metá/Pa no período de dia 18/08/2022 a 20/08/2022, para participar da 
solenidade de 24 anos do campus e assinatura do contrato para constru-
ção de auditório.
Portaria N° 3509/2022, de 26 de agosto de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1015492.
coNceder ao servidor (a) HiGsoN rodriGUes coelHo, id.funcional nº 
57193315/1, no cargo de Professor assisteNte, lotado (a) no (a) dire-
toria de deseNvolviMeNto do eNsiNo, cPf: 745.596.802-72, 2,5 (duas e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de cametá/
Pa no período de 17/08/2022 á 19/08/2022, para desenvolver a sUPerliGa.
Portaria N° 3510/2022, de 26 de agosto de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1019488.
coNceder ao servidor (a) YvelYNe BiaNca iUNes saNtos, id.funcional 
nº 5858771/2, no cargo de Professor adJUNto, lotado (a) no (a) de-
partamento de engenharia de Produção, cPf: 448.289.002-25, 6,0 (seis) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/
Pa no período de 03/09/2022 a 17/09/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3511/2022, de 26 de agosto de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1048189.
coNceder ao servidor (a) fraNciNete Batista de soUZa, id.funcional 
nº 57200851/1, no cargo de aGeNte adMiNistrativo c, lotado (a) no 
(a) campus de cametá, cPf: 737.805.882-34, 9,5 (nove e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de cametá/Pa ao município de oeiras do Pará/
Pa no período de 22/08/2022 a 31/08/2022, para execução do Projeto de 
implantação da incubadora de empresas Mista.
Portaria N° 3512/2022, de 26 de agosto de 2022.
e – Protocolo nº 2022/951391.
coNceder ao servidor (a ) leoNardo valeNte oliveira, id.funcional 
nº 5913905/2, no cargo de Professor substituto, lotado (a) no (a) departa-
mento de desenho industrial, cPf: 015.634.342-88, 15,5 (quinze e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município do Paragomi-
nas/Pa no período de 29/08/2022 á 13/09/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3513/2022, de 26 de agosto de 2022.
e – Protocolo nº 2022/852604.
coNceder ao servidor (a) sUZaNNY PiNto silva, id.funcional nº 
55586933/3, no cargo de Professor assisteNte, lotado (a) no (a) 
campus de são Miguel do Guamá, cPf: 686.194.052-68, 10,5 (dez e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Mari-
tuba/Pa no período de 10/08/2022 á 20/08/2022, para ministrar disciplina 
pelo forMaPará
Portaria N° 3514/2022, de 26 de agosto de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1031353.
coNceder ao servidor (a) ivoNete vieira Pereira PeiXoto, id.fun-
cional nº 103640/4, no cargo de Professor adJUNto, lotado (a) no (a) 
coordenadoria administrativa do campus ii, cPf: 186.535.452-04, 1,5 
(uma e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de Bragança/Pa no período de 16/08/2022 á 17/08/2022, para cerimonia 
do jaleco pelo forMaPará.
Portaria N° 3515/2022, de 26 de agosto de 2022.
e – Protocolo nº 2022/997044.
coNceder ao servidor (a) JorGete Maria Portal laGo, id.funcional nº 
57202182/1, no cargo de Professor assisteNte, lotado (a) no (a) depar-
tamento de artes, cPf: 634.102.652-87, 20,5 (vinte e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé-açu/Pa no período 
de 28/08/2022 á 17/09/2022, para ministrar disciplina pelo Parfor.
Portaria N° 3516/2022, de 26 de agosto de 2022.
e – Protocolo nº 2022/858038.
coNceder ao servidor (a) siMoNe BeverlY NasciMeNto da costa, id.
funcional nº 3005690/3, no cargo de Professor aUXiliar, lotado (a) no 
(a) coordenadoria administrativa do campus ii, cPf: 155.116.692-53, 2,5 
(duas e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de Bragança/Pa no período de 15/08/2022 á 17/08/2022, para participar 
da cerimonia do Jaleco e aula inaugural.
Portaria N° 3517/2022, de 26 de agosto de 2022.
e – Protocolo nº 2022/928348.
coNceder ao servidor (a ) tHaBata de farias silva, id.funcional nº 
5909814/3, no cargo de Professor substituto, lotado (a) no (a) departa-
mento de Filosofia e Ciências Sociais, CPF: 864.527.382-91, 8,5 (oito e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município do Mua-
ná/Pa no período de 11/08/2022 á 19/08/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3518/2022, de 26 de agosto de 2022.
e – Protocolo nº 2022/901127.
coNceder ao servidor (a ) Natalia KariNa NasciMeNto da silva, id.
funcional nº 5910717/2, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no 
(a) campus de tucurui, cPf: 886.506.422-68, 9,5 (nove e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município do Parauapebas/Pa 
no período de 26/08/2022 á 04/09/2022, para ministrar disciplina pelo 
forMaPará.
Portaria N° 3520/2022, de 26 de junho de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1044341.
coNceder ao servidor (a) Messias fUrtado da silva, id.funcional nº 
5719739/2, no cargo de tecNico c lotado (a) no (a) Pro reitoria de 
GradUacao, cPf:442.997.882-49, 1,5 (uma e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de são sebastião da Boa vista/
Pa no período de 18/08/2022 a 19/08/2022, para realizar visita técnica 
pelo forMaPará.
Portaria N° 3521/2022, de 26 de agosto de 2022.
e – Protocolo nº 2022/951459.
coNceder ao servidor (a) tHiaGo GUiMarÃes aZevedo, id.funcional nº 
5909292/1, no cargo de Professor assisteNte, lotado (a) no (a) depar-
tamento de desenho industrial, cPf: 514.719.492-49, 9,5 (nove e meia) diá-
rias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/Pa 
no período de 02/09/2022 a 13/09/2022, para ministrar disciplina.
Neivaldo fialHo do NasciMeNto
ordeNador.

Protocolo: 845138
coNcessÃo de diarias/coLaBoradoe eVeNtUaL.
Portaria N° 3519/2022, de 26 de agosto de 2022.
e – Protocolo nº 2022/923378.
coNceder ao servidor (a) JoNNes saNtos farias Pedroso, cPf nº: 
614.773.892-53, 2.5 (duas e meia), diárias, como colaBorador eveN-
tUal, devido seu deslocamento de santarém/Pa ao município de Juruti/
Pa no período de 04/05/2022 a 06/05/2022, para a regional da superliga.
Neivaldo fialHo do NasciMeNto
ordeNador.

Protocolo: 845139

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 095/2022 – UePa
Processo seLetiVo Para o ProGraMa
de PÓs-GradUaÇÃo eM eNsiNo de MateMÁtica
cUrso de Mestrado ProFissioNaL eM eNsiNo de MateMÁtica
aNo acadÊMico 2023 – BeLÉM
a Universidade do estado do Pará (UePa) torna público que o Progra-
ma de Pós- Graduação em ensino de Matemática (PPGeM) receberá as 
inscrições ao Processo seletivo para a turma de 2023 do curso de Mestrado 
Profissional em Ensino de Matemática em Belém, com início no primeiro 
semestre de 2023.
a inscrição ocorrerá somente por meio do formulário eletrônico dis-
ponível na página: https://www3.uepa.br/selecao/inscricoes/ no perío-
do de 01/09 a 06/10/2022.
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o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
Belém, 29 de agosto de 2022.
claY aNdersoN NUNes cHaGas
reitor da Universidade do estado do Pará

Protocolo: 845091

.

.

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

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1182/2022 – 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/ 982603
resolve:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (tres e meia) diárias Para cada servi-
dor citado aBaiXo:
silvia reis da silva, 5921067/3, coordeNador,raoNi raiol tor-
res,5946866/1, GereNte que se deslocara para os Municípios de co-
lares, cUrUÇá, sÃo caetaNo e viGia/Pa no período de 16/08 a 
19/08/2022 com objetivo de apoio a abertura e fortalecimento de Merca-
dos. lUiZ otavio saNtaNa liMa,5596882/1, Motorista com objetivo 
de conduzir veiculo com equipe técnica da cees-dQPe/seaster.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.334.1504.8951 f:0101006357 266.735 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 1173/2022 – 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 2022/1057388
resolve:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (seis e meia) diárias Para cada ser-
vidor citado aBaiXo:
rolaNdo aUGUsto NoroNHa Batista, coordeNador matrícula nº 
8084532/1, Maria do socorro saNtos da silva, assisteNte adMi-
Nistrativo matrícula nº 57196308/1, Marcelo deNYs PaNtoJa Bar-
reto matrícula nº 3542658/1 assisteNte adMiNistrativo, que irão se 
deslocar para os municípios de dom eliseu, Ulianópolis, ipixuna do Pará e 
Mãe do rio, no período de 05/09 à 11/09/2022, com objetivo de orienta-
ção para habilitação ao microcrédito aos formandos dos cursos ofertados 
pelo Programa Qualifica Pará. Cujo o MOTORISTA JOSIAS ELIAS DE MELO 
matrícula nº 57176166/1, fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8950 0101006357 266.734 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
24 de agosto 2022.
iNoceNcio reNato GasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1172/2022 – 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 2022/1075165
resolve:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (trÊs e meia) diárias Para cada ser-
vidor citado aBaiXo:
rolaNdo aUGUsto NoroNHa Batista, coordeNador matrícula nº 
8084532/1, Maria do socorro PoNtes aNdrade, secretária eXe-
cUtiva matrícula nº 5719174-6 e alBerto villar da silva PaNtoJa 
cPf: 108.522.712-04 colaBorador eveNtUal que se deslocarão de Be-
lém/Pa, para Brasília/df no período de 19/09 a 22/09/2022 com o objetivo 
de participar de reunião no Ministério da economia e conselho deliberativo 
do fundo de amparo ao trabalhador – Brasília /df. 
Classificação Orçamentária:
43105-11.3341.1504.8952 010100635/0101 266.740 339014/36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
24 de agosto de 2022.
iNoceNcio reNato GasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1183/2022 – 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/ 1076218
resolve:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias Para cada ser-
vidor citado aBaiXo:
Maria das Neves Morais de azevedo, c P f Nº 041.636,6420 – 20, co-
laBorador eveNtUal, que se deslocara para Belém/Pa no período de 
29/08 a 31/08/2022 com objetivo de apoio à Gestão e aos serviços so-
cioassistenciais.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8863 f:0101 234.191 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
26 de agosto 2022.
iNoceNcio reNato GasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 845204
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº754/2022-GaB/Pres.
BelÉM, 24 de aGosto de 2022. o PresideNte da fUNdaÇÃo de 
ateNdiMeNto socioedUcativo do Pará no uso das atribuições legais 
conferidas pelo decreto Governamental de 30.04.2021, publicado no doe 
nº 34.571 de 03.05.2021 a contar de 30.04.2021 e pelos dispositivos 
da lei nº 5.810/94. considerando o MeMº 72/2020-cJM de 22/04/2020, 
Parecer jurídico nº 225/2020-ProJUr, despacho da asPad de 19/08/2022 
e autorizo para instauração do procedimento expedido pelo Presidente da 
fasePa de 19/08/2022. r e s o l v e: art. 1º. deterMiNar com fulcro no 
art. 199, a instauração da siNdicÂNcia PUNitiva nº 34/2022 (Processo nº 
2020/513535), a fim de apurar provável conduta irregular de servidor que 
esteve em gozo de férias sem as devidas autorizações. art. 2º. desiGNar 
com base no art. 205 que os servidores Meire eleN GoMes caetaNo, 
Mat. 57195164/1; sUeleN liMa dos saNtos, Mat. 54197608/1; Maria 
irUNdiNa GUiMarÃes dos reis alves, Mat. 57200288/1, lotados neste 
Órgão, sob a Presidência da primeira, procedam às apurações do fato 
suscitado; art. 3º. coNceder com base no art. 201, o prazo de 30 (trinta) 
dias para que a comissão Processante conclua a apuração e apresente 
relatório conclusivo; art. 4º. esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-
se ciÊNcia e cUMPra-se. lUiZ celso da silva - Presidente da fasePa.

Protocolo: 844433
Portaria Nº 40/2022-GecoN de 24 de aGosto de 2022
o PresideNte da fUNdaÇÃo de ateNdiMeNto socioedUcativo do Pará, 
no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
30 de abril de 2021, publicado no doe 34571 de 03 de Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n°2022/1037248 
de 23/08/2022; r e s o l v e: i - desiGNar o (a) servidor (a) JacileNe 
da costa teXeira. MatrÍcUla: 5935748/2 – carGo: GereNte ii para 
atuar como fiscal sUPleNte dos contratos abaixo discriminados, a contar 
de 24 de aGosto de 2022:
 coNtrato Nº 17/2022 (diPereNe coMercial eireli – cNPJ 
10.293.973/0001-10) / coNtrato N° 06/2022 (ff de aleNcar eireli 
— cNPJ 09.165.782/0001-93) / coNtrato N° 20/2022 (JM de soUZa JU-
Nior — cNPJ 10.715.575/0001-44) / coNtrato N° 11/2022 (sdc saN-
tos coMercio — cNPJ 40.508.894/0001-40).
esta Portaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ-se ciÊNcia, 
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se. lUiZ celso da silva/
Presidente da fasePa

Protocolo: 845278
Portaria Nº 39/2022-GecoN de 24 de aGosto de 2022
o PresideNte da fUNdaÇÃo de ateNdiMeNto socioedUcativo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doe 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n°2022/1037248 
de 23/08/2022; r e s o l v e: i - desiGNar o (a) servidor (a) carlos 
alBerto Neves Prado. MatrÍcUla: 54195796/1– carGo: aG. adMi-
Nistrativo para atuar como fiscal sUPleNte dos contratos abaixo dis-
criminados, a contar de 24 de aGosto de 2022:
 coNtrato Nº 10/2022 (aPolo coMÉrcio – cNPJ: 02.567.637/0001-90) 
/ coNtrato Nº 12/2022 (Novidade caBaNo – cNPJ: 05.194.705/0001-
00) / coNtrato Nº 13/2022 (BoM BoNs descartáveis – cNPJ: 
01.580.769/0001-99) / coNtrato Nº 05/2022 (star coMÉrcio de ali-
MeNtos — cNPJ 23.146.066/0001-90).
esta Portaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ-se ciÊNcia, 
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se. lUiZ celso da silva/
Presidente da fasePa

Protocolo: 845274
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Portaria Nº 747/2022-GaB/Pres.
BeLÉM, 26 de aGosto de 2022.
o PresideNte da fUNdaÇÃo de ateNdiMeNto socioedUcativo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doe nº 34.571 de 03.05.2021 a contar de 
30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o MeMº 
129/2022-cseBa de 14/03/2022, Parecer jurídico nº 74/2022-ProJUr, 
retificado em 23/08/2022, despacho da ASPAD de 26/08/2022 e autorizo 
para instauração do procedimento expedido pelo Presidente da fasePa 
de 26/08/2022. r e s o l v e: art. 1º. deterMiNar com fulcro no art. 
199, a instauração da siNdicÂNcia PUNitiva nº 32/2022 (Processo nº 
2022/301034), a fim de apurar fato ocorrido em 18/02/2022 no CSEBA, 
instaurar procedimento para apurar provável conduta irregular de servidor em 
relação ao a liberação de criança estranha à socioeducação; art. 2º. desiGNar 
com base no art. 205 que os servidores Pedro PaUlo coelHo de alMeida, 
Mat. 3206459/2; Katia MileNe BarBosa da silva, Mat.54180675/2; 
alessaNdra reZeNde de araÚJo MiraNda, Mat.54197808/1, lotados 
neste Órgão, sob a Presidência do primeiro, procedam às apurações do fato 
suscitado; art. 3º. coNceder com base no art. 201, o prazo de 30 (trinta) 
dias para que a comissão Processante conclua a apuração e apresente 
relatório conclusivo; art. 4º. esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE 
ciÊNcia e cUMPra-se.lUiZ celso da silva-Presidente da fasePa.

Protocolo: 845248
Portaria Nº 37/2022-GecoN de 24 de aGosto de 2022
o PresideNte da fUNdaÇÃo de ateNdiMeNto socioedUcativo do Pará, 
no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
30 de abril de 2021, publicado no doe 34571 de 03 de Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n°2022/1037248 
de 23/08/2022; r e s o l v e: i - desiGNar o (a) servidor (a) dirceU de 
castro saNtos. MatÍcUla: 57189055/1 – carGo: aG. adMiNistrati-
vo para atuar como fiscal sUPleNte dos contratos abaixo discriminados, 
a contar de 24 de aGosto de 2022:
contrato N° 27/2021 (H. s. calore siMoNetti — cNPJ 06.179.505/0001-
41)/contrato N° 33/2021 (ff de aleNcar eireli — cNPJ 09.165.782/0001-
93)/contrato N° 36/2021 (N. r. Pereira coMÉrcio de áGUa — cNPJ 
37.170.992/0001-05).
esta Portaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ-se ciÊNcia, 
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se. lUiZ celso da silva/
Presidente da fasePa

Protocolo: 845266
Portaria Nº 38/2022-GecoN de 24 de aGosto de 2022
o PresideNte da fUNdaÇÃo de ateNdiMeNto socioedUcativo do Pará, 
no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
30 de abril de 2021, publicado no doe 34571 de 03 de Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n°2022/1037248 
de 23/08/2022; r e s o l v e:i - desiGNar o (a) servidor (a) JosÉ lUiZ 
arrUda carvalHo. MatrÍcUla: 5947239/2 – carGo: aG. adMiNis-
trativo para atuar como fiscal sUPleNte dos contratos abaixo discri-
minados, a contar de 24 de aGosto de 2022:
 coNtrato N° 31/2021 (KaiZeN coMÉrcio — cNPJ 22.656.435/0001-
21) / coNtrato N° 32/2021 (saNtos e leÃo ltda-ePP — cNPJ 
28.030.549/0001-48) / coNtrato N° 38/2021 (estaÇÃo coMÉrcio — 
cNPJ 19.321.144/0001-78).
esta Portaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ-se ciÊNcia, 
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se. lUiZ celso da silva/
Presidente da fasePa

Protocolo: 845268
Portaria Nº 36/2022-GecoN de 24 de aGosto de 2022
o PresideNte da fUNdaÇÃo de ateNdiMeNto socioedUcativo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doe 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n°2022/1037248 
de 23/08/2022; r e s o l v e: i - desiGNar o (a) servidor (a) MaNoel 
roBerto das Merces MacHado. MatÍcUla: 3229033/1 – carGo: aG. 
adMiNistrativo para atuar como fiscal sUPleNte dos contratos abaixo 
discriminados, a contar de 24 de aGosto de 2022:
 Contrato n° 27/2020 (BELÉM RIO SEGURANÇA EIRELI — CNPJ 17.433.496/0001-
90) / Contrato n° 28/2021 (MY02 SOLUÇÕES EM SAÚDE — CNPJ 15.564.580/0001-
17) / Contrato n° 37/2021 (COMERCIAL JR EIRELI — CNPJ 10.459.614/0001-90) /
Contrato nº 14/2022 (GPM – CNPJ: 06.963.296/0001-22).
 esta Portaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ-se ciÊNcia, 
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se. lUiZ celso da silva/
Presidente da fasePa

Protocolo: 845264
Portaria Nº 35/2022-GecoN de 24 de aGosto de 2022
o PresideNte da fUNdaÇÃo de ateNdiMeNto socioedUcativo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doe 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n°2022/1038678 
de 23/08/2022; r e s o l v e: i - desiGNar o (a) servidor (a: BrUNo 
roBerto dos saNtos JacoB. MatricUla: 80845168/1 – carGo: aG. 
adMiNistrativo para atuar como fiscal sUPleNte do contrato abaixo 
discriminado, a contar de 24 de aGosto de 2022:
coNtrato Nº 18/2020 - Norte locadora de veÍcUlos – cNPJ 
08.949.785/0001- 55.
esta Portaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ-se ciÊNcia, 
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se. lUiZ celso da silva/
Presidente da fasePa

Protocolo: 845262

Portaria Nº 33/2022-GecoN de 23 de aGosto de 2022
 o PresideNte da fUNdaÇÃo de ateNdiMeNto socioedUcativo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doe 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n°2022/1020159 
de 23/08/2022;
 r e s o l v e: i - desiGNar o servidor Pedro PaUlo PiNto de liMa - 
Matrícula 54195998/1, cargo ag. administrativo, em substituição ao servi-
dor aUGUsto PiNHo dos saNtos silva, cargo ag. administrativo, para 
atuar como fiscal suplente do contrato abaixo descriminado, a contar de 
23 de agosto de 2022:
coNtrato adMiNistrativo N° 08/2020 – empresa PriNt solUtioN 
serviÇos de ProcessaMeNto de docUMeNtos ltda – ePP.
esta Portaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ- se, ciÊNcia, 
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.lUiZ celso da silva/
Presidente da fasePa.

Protocolo: 845253
Portaria Nº 34/2022-GecoN de 24 de aGosto de 2022
o PresideNte da fUNdaÇÃo de ateNdiMeNto socioedUcativo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doe 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n°2022/1038678 
de 23/08/2022; r e s o l v e: i - desiGNar o (a) servidor (a) Natercia 
do socorro NasciMeNto de oliveira. MatrÍcUla: 3218058/1 – car-
Go: aG. adMiNistrativo para atuar como fiscal sUPleNte dos contra-
tos abaixo discriminados, a contar de 24 de aGosto de 2022:
 coNtrato Nº 37/2019 - traNsKalledY traNsPortes – cNPJ 
03.861.897/0001- 36 /coNtrato Nº 03/2021 - KGa deseNvolviMeNto 
– cNPJ 24.784.257/0001-40 /coNtrato Nº 08/2022 - ticKet solUÇÕes 
HdfGt s/a – cNPJ 03.506.307/0001–57.
esta Portaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ-se ciÊNcia, 
reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.lUiZ celso da silva/
Presidente da fasePa

Protocolo: 845258

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

segundo termo aditivo ao contrato n°24/2021;
data da assinatura: 26 de agosto de 2022; vigência: 01/01/2022 à 
03/08/2023. Justificativa: tem como objeto a alteração da Segunda do 
Primeiro termo aditivo ao contrato administrativo nº 24/2021 que trata do 
valor, conforme previsão legal exarada na lei federal n° 8.666/93, art. 65, 
ii, d), considerando pedido de rePactUaÇÃo de valores da contratada, 
baseado na convenção coletiva de trabalho 2022 registrada no Mte sob 
o nº Pa0000194/2022. o valor do presente termo aditivo para o período 
aditado contratado é de r$ 3.328.247,39 (três milhões trezentos e vinte 
e oito mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta nove centavos). con-
tratado: liMPar liMPeZa e coNservaÇÃo ltda estabelecida na avenida 
José Marcelino de oliveira nº 02 alameda Bom Jardim Bairro: centro, ana-
nindeua – Pa. ceP: 67.030-170. cNPJ/Mf nº 08.775.721/0001-85. orde-
nador: lUiZ celso da silva/ Presidente da fasePa.

Protocolo: 845098

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 437, de 24 de agosto de 2022.
Processo nº 1055220/2022.
oBJetivo: custear despesas emergenciais de serviço com de cabelo dos ado-
lescentes, custodiados no CSEBA, conforme justificado nos termos do processo.
Programa de trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 185900
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339039 – P.JUrÍdica/serviÇo – r$ 700,00
servidores: rita MÔNica cleMeNte, PedaGoGa, Matricula 
57190379/1.
PraZo Para realiZaÇÃo da desPesa: 60 (sessenta) dias.
PraZo Para PrestaÇÃo de coNtas: 15 (quinze) dias
lUiZ celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 845136

.

.

diÁria
.

Portaria: 449 -do dia 25/08/2022
oBJetivo: Participar do encontro com coordenação técnica das Uases 
(Proc. 1065188/2022-Mem 449/2022-ciaM MaraBá)
servidora: rosYaNe coUto da silva cardoso
carGo: assisteNte social  - MatricUla: 5896871/ 3
oriGeM:MaraBá/Pa- destiNo:BelÉM/Pa
PeriÓdo de viaGeM: 30/08 01/09/2022 -  diárias-2,5
ordeNador de desPesas: lUiZ celso da silva

Protocolo: 845076
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Portaria: 435 - do dia 23/08/2022
oBJetivo: acompanhar socioeducando custodiado no ceseBa, em trans-
ferência, cumprindo determinação judicial (Proc.1059257/2022-Mem 
468/2022)
servidora: KerlaNNY do aMaral soUsa
carGo: tÉcNica social -  MatricUla: 5956403/ 1
servidor: eriNei saNtos de soUZa
carGo: MoNitor  -  MatricUla: 5935459/ 2
servidor: NeYlor feliPe NiNa GUiMaraes
carGo: MoNitor- MatricUla: 5956566/ 1
oriGeM: saNtarÉM/Pa -  destiNo : BelÉM/Pa
PeriÓdo de viaGeM: 23 a 24/08/2022  -  diárias-1,5
ordeNador de PedesPesas: lUiZ celso da silva

Protocolo: 845053
Portaria: 446- do dia 24/08/2022
oBJetivo: acompanhar socioeducando custodiado no ciaM BelÉM para 
ser entregue a seus familiares, cumprindo determinação judicial (Proc. 
1068504/2022-Mem 672/2022-ciaM BeleM)
servidor: ricardo de liMa riBeiro
carGo: MoNitor - MatrÍcUla : 5937755/ 2
servidor : dellivio castro sacraMeNto
carGo: Motorista -  MatricUla: 54191311/ 1
oriGeM: BeleM/Pa -  destiNo: BarcareNa/Pa
PeriÓdo de viaGeM: 23/08/2022 -  diárias-0,5
ordeNador de desPesas: lUiZ celso da silva

Protocolo: 845056
Portaria: 447 -do dia 24/08/2022
oBJetivo: Participar do encontro com coordenação técnica das Uases 
(Proc. 1065872/2022-Mem 237/2022)
servidora: rosaNGela Maria coUto sales
carGo: tecNico eM assUNtos edUcacioNais
MatricUla: 3223027/ 1
oriGeM:saNtarÉM/Pa- destiNo:BelÉM/Pa
PeriÓdo de viaGeM: 30/08 01/09/2022 -  diárias-2,5
ordeNador de desPesas: lUiZ celso da silva

Protocolo: 845066
Portaria nº 445, de 24 de agosto de 2022.
Processo nº 1065229/2022.
oBJetivo: elaborar instrumental técnico, relatórios e Pias no ciaM/MrB, 
conforme justificado nos termos do processo.
oriGeM: BelÉM/Pa - destiNo: MaraBá/Pa.
PerÍodo: 24/08/2022 a 02/09/2022. – (9,5) diárias
servidores: loZiaNi Maria PalHeta PiQUet, PsicÓloGa, Matricula 
57214042/6.
lUiZ celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 845261
Portaria nº 444, de 24 de agosto de 2022.
Processo nº 1047058/2022.
oBJetivo: apuração de 10 (dez) novos processos e dar cumprimento de 
ritos e desfecho de lide, conforme os termos do processo.
oriGeM: BelÉM/Pa – destiNo: MaraBá/Pa.
PerÍodo: 11/09/2022 a 17/09/2022 – (6,5) diárias
servidores: saNdra Maria dos saNtos Medeiros, assisteNte 
social, Matricula 3222543/2, alessaNdra reZeNde de araÚJo 
MiraNda, aGeNte adMiNistrativo, Matricula 54187808/1, flávio 
aUGUsto Morais do carMo, aGeNte adMiNistrativo, Matricula 
54197129/1, leaNdro costa dos saNtos, MoNitor, Matricula 
54195524/1, daNiel liMa cardoso, MoNitor, Matricula 57200477/1, 
JaQUeliNe coUtiNHo MartiNs, aGeNte de Portaria, Matricula 
55586393/1, e dellivio castro sacraMeNto, Motorista, Matricula 
54191311/1.
lUiZ celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 845250
Portaria nº 448, de 24 de agosto de 2022.
Processo nº 1066445/2022.
oBJetivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado no CSEM, conforme justificado nos termos do processo.
oriGeM: BelÉM/Pa - destiNo: caMPo GraNde/Ms.
PerÍodo: 29/08/2022 a 02/09/2022. – (4,5) diárias
servidores: telMa do socorro raBelo rodriGUes, assisteNte 
social, Matricula 57206501/1, e cristiaNe Maria da silva BarBosa, 
tec. social, Matricula 5964516/1.
lUiZ celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 845271
Portaria nº 443, de 24 de agosto de 2022.
Processo nº 1058396/2022.
oBJetivo: entregar, aos familiares, adolescente, custodiado no ciaM/
MRB, em cumprimento a determinação judicial, conforme justificado nos 
termos do processo.
oriGeM: MaraBá/Pa - destiNo: saNtarÉM/Pa.
PerÍodo: 20/08/2022 a 22/08/2022. – (2,5) diárias
servidores: feliPe de alMeida GUiMarÃes, MoNitor, Matricula 
7565252/2.
lUiZ celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 845192

Portaria nº 442, de 24 de agosto de 2022.
Processo nº 1043707/2022.
oBJetivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado no CAS II, conforme justificado nos termos do processo.
oriGeM: BelÉM/Pa - destiNo: ParaUaPeBas/Pa.
PerÍodo: 22/08/2022 a 25/08/2022. – (3,5) diárias
servidores: PatrÍcia lÚcia dos saNtos soUsa, tec. social, Ma-
tricula 5964515/1.
lUiZ celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 845184
Portaria nº 441, de 24 de agosto de 2022.
Processo nº 1030042/2022.
oBJetivo: discutir estratégias de saúde no ciaM/MrB, acerca da monke-
ypox (varíola do macaco) e o aumento nos casos de COVID-19, conforme 
justificado nos termos do processo.
oriGeM: BelÉM/Pa - destiNo: MaraBá/Pa.
PerÍodo: 26/08/2022 a 27/08/2022. – (1,5) diária
servidores: Maria da coNceiÇÃo saNta BrÍGida fraGoso, MÉdi-
ca, Matricula 5906582/1.
lUiZ celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 845182
Portaria nº 439, de 24 de agosto de 2022.
Processo nº 1055945/2022.
oBJetivo: entregar de adolescente, custodiado no cseBa, aos familiares 
em cumprimento a determinação judicial, conforme termos do processo.
oriGeM: saNtarÉM/Pa - destiNo: alMeriM/Pa.
PerÍodo: 24/08/2022 a 26/08/2022. – (4,5) diárias
servidores: dirce Maria farias de liMa, assisteNte socila, Ma-
tricula 54196842/1.
lUiZ celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 845166
Portaria nº 438, de 24 de agosto de 2022.
Processo nº 1064970/2022.
oBJetivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado no CAS I, conforme justificado nos termos do processo.
oriGeM: BelÉM/Pa - destiNo: ParaUaPeBas/Pa.
PerÍodo: 22/08/2022 a 25/08/2022. – (3,5) diárias
servidores: JosÉ carlos siMÕes da silva, assisteNte social, Ma-
tricula 5956513/1, rosiclea da silva corecHa, PsicÓloGa, Matricula 
54183274/2, e fáBio rodriGo saraiva BraZ, Motorista, Matricula 
5933217/2.
lUiZ celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 845153

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 552/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 26 de agosto de 2022.
o secretário adJUNto de estado de JUstiÇa e direitos HUMa-
Nos, 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 2022/1093411.
resolve:
coNceder, 30 (trinta) dias de férias ao servidor listado abaixo: 

Matrícula servidor exercício Período
5958936/2 valBetÂNio BarBosa MilHoMeM 2021/2022 01/09/2022 a 30/09/2022

reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
faBiaNo scHerer de soUsa coelHo
secretário adjunto de estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 845297
.

diÁria
.

Portaria N°537  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 2022/1073659.
fUNdaMeNto leGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r e s o l v e:
coNceder  sete e Meia  diárias em favor da colaboradora eventual,,  
abaixo identificada,  formação para os conselhos municipais dos direitos da 
mulher,  dos município de santarém, alenquer, Óbidos, oriximiná e Juruti/
Pa, no período de 11 a 18 de setembro de 2022.
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Nome cargo Matrícula
GilMara das Neves alves 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: 845067
Portaria N° 543  de 23 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 2022/1068251
r e s o l v e:
coNceder trÊs e Meia diárias em favor dos servidores desta seJU-
DH, abaixo identificados, para realizar Mutirão de Atendimento em parceria 
com o ProcoN Municipal, solicitado pela 1ª PJ de capanema (MPPa), no 
município de capanema/Pa, no período de 14  a  17/08/2022. 

Nome cargo Matrícula
cristiaNe Maia do esPÍrito saNto técnica em gestão Pública 57202664/2

ivaNeide Bessa caMPos técnica em gestão Pública 57202321/1
roseaNe do socorro de oliveira Modesto assistente administrativo 57201171/1

Maria lUcia de castro NUNes escrevente/datilógrafa 51921101
claUdio das MercÊs cordeiro de castro Motorista 5061288/4

JoNas aslviaNo da silveira Motorista 57216173/1

reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de JUstiÇa e direitos HUMaNos, 22  de 
aGosto de 2022
valBetÂNio MilHoMeM
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 845062
Portaria N° 539  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, publi-
cação no doe Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
  coNsideraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1074307.
r e s o l v e:
coNceder  QUatro e Meia diárias, em favor dos servidores desta se-
JUDH, abaixo identificados, para  participar do evento “Afros em Foco”, no 
município de curralinho/Pa, no período de 26  a  30/09/2022. 

Nome cargo Matrícula
roBerta vascoNcelos da cUNHa Gerente/GPdQ 5958698/1

ariosNaldo silva da serra Gerente/GPir 5967346/1

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: 845075
Portaria N° 517 de 18 de aGosto de 2022
o secretário de estado de JUstiÇa e direitos HUMaNos, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
  coNsideraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publi-
cação no doe Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
  coNsideraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1051327.
r e s o l v e:
coNceder  viNte e QUatro e Meia diárias, em favor dos servidores 
desta SEJUDH, abaixo identificados, para realização de capacitação em 
direitos Humanos do público afro-religioso local, nos municípios de santa 
luzia do Pará / cachoeira do Piriá / capitão Poço / Nova esperança do Piriá 
/ irituia / Marabá / itupiranga / Pa, no período de 01  a  25/09/2022.,

Nome cargo Matrícula
roBerta vascoNcelos da cUNHa Gerente 5958698/1

Pedro JosÉ silva da silva Motorista 57192939

reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de JUstiÇa e direitos HUMaNos,  18 de 
aGosto de 2022
valBetÂNio MilHoMeM
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 845036
Portaria N° 542  de  22 de aGosto de 2022
o secretário de estado de JUstiÇa e direitos HUMaNos, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNsideraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doe Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
 coNsideraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1055414.
r e s o l v e:
coNceder  trÊs e Meia diárias em favor dos servidores desta seJUdH  e  
Polícia Civil/PA, abaixo identificados, para realização de atendimentos em 
cidadania e direitos Humanos, nos municípios de  Beja e abaetetuba/Pa, 
no período de 01  a  04/09/2022. 

Nome cargo Matrícula
aNGÉlica cristiNa ortiZ elMescaNY Gerente 54185870/3

aNtÔNio aUGUsto vUlcÃo GaMa assistente administrativo 40371/1
aNtÔNio eUclides do NasciMeNto Motorista 5898164

ferNaNda de cassia soUZa de JesUs PastaNa Papiloscopista/Pc 142210/3
JosÉ fraNcisco riBeiro ferreira Papiloscopista 039934

Giselle BorGes silva raMos coordenadora 57201701
leidiaNe araUJo raiol auxiliar administrativo/Pc 99290256

Márcio JerÔNiMo da silva Auxiliar Operacional de Fotografia 57202807/1
vaNia QUiNtiNo de alMeida MarQUes coordenadora 5959022/1

WaGNer NasciMeNto de alMeida Auxiliar Operacional em fotografia 59011411/1

continuação
Processo: 1055414/2022
coNceder  dUas e Meia  diárias em favor dos servidores desta seJUdH  e  
Polícia Civil/PA, abaixo identificados, para realização de atendimentos em 
cidadania e direitos Humanos, nos municípios de  Beja e abaetetuba/Pa, 
no período de 02  a  04/09/2022. 

Nome cargo Matrícula

aNa cristiNa colares Motta assistente administrativo 5225167/1

aNÍsio NUNes de fiGUeiredo técnico em Gestão Pública 505033/8

edailtoN de oliveira castro assistente administrativo 5050405/5

GesUaldo da costa veloso Agente de Fotografia/Digitação 5050693/4

JoseaNe tavares farias assistente administrativo 5898162/1

lariZa Perla e silva MartiNs secretária de diretoria 5958849/1

sUaNe oliviera da silva secretária/coleta digital 57221293

coNceder  UMa e Meia  diária em favor da servidora da Polícia civil/
PA, abaixo identificada, para realização de atendimentos em Cidadania e 
direitos Humanos, nos municípios de  Beja e abaetetuba/Pa, no período 
de 03  a  04/09/2022. 

Nome cargo Matrícula

sUelleN ferreira MiraNda corecHa auxiliar administrativo/Pc 01000997

reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de JUstiÇa e direitos HUMaNos, 22 de 
aGosto de 2022.
valBetÂNio MilHoMeM
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 845047

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

..

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

coMPaNHia GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
LaNÇaMeNto de eXtrato de editaL de LicitaÇÃo.
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico N º 06/2022.
oBJeto: contratação de empresa especializada para a prestação de ser-
viços de locação de veículos, conforme especificações técnicas do Anexo 
i – termo de referência Md.dtc.000.000.GeP.012.
aBertUra: dia 09 de setembro de 2022, às 09:00h, no Portal de compras 
do Governo federal – www.gov.br/compras.
iNforMaÇÕes: o edital com seus elementos constitutivos será forneci-
do gratuitamente, através de download, nos sites www.gov.br/compras e 
www.gasdopara.com.br/licitacoes.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022. Publique-se.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa – diretora Presidente.

Protocolo: 845302
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..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

eXtrato do distrato ao coNtrato Nº 003/2017
Processo adMiNistratiVo: 2022/145587.
distratada: ticKet solUÇÕes HdfGt s/a., inscrita no cNPJ sob o nº 
03.506.307/0001-57, com sede na rua Machado de assis, nº 50, edifício 
02 - bairro santa lúcia, ceP nº 93.700-000.
oBJeto: serviços de sistema de gestão de abastecimento de combustível, 
com a utilização de cartão magnético.
fUNdaMeNto: rescisão amigável; art. 229 do regulamento interno de 
licitações e contratos - rilc/codec; art. 79, ii, lei nº 8.666/13.
data descoNtiNUidade: 11.04.2022.
lUtfala de castro Bitar – PresideNte | codec.

Protocolo: 845213

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 42/2021
Pae Nº 2022/188273
cLÁUsULa PriMeira – da ProrroGaÇÃo.
1.1. de acordo com o art. 57, inciso ii da lei federal n.º 8.666/93 e alte-
rações, combinado com o previsto na cláusula segunda do contrato inicial, 
fica prorrogado o Contrato nº 42/2021, por 12 (doze) meses no período de 
01/09/2022 a 31/08/2023.
valor aNUal estiMado: r$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
coNtratada: PrescoM - coMercio e serviÇos de coNstrUÇÃo ci-
vil ltda; cNPJ: 05.210.095/0001-91; eNdereÇo: travessa lomas valen-
tinas nº. 2884, ceP 66095-770, Bairro: Marco, BelÉM - Pará
data da assiNatUra: 26/08/2022
vilsoN JoÃo scHUBer
PresideNte eM eXercÍcio da JUcePa

Protocolo: 845149

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 261/2022 de 24/08/2022. 
art. 1º alterar o período de gozo das férias, por necessidade do serviço 
público, do servidor fabrício vasconcelos de oliveira, matrícula 55588100/1, 
anteriormente marcadas para 16/08/2022 a 14/09/2022, referente ao 
período aquisitivo de 02/04/2021 a 01/04/2022, para serem gozadas em 
30/08/2022 a 28/09/2022, conforme processo nº 2022/1043929. vilsoN 
JoÃo scHUBer – Presidente em exercício.

Protocolo: 845046

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 270/2022 de 25/08/2022. 
art. 1º desiGNar o servidor Marcelo vieira da silva, matrícula n° 
57211818/1, a participar no regime de teletraBalHo, no período de 3 
meses, atendendo a Na nº 002/2020, a partir de 01/08/2022, conforme 
Processo 2022/1077731. vilsoN JoÃo scHUBer – Presidente em 
exercício.

Protocolo: 845051
Portaria Nº 271/2022 de 26/08/2022. 
art. 1º desiGNar o servidor victor HUGo soares dos saNtos, 
matrícula n° 80845825/1, a participar no regime de teletraBalHo, no 
período de 3 meses, atendendo a Na nº 002/2020, a partir de 31/08/2022, 
conforme Processo 2022/1049855. vilsoN JoÃo scHUBer – Presidente 
em exercício.

Protocolo: 845055

..

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo iNeXiBiLidade de LicitaÇÃo N º 002/2022
a diretora Geral do Núcleo executor do Programa Municípios verde - 
NePMv, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Pare-
cer Jurídico anexado ao Processo administrativo nº 2022/1007286, com 
fundamento no artigo 25, inciso ii, § 1º da lei de 8.666/1993, ratifica 
a iNeXiBilidade de licitaÇÃo referente a contratação de pessoa jurídi-
ca para participação, treinamento e aperfeiçoamento de servidores deste 
NePMv no curso de capacitação/atualização intitulado “2° seMaNa Nacio-
Nal soBre a Nova lei de licitaÇÕes e coNtratos”, e, ainda, em face 
do princípio da continuidade dos serviços públicos.
empresa: escola de adMiNistracao e treiNaMeNto ltda - esafi
cNPJ Nº 35.963.479/0001-46
valor Global: r$ 8.380,00 (oito mil trezentos e oitenta reais)
Belém, 25 de agosto de 2022.
JaQUeliNe de carvalHo PeÇaNHa - diretora Geral do NePMv

Protocolo: 845025

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 1107/2022, de 24 de aGosto de 2022.
o secretário adJUNto de GestÃo de oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doe nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doe nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNsideraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsideraNdo os termos do Processo 2022/1076009, de 23/08/2022, e 
Memorando 530/2022, de 23/08/2022 - 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 Contra-
to celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – sedoP e a empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

121/2022 empresa lider engenharia eireli ltda
execução dos serviços de drenagem e pavimentação 

asfáltica de vias urbanas, no Município de ananindeua/
Pa.

ii – desiGNar o servidor WlYelisoN BarBosa cereJa, Matrícula nº 
5951197/2, cargo/função: coordenador de Núcleo, para acompanhar e 
fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos im-
pedimentos 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: 845336
.

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 822938, publicada no doe nº º 35.031, de 01 
de JUlHo de 2022-ediÇÃo eXtra, referente ao extrato do convenio nº 
296/2022:
oNde se LÊ: PrefeitUra: 1071017 449051
Leia-se: PrefeitUra: 20.451.0009-1007 -1701 -449051
Ordenador: Benedito Ruy Santos Cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 845361
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 12//2019
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Gurupá – cNPJ 04.876.397/0001-30
objeto: realização de etapas técnicas destinadas à concepção do Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana, conforme lei complementar nº 007, de 
17 de setembro de 2018, com fundamento na nova Politica Nacional de Mo-
bilidade Urbana, criada pela Lei nº 12.587/2012, conforme especificações 
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e de acordo com as necessidades do Município.
JUstificatica: Prorrogação de prazo.
Prazo de vigência: 22/08/2022 a 22/08/2023
data da assinatura: 22/08/2022
responsável pela entidade:
João da cruz teixeira de souza
ordenador responsável:
Benedito Ruy Santos Cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
 Republicado por ter saído com incorreção, Diário Oficial do Estado 
Nº 35.090, do dia 25/08/2022 – protocolo 844262

Protocolo: 845015
2º tac Nº 48/2021– cP Nº 06/2020
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Mais Brasil construtora eireli – cNPJ 26.916.786/0001-85
oBJeto: reforma e ampliação da câmara Municipal, no município de ana-
nindeua/Pa.
JUSTIFICATIVA: Replanilhamento de serviços com reflexo-financeiro, cfe. 
art. 65, §1º da lei nº 8.666/93.
valor da sUPressÃo: r$ 57.364,99
valor do acrÉsciMo: r$ 1.892.302,11
valor aditado: 1.834.937,12
data da assiNatUra: 26/08/2022
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Benedito Ruy Santos Cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 845117
1º tac Nº 102/2022 – tP Nº 14/2022
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
cGs coMÉrcio traNsPorte e serviÇos eireli - cNPJ nº 
04.821.763/0001-54
oBJeto: execução de limpeza rural, urbana e costeira, no município de 
salinópolis, neste estado.
JUSTIFICATIVA: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. 
art. 65, §1º da lei nº 8.666/93 e prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, 
ii da lei nº 8.666/93.
viGÊNcia: 19/08/2022 a 18/09/2022
valor do acrÉsciMo: r$ 455.858,34
dotaÇÃo orÇaMeNtária:7101 15.695.1498 76580 101/0301/449051
data da assiNatUra: 19/08/2022
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Benedito Ruy Santos Cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 845480

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo – toMa-
da de PreÇos Nº 019/2022–cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria esPecialiZada 
Para serviÇos de MaNUteNÇÃo e coNstrUÇÃo da GUarita do PrÉ-
dio do NGPM credicidadÃo, no Município de Belém, neste estado.
a cPl comunica o resultado de julgamento de habilitação, para os efeitos 
do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
eMPresas HaBilitadas:
a 3 eNGeNHaria ltda – ePP cNPJ: 04.656.777/0001-60
GUiMarÃes saNtos e serviÇos e coNstUltoria eireli cNPJ: 
33.036.066/0001-90
daWca coNstrUÇÕes e serviÇos ltda cNPJ: 20.342.633/0001-95
coNsserv coNstrUÇÕes e serviÇos eireli cNPJ: 37.844.010/0001-13
Br da costa e eNGeNHaria ltda cNPJ: 01.686.018/0001-51
JMJ eNGeNHaria e coNsUltoria – eireli cNPJ: 03.129.031/0001-35
lUis MaNoel saraiva Neto – ePP cNPJ: 29.188.615/0001-75
cortÊs coNstrUÇÕes e serviÇos ltda cNPJ: 19.661.427/0001-69
iNove coNstrUtora eireli cNPJ: 11.322.001/0001-79
eMPresa iNaBilitada:
erG serviÇos de iNstalaÇÃo MaNUteNÇÃo eletrica e coMercio 
eireli cNPJ: 37.084.095/0001-89
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 26 de agosto de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 845478
aViso de resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo – toMa-
da de PreÇos Nº 020/2022–cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria esPecialiZada 
Para a revitaliZaÇÃo da orla da vila MoNte aleGre do MaÚ, no 
Município de Marapanim, neste estado.
a cPl comunica o resultado de julgamento de habilitação, para os efeitos 
do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
eMPresas HaBilitadas:
leMes e leMes coNstrUtora eireli cNPJ: 18.990.417/0001-04
M PaMPloNa coNstrUÇÕes eireli cNPJ: 19.578.735/0001-25
eMPresas iNaBilitadas:
seNeNGe coNstrUÇÃo civil e serviÇos ltda cNPJ: 00.654.914/0001-76
B & M coNstrUtora ltda cNPJ: 04.370.847/0001-19

iNovare eMPreeNdiMeNtos, coNstrUÇÕes e serviÇos ltda cNPJ: 
20.239.662/0001-26
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 26 de agosto de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 845502
aViso de resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo – toMa-
da de PreÇos Nº 015/2022–cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria esPecialiZada 
Para reforMa e aMPliaÇÃo da cÂMara MUNiciPal de MaritUBa, 
neste Estado, neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e 
projetos anexos.
a cPl comunica o resultado de julgamento de habilitação, para os efeitos 
do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
eMPresa HaBilitada:
M & B eNGeNHaria cNPJ: 02.656.632/0001-33
M PaMPloNa coNstrUÇÕes eireli cNPJ: 19.578.735/0001-25
coNtiNeNtal service serviÇos de coNstrUÇÃo ltda cNPJ; 
26.263.297/0001-71
iGf coNstrUÇÕes e serv. eireli – ePP cNPJ: 27.850.633/0001-45
cortÊs coNstrUÇÕes e serviÇos ltda cNPJ: 19.661.427/0001-69
coNstrUtora MiraNda soBriNHo ltda cNPJ: 04.205.167/0001-40
alfa e oMeGa coNstrUtora e serviÇos eireli cNPJ: 31.391.809/0001-15
lest serviÇos de eNGeNHaria eireli cNPJ; 83.760.785/0001-28
iNove coNstrUtora eireli cNPJ: 11.322.001/0001-79
oKa coNstrUtora e iNcorPoradora eireli cNPJ: 36.821.978/0001-61
a3 eNGeNHaria ltda – ePP cNPJ: 04.656.777/0001-60
eco eNGeNHaria ltda – ePP cNPJ: 16.993.292/0001-40
oPUs coNstrUtora eireli – Me cNPJ; 04.660.153/0001-16
eMPresa iNaBilitada:
PaUva – coNstrUÇÕes e eNGeNHaria ltda cNPJ: 83.374.587/0001-26
ferreira & PaNtoJa coNsUltoria e coNstrUÇÃo ltda cNPJ: 
14.699.252/0001-65
eNGetor ltda – ePP cNPJ: 84.410.505/0001-14
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 26 de agosto de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 845388
aViso de resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo – toMa-
da de PreÇos Nº 018/2022–cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria esPecialiZada 
Para eXecUÇÃo dos serviÇos de coNstrUÇÃo da PraÇa da ProPi-
ra No MUNicÍPio de castaNHal, Neste estado.
a cPl comunica o resultado de julgamento de habilitação, para os efeitos 
do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
eMPresa HaBilitada:
cortÊs coNstrUÇoes e serviÇos ltda cNPJ; 19.661.427/0001-69
rodoterra ltda cNPJ; 83.933.945/0001-93
lUis MaNoel saraiva Neto – ePP cNPJ: 29.188.615/0001-75
B & M coNstrUtora ltda cNPJ; 04.370.847/0001-19
iNovare eMPreeNdiMeNtos, coNstrUÇÕes e serviÇos ltda cNPJ: 
20.239.662/0001-26
coNstrUtora MiraNda soBriNHo ltda – ePP cNPJ: 04.205.167/0001-40
eMPresa iNaBilitada:
erG serviÇos de iNstalaÇÃo MaNUteNÇÃo eletrica e coMercio 
eireli cNPJ: 37.084.095/0001-89
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 26 de agosto de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 845397

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

1º terMo aditiVo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 16/2021
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Belterra – cNPJ 01.614.112/0001-03
oBJeto: apoio técnico para elaboração e / ou revisão de instrumentos 
urbanísticos : onde destacamos cadastro multifinalitário e plano de regula-
rização fundiária e cadastro técnico multifinalitário, em conformidade com 
a lei federal nº 10.257/2001 (estatuto das cidades).
JUstificatica: Prorrogação de prazo.
viGÊNcia: 25/08/2022 a 25/08/2023
data da assiNatUra: 25/08/2022
resPoNsável Pela eNtidade: Jociclélio castro Macedo
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Benedito Ruy Santos Cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 845109
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.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

3° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 02/2020
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas / cNPJ: 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de santarém / cNPJ 05.182.233/0001-76
oBJeto do coNvÊNio: conclusão do hospital materno infantil de santa-
rém, neste estado.
JUstificativa: reformulação do Plano de trabalho do convênio
data da assiNatUra: 26/08/2022
Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 845306

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1114/2022, de 25 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 2022/1080991 de 24/08/2022 
– cosG/sedoP;
resolve:
i - coNceder ao servidor JoNatas soares Pereira, Matrícula nº 
57202050/2, cargo/função: Motorista, suprimento de fundos no valor de 
R$ 200,00 (duzentos reais) o qual deverá observar a classificação orça-
mentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8692 0101 339033 200,00

ii - estaBelecer o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
15 (quinze) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano

Protocolo: 845353

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 1115/2022, de 25 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 2022/1079461, de 24/08/2022 
– difis/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoMe: Jose sombreiro da silva Neto, Matrícula nº. 5897265/3, cargo/
função: técnico em Gestão de obras Públicas- engenheiro civil.
oBJetivo: fiscalização dos serviços de Pavimentação do Programa asfalto 
por todo o Pará, no Municípios de igarapé-açu e Maracanã/Pa.
NoMe: sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº. 57197483/1, car-
go/função: Motorista.
oBJetivo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
destiNo: igarapé-açu/Maracanã/Pa
diárias: 0,5 (meia).
data: 01/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 845346
Portaria Nº. 1109/2022, de 25 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 2022/1057265, 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: roberta andrade cavalleiro de Macedo, Matrícula nº 54180536/2, 
cargo/função: técnico em Gestão de infraestrutura- arquiteto/coordenador.
NoMe: luana fernandes Benetti, Matrícula nº 6403677/1, cargo/função: 
coordenador.
oBJetivo: reunião técnica junto a Prefeitura Municipal, para tratar das 
ações do Plano de regularização fundiária e Plano de saneamento Básico, 
previstos no termo de cooperação n° 05/2022 e tc nº04/2022.
NoMe: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº. 7030/1, cargo/função: Motorista.
oBJetivo: conduzir o veículo com as servidoras, ao Município de augusto 
corrêa/Pa.
destiNo: augusto corrêa/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: 845339
Portaria Nº. 1116/2022, de 25 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 2022/1076107, 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: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº 7030/1; cargo/função: Mo-
torista.
oBJetivo: conduzir o veículo com a servidora, ao referido distrito.
destiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/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: 845349
Portaria Nº. 1113/2022, de 25 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 2022/1080991, de 24/08/2022 
– 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, car-
go/função: diretor.
NoMe: roberta andrade cavalleiro de Macedo, Matrícula nº. 54180536/2, 
cargo/função: técnico em Gestão de infraestrutura-arquiteto/coordena-
dor.
oBJetivo: Participação no evento “Gestão sustentável de resíduos sóli-
dos Urbanos: Propostas para a região do Baixo tocantins” no Município de 
cametá/Pa.
NoMe: Jonatas soares Pereira, Matrícula nº. 57202050/2, cargo/função: 
Motorista.
oBJetivo: conduzir o veículo com os servidores desta sedoP, ao referido 
Município.
destiNo: cametá/Pa.
diárias: 1,5 (uma e meia).
PerÍodo: 01 a 02/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 845350
Portaria Nº. 1121/2022, de 25 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 2022/1085953, de 25/08/2022 
– difis/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoMe: dulcília alves do santos silva Neta, Matrícula nº 5965146/1; car-
go/função: técnico em Gestão de obras Públicas- engenheiro civil.
oBJetivo: fiscalização na obra de revitalização da fachada com esta-



88  diário oficial Nº 35.094 Segunda-feira, 29 DE AGOSTO DE 2022

cionamento e reforma do telhado da câmara Municipal, no Município de 
santa Maria do Pará/Pa- convênio 266/2022, e  construção do Novo Prédio 
da câmara Municipal de são Miguel do Guamá/Pa – convênio 60/2022.
NoMe: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1; 
cargo/função: Motorista.
oBJetivo: conduzir o veículo com a servidora, aos Municípios.
destiNo: são Miguel do Guamá/santa Maria do Pará/Pa.
diárias: 1,5 (uma e meia).
PerÍodo: 01 a 02/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 845362
Portaria Nº. 1120/2022, de 25 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 2022/1085188, de 25/08/2022 
– cosG/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoMe: Andreson Rannyery Lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; Car-
go/função: Motorista.
OBJETIVO: Conduzir o veículo com o Sr. Valdir Parry Acatauassú- Secre-
tário adjunto de desenvolvimento Urbano, ao 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.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 845366

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 1122/2022, de 25 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 art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNsideraNdo os autos do Processo nº 2022/109395, de 25/08/2022, e 
Memorando nº 48/2022 de 25/08/2022 - corH/sedoP.
r e s o l v e:
i - coNceder, no período de 27/07/2022 a 16/08/2022, 21 (vinte 
e um) dias de saldo de férias a servidora tereZa cristiNa BarBosa 
da silva, matrícula nº 57191296/1, cargo/função: técnico em Gestão 
de infraestrutura - arquiteto, interrompidas através da Portaria nº 
663/2021, de 03/09/2021, publicada no doe nº. 34.692 de 08/09/2021, 
referente ao período aquisitivo 01/08/2020 a 31/07/2021.
ii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 845377
Portaria Nº.1119 /2022, de 25 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 art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNsideraNdo os autos do Processo nº 2022/777412, de 22/06/2022, e 
Memorando nº 5/2022 de 22/06/2022 - cst/sedoP.
r e s o l v e:
i - coNceder 60 (sessenta) dias de férias regulamentares, a servidora 
abaixo relacionada, lotada nesta sedoP.

MatrÍcULa serVidor carGo/FUNÇÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo de 
GoZo

54191272/2 leila Márcia souza do 
amaral

auxiliar opera-
cional

18/06/2020 a 
17/06/2021

04/10/2022 a 
01/11/2022

18/06/2021 a 
17/06/2022

02/11/2022 a 
01/12/2022

ii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 845383

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo – toMa-
da de PreÇos Nº 022/2022–cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria esPecialiZada Para 
a reforMa das calÇadas No eNtorNo da UNiversidade do estado 
do Pará – UePa - ccse, No MUNicÍPio de BelÉM, Neste estado.
a cPl comunica o resultado de julgamento de habilitação, para os efeitos 
do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
eMPresa HaBilitada:
datasol eNGeNHaria ltda cNPJ: 83.358.887/0001-11
B & M coNstrUtora ltda cNPJ: 04.370.847/0001-19
Br da costa e eNGeNHaria ltda cNPJ: 01.686.018/0001-51
alfa e oMeGa coNstrUtora e serviÇos eireli cNPJ: 31.391.809/0001-15
iNove coNstrUtora eireli cNPJ: 11.322.001/0001-79
UsiNa oUro NeGro faBricaÇÃo de ProdUtos MiNerais eireli cNPJ: 
19.787.591/0001-17
rodoterra ltda cNPJ: 83.933.945/0001-93
eMPresa iNaBilitada:
lUis MaNoel saraiva Neto – ePP – MiNerva eNGeNHaria cNPJ: 
29.188.615/0001-75
erG serviÇos de iNstalaÇÃo MaNUteNÇÃo eletrica e coMercio 
eireli cNPJ: 37.084.095/0001-89
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 26 de agosto de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 845380
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o secretário de estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito Ruy Santos Cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar e adJUdicar a presente licitação nestes termos:
1.Processo: 2022/256381
2.licitação nº: 024/2022
3.Modalidade: toMada de PreÇos
4.data da adjudicação: 26/08/2022
5.data da Homologação: 26/08/2022
6.objeto da licitação: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria es-
PecialiZada Para os serviÇos de UrBaNiZaÇÃo da orla da cidade 
de MaraPaNiM, no Município de Marapanim, neste estado.
7.empresa vencedora adjudicada: iNfiNitY eNGeNHaria ltda – ePP 
cNPJ: 17.630.678/0001-50, com o valor total de r$ 3.063.552,62 (três 
milhões e sessenta e três mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cin-
quenta e dois centavos).
8.Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
Benedito Ruy Santos Cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(sedoP/Pa)

Protocolo: 845373

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º termo aditivo ao contrato nº 57/2021
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual, por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 21.08.2022, encerrando em 20.08.2023.
data de assinatura: 19.08.2022.
contratada: diaMoNd serviÇos de liMPeZa e MÃo de oBra ltda. 
cNPJ: 08.538.011/0001-31.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 845487

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1º terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 06/2021.
objeto o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de 
vigência do convênio por mais 12 (doze) meses, iniciando em 25.06.2022, 
encerrando em 24.06.2023; e o reajustamento de valores do convênio, 
que passou para o valor global de r$ 126.696,42 (cento e vinte e seis mil 
e seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois reais).
contratada: Prefeitura de limoeiro do ajuru. cNPJ: 05.105.168/0001-85.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 845009
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secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

..

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº 02 ao terMo de eXe-
cUÇÃo desceNtraLiZada Nº 06/2022 – sectet/UePa
Processo eletrônico nº 2022/389079
assinatura: 25/08/2022
Justificativa: Em conformidade com os termos do § 2º, artigo 15, do De-
creto nº 10.426/2020 e tendo em vista o que consta nos autos do Pro-
cesso nº 2022/389079, referente ao termo de execução descentralizada 
nº 06/2022 – sectet/UePa, inserir a fonte orçamentária 0324008794, 
ficando a Dotação Orçamentária do referido TED conforme Tabela abaixo:

FUNcioNaL
ProGraMÁtica

eLeMeNto de
desPesa aÇÃo FoNte Pi

48101.12.363.1501.8507
339014/ 39018/
339030/ 339033/
339036/ 339039

274540 0324008794/
0124008794 101.000.8507c

48101.12.363.1501.7616 449052 264416 0124008794 101.000.7616e

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: edilZa JoaNa oliveira foNtes - secretária de estado.

Protocolo: 845120

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 799 de 26 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 2022/1077104.
r e s o l v e:
i – autorizar a Bolsista do ProNatec MaYara PriscYla NasciMeNto 
carvalHo, cPf nº 002.052.722-58, a viajar ao município de salvaterra, 
no período de 29/08 a 03/09/2022, a fim de organizar a certificação de 7 
turmas dos cursos ofertados pelo Programa Nacional de acesso ao ensino 
Técnico e Emprego - PRONATEC, que finalizaram no 1º semestre, totali-
zando 200 alunos capacitados para recebimento de diplomas, bem como 
acompanhar e realizar levantamento
e revisão de documentação das turmas iniciadas para o 2° semestre.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco e 
meia) diárias à bolsista acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 26 de agosto de 2022.
deNilsoN BeNedito GoNÇalves PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 845114
Portaria Nº 802 de 26 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 2022/1077149.
r e s o l v e:
i – autorizar a Bolsista do ProNatec YaNe vitÓria BarBosa foNseca, 
cPf nº 015.398.262-44, a viajar ao município de salvaterra, no período 
de 29/08 a 03/09/2022, a fim de organizar a certificação de 7 turmas dos 
cursos ofertados pelo Programa Nacional de acesso ao ensino técnico e 
Emprego - PRONATEC, que finalizaram no 1º semestre, totalizando 200 
alunos capacitados para recebimento de diplomas, bem como acompanhar 
e realizar levantamento
e revisão de documentação das turmas iniciadas para o 2° semestre.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco e 
meia) diárias à bolsista acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 26 de agosto de 2022.
deNilsoN BeNedito GoNÇalves PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 845303
Portaria Nº 800 de 26 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 2022/1074937;
r e s o l v e:
i – autorizar o servidor edsoN da silva rodriGUes, identidade fun-
cional nº 5900189/1, ocupante do cargo técnico em Gestão de desen-
volvimento, ciência e tecnologia - engenheiro de Pesca, o servidor JoÃo 
fraNcisco costa de oliveira, identidade funcional nº 5964833/1, 
ocupante do cargo técnico em Gestão Pública – administração, lotados 

na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC; a 
viajarem ao município de Ulianópolis, no período de 08 a 10/09/2022, a 
fim realizar visita técnica e acompanhamento dos Cursos Técnico Açúcar e 
álcool, técnico em Química e Manutenção de Máquinas agrícolas e Pesadas 
no município de Paragominas - contrato 06/2020 sectet/PaGrisa, com 
objetivo de fiscalizar e acompanhar o andamento dos referidos cursos, 
bem como avaliar a possibilidade de alteração do local do curso de manu-
tenção de máquinas agrícolas e pesadas do município de Paragominas para 
o município de Ulianópolis; e adailtoN soUZa do rosario, identidade 
funcional nº 5964602/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na di-
retoria de diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá os 
servidores, ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBliQUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 26 de agosto de 2022.
deNilsoN BeNedito GoNÇalves PiNHeiro.
diretor de administração e finanças.

Protocolo: 845141

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcedeNte: secretaria de estado de ciência, tecnologia e educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoMe do Bolsista: GaBriel araUJo soUZa
oBJeto: este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de in-
centivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades 
administrativas, por meio do edital nº 022/2022 - sectet - edital de cre-
denciamento de profissionais especializados para prestação de serviços de 
coordenação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendi-
mento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de víncu-
lo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 24/11/2022
data de assiNatUra: 25/08/2022
*republicado por conter incorreções na publicação de nº 35.066, 
na data de 03/08/2022, protocolo 835310.
ordeNador
edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 845318

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 202/2022 – GaBiNete, 26 de agosto de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia de aMParo a estUdos 
e PesQUisas - faPesPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7°, da lei complementar estadual n° 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNsideraNdo os termos do Processo administrativo eletrônico n. 
2022/1084330;
resolve:
I – Instituir a presente COMISSÃO DE SELEÇÃO com a finalidade de condu-
zir a chamada Pública para contratação da organização da sociedade civil, 
a ser celebrada com a FAPESPA, mediante Termo de Colaboração, a fim 
de regulamentar o processo seleção e avaliação que executará o ProJeto 
MoNitor ods-Pa.
ii – a comissão de seleção será composta pelos seguintes membros:
1.elisaNdro riBeiro da costa, matrícula nº 5961250/1;
2.Maria GláUcia PacHeco Moreira, matrícula nº 5824877/2;
3.Marcio ivaN loPes PoNte de soUZa, matrícula nº 5918793/3;
iii. como presidente desta comissão, titula-se o sr. Márcio ivan lopes Pon-
te de souza.
iv – a constituição da comissão não implica em aumento de despesa, em 
atendimento ao decreto estadual 955, de 12/08/2020.
v – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 26 de agosto de 2022
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 845112
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oUtras MatÉrias
.

aLteraÇÃo do croNoGraMa do ProGraMa NacioNaL de 
aPoio À GeraÇÃo de eMPreeNdiMeNtos iNoVadores ProGra-
Ma ceNteLHa 2 Pa
11. croNoGraMa
11.1. as atividades do programa seguirão o cronograma:

atividades
datas

início término
lançamento da chamada Pública 16/03/2022

fase 1. submissão das ideias inovadoras 17/03/2022 30/06/2022
seleção e avaliação das ideias inovadoras – fase 1 01/07/2022 12/09/2022

divulgação do resultado Preliminar das ideias inovadoras selecionadas 
– fase 1 14/09/2022

Prazo para interposição de recursos administrativos na fase 1 15/09/2022 28/09/2022
divulgação das ideias inovadoras aprovadas na fase 1 11/10/2022
fase 2. submissão dos Projetos de empreendimento 13/10/2022 03/11/2022

seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – fase 2 04/11/2022 14/12/2022
divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de empreendimento 

selecionados – fase 2 16/12/2022

Prazo para interposição de recursos administrativos na fase 2 19/12/2022 02/01/2023
divulgação dos Projetos de empreendimento aprovados na fase 2 20/01/2023

fase 3. submissão dos Projetos de fomento 23/01/2023 13/02/2023
seleção e avaliação dos Projetos de fomento – fase 3 14/02/2023 31/03/2023

divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de fomento selecio-
nados – fase 3 04/04/2023

Prazo para interposição de recursos administrativos na fase 3 05/04/2023 19/04/2023
Divulgação do resultado final e publicação no DOE  03/05/2023

Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a 
contratação da Plataforma da faP

até 60 dias após a divulgação do 
resultado final

contratação dos projetos de fomento até 90 dias após a divulgação do 
resultado final

chamada de suplentes até 190 dias após a divulgação do 
resultado final

Prazo para suplentes para constituição da empresa e inserção de docu-
mentos para a contratação da Plataforma da faP até 60 dias após a convocação

contratação dos projetos de fomento (suplentes) até 90 dias após a convocação
acompanhamento dos projetos contratados 365 dias após a contratação

11.2. as datas são passíveis de alteração de acordo com o andamento das 
atividades e as novas versões do cronograma serão publicadas no site da 
faPesPa e Programa centelha.
11.2.1. É de responsabilidade do proponente acompanhar as versões atu-
alizadas do cronograma.
Belém (Pa), 26 de agosto de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 845511

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº. 132 de 22 de aGosto de 2022 - 
eMeNta: designa colaboradora substituta interina, para 
função comissionada de Gerente de divisão de administração de Pessoal 
– daP, subordinada à Gerência de Pessoas – GPe/daf. o PresideNte da 
ProdePa – eMPresa de tecNoloGia da iNforMaÇÃo e coMUNicaÇÃo 
do estado Pará, no uso de suas competências que lhe são conferidas 
pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNsideraNdo processo de 
n° e-2022/2000353 Pae 4.0 r e s o l v e: art.1º designar fraNcisca 
Maria GliNs de soUsa loBato, assistente administrativo, matrícula 
3245861/1, como substituta interina da colaboradora carMelita dos 
saNtos vieira, Gerente de divisão, Matrícula 57193038/3, para função 
comissionada de Gerente de divisão de administração de Pessoal – 
daP, subordinada à Gerência de Pessoas – GPe/daf, no período de 
16/08/2022 a 11/09/2022, em função do período de férias da titular. art. 
2º os efeitos desta Portaria retroagem à 16/08/2022. art. 3º dê-se 
ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdePa – empresa de 
tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará, 22 de agosto 
de 2022. Marcos aNtÔNio BraNdÃo da costa - Presidente da empresa 
de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.

Portaria - Presi Nº.133, de 25 de aGosto de 2022 - 
o PresideNte da ProdePa – eMPresa de tecNoloGia da iNforMaÇÃo 
e coMUNicaÇÃo do estado Pará, no uso de suas competências 
que lhe são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; r e 
s o l v e: art.1º designar MariaNa dias de carvalHo, para função 
comissionada de secretária. art. 2º esta Portaria entrará em vigor a 
partir da data de 01/09/2022. art. 3º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete 
da Presidência da ProdePa – empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do estado do Pará, 25 de agosto de 2022. Marcos aNtÔNio 
BraNdÃo da costa - Presidente da empresa de tecnologia da informação 
e comunicação do estado do Pará.
Portaria Nº.134, de 25 de aGosto de 2022 - 
o PresideNte da ProdePa – eMPresa de tecNoloGia da iNforMaÇÃo 
e coMUNicaÇÃo do estado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNsideraNdo 
o processo N° 2022/639211; r e s o l v e: art. 1º conceder ao colaborador 
israel aBraHaM BeNcHiMol, matrícula 3250393, auxiliar de Produção, 
GratificaÇÃo de rePreseNtaÇÃo, instituída na resolução 002/2012 de 
04/01/2012 do conselho de administração da ProdePa, o colaborador que 
desenvolve atividade habitual, , fornece suporte de infraestrutura de tic 
aos clientes deste local, Procede à implantação de projetos da ProdePa, 
abrangendo o levantamento, acompanhamento e homologação, realiza 
o atendimento das solicitações do cliente, divulga produtos e serviços 
em conformidade com as estratégias da empresa além de desenvolver 
atividades administrativas relacionadas com o funcionamento e com as 
atividades do núcleo. art. 2º o colaborador deverá cumprir cronograma 
de trabalho e a responsabilidade de emissão de relatório de atividades 
mensais e frequência até o dia 05 de cada mês, sendo encaminhado para 
a Gerência de Pessoas - GPe. § 1º o não encaminhamento do relatório 
mensal e frequência, implicará na suspensão do pagamento da gratificação 
no mês subsequente. art. 3º a jornada normal de trabalho é de 40 horas 
semanais de segunda a sexta, onde o empregado na sede deverá apurar a 
frequência; empregado desenvolvendo a atividade em Núcleos ou Grupos 
de Trabalho e ou em Projetos Específicos, fora da sede da PRODEPA, deverá 
encaminhar mensalmente a frequência manual (fornecida pela daP/
GPe). art. 4º esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade 
de 01 ano e só será renovada após a análise da diretoria administrativa 
e financeira - daf, expressamente autorizada pelo Presidente da 
ProdePa. art. 5º esta Portaria começa a valer a partir da data de 
01/09/2022. art. 6º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência 
da ProdePa – empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
estado do Pará, 25 de agosto de 2022. Marcos aNtÔNio BraNdÃo da 
costa - Presidente da ProdePa.
Portaria Nº.135, de 25 de aGosto de 2022 - 
o PresideNte da ProdePa – eMPresa de tecNoloGia da iNforMaÇÃo 
e coMUNicaÇÃo do estado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNsideraNdo 
o processo N° 2022/639211; r e s o l v e: art. 1º conceder ao 
colaborador iGor da silva Paes, matrícula 8080765, analista de suporte, 
GratificaÇÃo de rePreseNtaÇÃo, instituída na resolução 002/2012 de 
04/01/2012 do conselho de administração da ProdePa, o colaborador que 
desenvolve atividade habitual, , fornece suporte de infraestrutura de tic 
aos clientes deste local, Procede à implantação de projetos da ProdePa, 
abrangendo o levantamento, acompanhamento e homologação, realiza 
o atendimento das solicitações do cliente, divulga produtos e serviços 
em conformidade com as estratégias da empresa além de desenvolver 
atividades administrativas relacionadas com o funcionamento e com as 
atividades do núcleo. art. 2º o colaborador deverá cumprir cronograma 
de trabalho e a responsabilidade de emissão de relatório de atividades 
mensais e frequência até o dia 05 de cada mês, sendo encaminhado para 
a Gerência de Pessoas - GPe. § 1º o não encaminhamento do relatório 
mensal e frequência, implicará na suspensão do pagamento da gratificação 
no mês subsequente. art. 3º a jornada normal de trabalho é de 40 horas 
semanais de segunda a sexta, onde o empregado na sede deverá apurar a 
frequência; empregado desenvolvendo a atividade em Núcleos ou Grupos 
de Trabalho e ou em Projetos Específicos, fora da sede da PRODEPA, deverá 
encaminhar mensalmente a frequência manual (fornecida pela daP/
GPe). art. 4º esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade 
de 01 ano e só será renovada após a análise da diretoria administrativa 
e financeira - daf, expressamente autorizada pelo Presidente da 
ProdePa. art. 5º esta Portaria começa a valer a partir da data de 
01/09/2022. art. 6º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência 
da ProdePa – empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
estado do Pará, 25 de agosto de 2022. Marcos aNtÔNio BraNdÃo da 
costa - Presidente da ProdePa.
Portaria Nº.136, de 25 de aGosto de 2022 - 
o PresideNte da ProdePa – eMPresa de tecNoloGia da iNforMaÇÃo 
e coMUNicaÇÃo do estado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNsideraNdo 
o processo N° 2022/639211; r e s o l v e: art. 1º conceder ao colaborador 
aNtoNio serGio soUZa de aNdrade , matrícula 3245187, técnico de 
Manutenção eletronica, GratificaÇÃo de rePreseNtaÇÃo, instituída 
na resolução 002/2012 de 04/01/2012 do conselho de administração 
da ProdePa, o colaborador que desenvolve atividade habitual, , fornece 
suporte de infraestrutura de tic aos clientes deste local, Procede à 
implantação de projetos da ProdePa, abrangendo o levantamento, 
acompanhamento e homologação, realiza o atendimento das solicitações do 
cliente, divulga produtos e serviços em conformidade com as estratégias 
da empresa além de desenvolver atividades administrativas relacionadas 
com o funcionamento e com as atividades do núcleo. art. 2º o colaborador 
deverá cumprir cronograma de trabalho e a responsabilidade de emissão 
de relatório de atividades mensais e frequência até o dia 05 de cada 
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mês, sendo encaminhado para a Gerência de Pessoas - GPe. § 1º o não 
encaminhamento do relatório mensal e frequência, implicará na suspensão 
do pagamento da gratificação no mês subsequente. Art. 3º A jornada 
normal de trabalho é de 40 horas semanais de segunda a sexta, onde o 
empregado na sede deverá apurar a frequência; empregado desenvolvendo 
a atividade em Núcleos ou Grupos de Trabalho e ou em Projetos Específicos, 
fora da sede da ProdePa, deverá encaminhar mensalmente a frequência 
manual (fornecida pela daP/GPe). art. 4º esta Portaria entra em vigor 
nesta data, tendo validade de 01 ano e só será renovada após a análise 
da diretoria administrativa e financeira - daf, expressamente autorizada 
pelo Presidente da ProdePa. art. 5º esta Portaria começa a valer a 
partir da data de 01/09/2022 art. 6º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete 
da Presidência da ProdePa – empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do estado do Pará, 25 de agosto de 2022. Marcos aNtÔNio 
BraNdÃo da costa - Presidente da ProdePa.
Portaria - Presi Nº.137, de 26 de aGosto de 2022 - 
o PresideNte da ProdePa – eMPresa de tecNoloGia da iNforMaÇÃo 
e coMUNicaÇÃo do estado Pará, no uso de suas competências que 
lhe são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; r e s o l 
v e: art.1º exonerar a pedido eliNaKelY MaGalHÃes Melo, matrícula 
5900795, da função comissionada de secretária, subordinada ao Gabinete 
da Presidência. art. 2º esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 
30/08/2022. art. 3º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência 
da ProdePa – empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
estado do Pará, 26 de agosto de 2022. Marcos aNtÔNio BraNdÃo 
da costa - Presidente da empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do estado do Pará.

Protocolo: 845032

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022
Processo Nº 2022/864.354
oBJeto: registro de preços prestação de serviço de manutenção técnica 
preventiva e corretiva de sistemas de rádios digitais ponto multiponto que 
operam em faixa de frequência não-licenciada e licenciada, incluindo a 
manutenção técnica da infraestrutura.
iteNs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11
PreÇos reGistrados Para: tellYNK tecNoloGia e serviÇos ltda.
cNPJ: 19.388.694/0001-04
valor reGistrado: r$ 5.676.168,00
item 1 - Unidade de Planta (UdP) - araguaia
Quantidade: 129.600 UdP
Preço Unitário registrado: r$ 2,02
item 3: Unidade de Planta (UdP) - carajás
Quantidade: 187.200 UdP
Preço Unitário registrado: r$ 2,19
item 4: Unidade de Planta (UdP) - Guajará
Quantidade: 686.400 UdP
Preço Unitário registrado: r$ 2,12
item 5 Unidade de Planta (UdP) - Guamá
Quantidade: 496.800 UdP
Preço Unitário registrado: r$ 2,25
item 6: Unidade de Planta (UdP) – lago de tucuruí
Quantidade: 180.000 UdP
Preço Unitário registrado: r$ 2,42
item 7: Unidade de Planta (UdP) - Marajó
Quantidade: 64.800 UdP
Preço Unitário registrado: r$ 2,57
item 8: Unidade de Planta (UdP) - caeté
Quantidade: 345.600 UdP
Preço Unitário registrado: r$ 2,50
item 9: Unidade de Planta (UdP) – rio capim
Quantidade: 180.000 UdP
Preço Unitário registrado: r$ 2,47
item 11: Unidade de Planta (UdP) - tocantins
Quantidade: 230.400 UdP
Preço Unitário registrado: r$ 2,26
iteNs 2, 10 e 12
PreÇos reGistrados Para: radiocoMM telecoMUNicaÇÕes co-
MÉrcio e serviÇos eireli
cNPJ: 02.305.840/0001-98
valor reGistrado: r$ 966.576,00
item 2 - Unidade de Planta (UdP) – Baixo amazonas
Quantidade: 124.800 UdP
Preço Unitário registrado: r$ 2,69
item 10: Unidade de Planta (UdP) - tapajós
Quantidade: 158.400 UdP
Preço Unitário registrado: r$ 2,96
item 12: Unidade de Planta (UdP) - Xingu
Quantidade: 64.800 UdP
Preço Unitário registrado: r$ 2,50
desPacHo do PresideNte: Homologo.
o Pregoeiro

Protocolo: 845216
.

diÁria
.

Portaria Nº 490, de 26 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) Marcelo reNato Barata dos saNtos, 
analista de suporte, matrícula 73408, 25/08/2022 a 25/08/2022, à Belém-
Pa/salinas /Belém-Pa, para inauguração da escola teodato que teria 
sido vistoriada na semana anterior (Meia diÀria). ordenador: Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do estado do Pará.
Portaria Nº 491, de 26 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rodriGo raMos silveira, analista de 
suporte - resPoNsável NÚcleo ParaGoMiNas, matrícula 8080020-8, 
29/08/2022 a 03/09/2022, à BelémPa/Bragança/Belém-Pa, para instalação 
de oNU, mas novas unidades escolas da sedUc. ordenador: Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do estado do Pará.
Portaria Nº 492, de 26 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) BrUNo da silva PiMeNtel, analista de rede, 
matrícula 73418, 26/08/2022 a 26/08/2022, à Belém-Pa/Bonito/Belém-
Pa, para Manutenção na cidade de Bonito: cliente MP tdesk 2022020423- 
MPe - Bonito - região rio caeté. ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo 
da costa - Presidente da empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do estado do Pará.
Portaria Nº 493, de 26 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) leoPoldo JosÉ Moraes viaNa, técnico 
de Manutenção, matrícula 72113, 26/08/2022 a 26/08/2022, à Belém-
Pa/Bonito/Belém-Pa, para Manutenção na cidade de Bonito: cliente MP 
tdesk 2022020423- MPe - Bonito - região rio caeté. ordenador: Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do estado do Pará.
Portaria Nº 494, de 26 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) Marcelo reNato Barata dos saNtos, 
analista de suporte, matrícula 73408, 29/08/2022 a 03/09/2022, à Belém-
Pa/Bragança/Belém-Pa, para instalação de oNU, mas novas unidades 
escolas da sedUc. ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa 
- Presidente da empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
estado do Pará.
Portaria Nº 495, de 26 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) leoNardo Medeiros da silva, técnico 
de telecomunicação, matrícula 73318, 29/08/2022 a 03/09/2022, à Belém-
Pa/Bragança/Belém-Pa, para instalação de oNU, mas novas unidades 
escolas da sedUc. ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa 
- Presidente da empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
estado do Pará.
Portaria Nº 496, de 26 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) faBio aUGUsto NUNes Bastos, aNalista 
de sUPorte, matrícula 73170 , 25/08/2022 a 31/08/2022, à Belém-Pa/
Marabá/Belém-Pa, para Manutenção preventiva e instalação de radio enlace 
PtP Marabá - sefa.  ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa 
- Presidente da empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
estado do Pará.
Portaria Nº 497, de 26 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rUBeNs ortiZ de alMeida JUNior, técnico 
em telecomunicações, matrícula 73425, 25/08/2022 a 31/08/2022, à 
Belém-Pa/Marabá/Belém-Pa, para Manutenção preventiva e instalação de 
radio enlace PtP Marabá - sefa.  ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo 
da costa - Presidente da empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do estado do Pará.
Portaria Nº 498, de 26 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) Marcio NoNato cHaMe rodriGUes, técnico 
em telecomunicações, matrícula 734276, 25/08/2022 a 31/08/2022, à 
Belém-Pa/Marabá/Belém-Pa, para Manutenção preventiva e instalação de 
radio enlace PtP Marabá - sefa. ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo 
da costa - Presidente da empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do estado do Pará.

Protocolo: 845186

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 621/GePs/setUr de 24 de aGosto 2022
coNsideraNdo os termos do processo nº 2022/986753; coNsideraNdo 
a Portaria número 589/2022, publicada no doe 35.082 de 19/08/2022, 
que concede férias à Gerente de escritório regional. resolve: desiGNar 
a servidora, edileNe do socorro da silva correa, mat. 54197954/1, 
técnica de Planejamento e Gestão em turismo, para responder pela 
Gerência de escritório regional, no período de 01/09/2022 à 30/09/2022, 
durante as férias regulamentares da titular Karla Bethania silva d’ oliveira. 
ordeNador: aNdersoN oliveira cavalcaNte.

Protocolo: 844760
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Portaria Nº 622/GePs/setUr de 24 de aGosto 2022
coNsideraNdo os termos do processo nº 2022/1026257; coNsideraNdo 
a Portaria número 589/2022, publicada no doe 35.082 de 19/08/2022, 
que concede férias ao coordenador de Gestão administrativa. resolve: 
desiGNar o servidor, HeBert oliMPio de Brito, mat. 5957084/2, 
Gerente de contratos e convênios, para responder pela coordenadoria de 
Gestão administrativa, no período de 08/09/2022 à 07/10/2022, durante 
as férias regulamentares do titular charlles anderson de andrade silva. 
ordeNador: aNdersoN oliveira cavalcaNte.

Protocolo: 844769
Portaria Nº 623/GePs/setUr de 24 de aGosto 2022
coNsideraNdo os termos do processo nº 2022/1049199; coNsideraNdo 
a Portaria número 589/2022, publicada no doe 35.082 de 19/08/2022, 
que concede férias ao Gerente de execução orçamentária e financeira. 
resolve: desiGNar a servidora, clivia do socorro soUsa da silva, 
mat. 57191491/1, assistente de Gestão em turismo, para responder 
pela Gerência de execução orçamentária e financeira, no período de 
07/09/2022 à 30/09/2022, durante as férias regulamentares do titular 
Breno furtado cravo. ordeNador: aNdersoN oliveira cavalcaNte.

Protocolo: 844777
Portaria Nº 624/GePs/setUr de 24 de aGosto 2022
coNsideraNdo os termos do processo nº 2022/1068764; 
coNsideraNdo a Portaria número 589/2022, publicada no doe 35.082 
de 19/08/2022, que concede férias à Gerente de controle de transporte. 
resolve: desiGNar o servidor, faBio alBerto Batista saNtos, 
mat. 57197097/1, assistente de Gestão em turismo, para responder 
pela Gerência de controle de transporte, no período de 12/09/2022 à 
26/09/2022, durante as férias regulamentares da titular amanda de souza 
Gomes. ordeNador: aNdersoN oliveira cavalcaNte.

Protocolo: 844794

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 630/GePs/setUr de 26 de aGosto de 2022
coNsideraNdo os termos do Processo Nº 2022/1069202; resolve: 
conceder 3 e ½ (três e meia) diárias ao servidor aNdreY MeNdoNÇa 
soUZa, Mat. 5960339/1, Gerente de Qualidade. oBJ: Motivo da viagem: 
continuação do cronograma de trabalho da implementação do projeto de 
ecoturismo em Ourém e verificação das obras de reconstrução da rota 
de ecoturismo. destiNo: ourém- Pa. PerÍodo: 29.08 á 01.09.2022. 
ordeNador: aNdersoN oliveira cavalcaNte.

Protocolo: 845309

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 629/GePs/setUr de 26 de aGosto 2022
liceNÇa NoJo. coNsideraNdo os termos do processo nº 2022/1087196 
e N° da certidão:160333.01.55.2022.4.00006.240.0001746.01. resol-
ve: forMaliZar: 08 (oito) dias de liceNÇa NoJo a servidora Marcia 
iNGrid ferreira NUNes, Matrícula 5964839/1 ocupante do cargo de 
coordenadora de Núcleo, no período 09.08.2022 à 16/08/2022. ordeNa-
dor: aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 845002

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 526/2022/GGP/GaB/dPG, de 26 de aGosto de 2022.
o defeNsor PÚBlico-Geral do estado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o edital nº 12/2022/desiGNaÇÃo/
dP/Pa; tendo em vista os termos do Processo administrativo eletrônico nº 
2022/1050358; resolve:
art. 1º desiGNar o defensor Público GaBriel MoNteNeGro dUarte Pe-
reira id. funcional nº 5931562, para ocupar a 3ª defensoria pública cível 
e criminal de marituba, cumulando com auxiliar da 6ª defensoria pública 
criminal de ananindeua, com efeitos a contar de 05 (cinco), dias uteis a 
partir da publicação;
art. 2º desiGNar a defensora Pública MaYaNa Barros JorGe JoÃo id. 
funcional nº 5931565, para ocupar a 6ª defensoria pública criminal de ana-
nindeua, com efeitos a contar de 05 (cinco), dias uteis a partir da publicação;
art. 3º desiGNar o defensor Público ferNaNdo JosÉ saMPaio loBo 
id. funcional nº 80846028, para ocupar a 4ª defensoria pública cível de 
ananindeua;
art. 4º desiGNar a defensora Pública lUciaNa tarcila vieira GUedes id. 
funcional nº 57188160, para ocupar a 1ª defensoria pública criminal de ana-
nindeua, com efeitos a contar de 05 (cinco), dias uteis a partir da publicação;
art. 5º desiGNar o defensor Público caio favero ferreira id. funcio-
nal nº 57234658, para ocupar a 8ª defensoria pública cível da capital, com 
efeitos a contar de 05 (cinco), dias uteis a partir da publicação;
art. 6º desiGNar a defensora Pública liaNe BeNcHiMol de Matos al-
BaNo id. funcional nº 80845951, para ocupar a 1ª defensoria pública de 
proteção da infância e da juventude da capital, com efeitos a contar de 05 

(cinco), dias uteis a partir da publicação;
art. 7º desiGNar o defensor Público reiNaldo MartiNs JUNior id. 
funcional nº 57192842, para ocupar a 6ª defensoria pública infracional da 
juventude da capital, com efeitos a contar de 05 (cinco), dias uteis a partir 
da publicação;
art. 8º desiGNar a defensora Pública tHais coelHo de vilHeNa id. 
funcional nº 57192989, para ocupar a 6ª defensoria pública criminal da ca-
pital, com efeitos a contar de 05 (cinco), dias uteis a partir da publicação;
art. 9º desiGNar a defensora Pública aNa laUra Macedo sá id. funcio-
nal nº 80845770, para ocupar a 3ª defensoria pública de defesa da mulher 
em situação de violência de gênero, com efeitos a contar de 05 (cinco), 
dias uteis a partir da publicação;
art. 10º desiGNar a defensora Pública BreNda da costa saNtos 
MoNteiro id. funcional nº 80845940, para ocupar a 1ª defensoria pública 
de defesa do consumidor, com efeitos a contar de 05 (cinco), dias uteis a 
partir da publicação;
art. 11º revoGaM-se Portaria Nº. 022/2019-GaB/dPG, de 28 de 
JaNeiro de 2019, doe nº 34.774, diário oficial Nº 33799 Quinta-
feira, 07 de fevereiro de 2019, Portaria Nº 316/2020/GaB/dPG, de 
15 de deZeMBro de 2020, diário oficial Nº 34.437 Quarta-feira, 16 
de deZeMBro de 2020, Portaria Nº. 165/2020-GaB/dPG, de 06 de 
JUlHo de 2020, Portaria Nº. 191/2020-GaB/dPG, de 29 de JUlHo 
de 2020, diário oficial Nº 34.297 sexta-feira, 31 de JUlHo de 
2020, Portaria Nº. 029/2018-GaB/dPG, de 25 de JaNeiro de 2018, 
Portaria Nº. 157/2020-GaB/dPG, de 06 de JUlHo de 2020, Portaria 
Nº 101/2022/GaB/dPG, de 07 de MarÇo de 2022, diário oficial Nº 
34.886, QUarta-feira,09 de MarÇo de 2022.
JoÃo PaUlo carNeiro GoNÇalves lÉdo
defensor Público-Geral do estado do Pará

Protocolo: 845273
Portaria Nº 529/2022/GGP/dPG, de 26 de aGosto de 2022.
a sUBdefeNsora PÚBlica-Geral do estado do Pará, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 8°, inciso i; art. 9º, v; art. 33, iii, c/c art. 48 
todos da lei complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006, conside-
rando o que consta no Processo administrativo eletrônico nº 2022/997586, 
resolve:
autorizar a defensora Pública UrsUla diNi MascareNHas, id. funcio-
nal nº 57231661, a se afastar de suas funções no período de 30.08.2022 
a 02.09.2022, para participar do “iv encontro Nacional de defensoras e 
defensores Públicos de execução Penal”, a ocorrer na cidade de Porto ale-
gre/rs, sem prejuízo de seus vencimentos e sem ônus para a defensoria 
Pública do estado do Pará.
MÔNica PalHeta fUrtado BelÉM dias
subdefensora Pública-Geral do estado do Pará

Protocolo: 845481
Portaria Nº 530/2022/GGP/dPG, de 26 de aGosto de 2022.
a sUBdefeNsora PÚBlica-Geral do estado do Pará, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 8°, inciso i; art. 9º, v; art. 33, iii, c/c art. 48 
todos da lei complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006, conside-
rando o que consta no Processo administrativo eletrônico nº 2022/997586, 
resolve:
autorizar a defensora Pública clÍvia reNata loUreiro croelHas, 
id. funcional nº 57203678, a se afastar de suas funções no período de 
31.08.2022 a 02.09.2022, para participar do “iv encontro Nacional de de-
fensoras e defensores Públicos de execução Penal”, a ocorrer na cidade 
de Porto alegre/rs, sem prejuízo de seus vencimentos e sem ônus para a 
defensoria Pública do estado do Pará.
MÔNica PalHeta fUrtado BelÉM dias
subdefensora Pública-Geral do estado do Pará

Protocolo: 845482
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 522/2022/GGP/dPG, de 25 de aGosto de 2022.
considerando o Pae nº. 2022/1065354 -dPG, de 22/08/2022. resolve: in-
terromper a licença Prêmio do servidor Público roMUlo saNtos de MoUra, 
id funcional 57201721/ 1, publicada no d.o.e 35.009 de 15 de junho de 
2022, referente ao triênio 2008/2011, sendo de 29/07/2022 a 27/08/2022, a 
contar de 22/08/2022, restando 06(seis) dias que deverão ser usufruídos em 
momento oportuno. dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MoNica PalHeta fUrtado BelÉM dias
subdefensora Pública Geral do estado do Pará

Protocolo: 845071
Portaria Nº 520/2022/GGP/dPG, de 24 de aGosto de 2022.
considerando o Pae nº. 2022/1035891, de 17/08/2022. resolve: con-
ceder 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor Público elivar 
loBo alves, id funcional nº 57211744/ 1, 30 dias referentes ao triênio 
(2012/2015), com fruição no Período 01.09.2022 a 30.09.2022. dê-se ci-
ência, cumpra-se e publique-se.
MÔNica PalHeta fUrtado BelÉM dias
subdefensora Pública Geral do estado do Pará

Protocolo: 845072
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 517/2022-GGP-dPG, de 23 de aGosto de 2022. 
a sUBdefeNsora PÚBlica-Geral do estado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/890681. resolve: 
desiGNar o defensor Público Marco aUrelio velloso GUterres, 
id. funcional: 80846027/ 1, para responder pela coordenação do Núcleo 
Metropolitano de icoaraci, desta defensoria Pública do estado do Pará, 
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durante o afastamento de férias da titular, o defensor Público fraNcisco 
Jose PiNHo vieira, id. funcional: 57233810/ 1, no período de 18/07/2022 
a 01/08/2022 - 15 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHeta fUrtado BelÉM dias
subdefensora Pública-Geral do estado do Pará

Protocolo: 844990
Portaria Nº 518/2022-GGP-dPG, de 23 de aGosto de 2022. 
a sUBdefeNsora PÚBlica-Geral do estado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/856998. resolve: 
desiGNar o servidor Público MaXiMiaNo soUto aMado Neto. id. 
Funcional: 55585587/ 2, para responder pelas atividades da Gratificação 
de atividade de Gabinete – GaG, desta defensoria Pública do estado do 
Pará, durante o afastamento da segunda fração de férias do (a) titular, o 
servidor Público iraceMY rodriGUes costa. id. funcional: 3154556/ 
1, no período de 20/07/2022 a 03/08/2022 – 15 dias; resguardados os 
efeitos financeiros.
MÔNica PalHeta fUrtado BelÉM dias
subdefensora Pública-Geral do estado do Pará

Protocolo: 844993

.

.

diÁria
.

Portaria 1624/2022- da,26/08/2022. 
conceder 1/2 (Meia), diária(s) aos servidores davidsoN BreNo soUZa 
da coNsolacao, matrícula 54197219, cargo GereNte de Material e 
PatriMÔNio, carlos daNilo liMa de JesUs, matrícula 6039117, cargo 
secretário de NÚcleo MetroPolitaNo, objetivo distriBUiÇÃo, 
MoNtaGeM e recolHiMeNto de Materiais e eQUiPaMeNtos de 
iNforMática. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 
266/2021, para deslocarem-se de BelÉM a aNaNiNdeUa, período 
29/08/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 845305
Portaria 1623/2022- da,26/08/2022. 
conceder 1/2 (Meia), 1/2 (Meia), diária(s) ao servidor(es) WalessoN 
WilliaM PeQUeNo rodriGUes, matrícula 5935802, cargo aNalista 
de defeNsoria PÚBlica a, objetivo coNtiNUidade dos traBalHos 
de ParaMetriZaÇÃo, iMPlaNtaÇÃo, sUPorte e treiNaMeNto Para 
Uso do sisteMa solar. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
csdP 266/2021, para deslocar-se de BelÉM a aNaNiNdeUa, período 
22/08/2022, 23/08/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 845299
Portaria 1622/2022- da,26/08/2022. 
conceder 1/2 (Meia), 1/2 (Meia), 1/2 (Meia), 1/2 (Meia), 1/2 (Meia), 
diária(s) ao servidor daNilo HeNriQUe MartiNs, matrícula 57176622, 
cargo coordeNador NÚcleo de iNforMática, objetivo coNtiNUidade 
dos traBalHos de ParaMetriZaÇÃo, iMPlaNtaÇÃo, sUPorte e 
treiNaMeNto Para Uso do sisteMa solar. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BelÉM a 
aNaNiNdeUa, MaritUBa, 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: 845294
Portaria 1620/2022- da,26/08/2022. 
conceder 1/2 (Meia), 1/2 (Meia), 1/2 (Meia), 1/2 (Meia), diária(s) ao 
defensor faBio raNGel Pereira de soUZa, matrícula 55589067, objetivo 
coNtiNUidade dos traBalHos de ParaMetriZaÇÃo, iMPlaNtaÇÃo, 
sUPorte e treiNaMeNto Para Uso do sisteMa solar. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de 
BelÉM a MaritUBa, aNaNiNdeUa, período 22/08/2022, 24/08/2022, 
25/08/2022, 26/08/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 845256
Portaria 1621/2022- da,26/08/2022. 
conceder 1/2 (Meia), 1/2 (Meia), 1/2 (Meia), 1/2 (Meia), diária(s) 
ao servidor valdiNei carvalHo de aviZ, matrícula 57211726, cargo 
Motorista, objetivo coNdUZir  defeNsor. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BelÉM a 
MaritUBa, aNaNiNdeUa, período 22/08/2022, 24/08/2022, 25/08/2022, 
26/08/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 845263
Portaria 1625/2022- da,26/08/2022. 
conceder 1/2 (Meia), diária(s) aos servidores davidsoN BreNo 
soUZa da coNsolacao, matrícula 54197219, cargo GereNte de 
Material e PatriMÔNio, carlos daNilo liMa de JesUs, matrícula 
6039117, cargo secretário de NÚcleo MetroPolitaNo, objetivo 
oBJetivo: distriBUiÇÃo, MoNtaGeM e recolHiMeNto de Materiais 
e eQUiPaMeNtos de iNforMática. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BelÉM a MosQUeiro, 
período 25/08/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 845311

Portaria 1626/2022- da,26/08/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) aos servidores aNtoNio aUGUsto soares de 
oliveira, matrícula 57201147, cargo aNalista de defeNsoria PÚBlica, 
aNdre oliveira Bordalo, matrícula 80845355, cargo eNGeNHeiro 
civil, objetivo realiZaÇÃo de visita tecNica Na oBra da Nova 
sede. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocarem-se de BelÉM a itaitUBa, período 01/09/2022 a 02/09/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 845320
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 053/tJPa/2022
acolHo o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
eletrônico Nº 053/tJPa/2022, que tem por objeto o reGistro de PreÇos 
Para coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Na PrestaÇÃo de 
serviÇos de decoraÇÃo, conforme condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital, e, HoMolo-
Go a presente licitação. todas as informações a respeito do certame estão 
disponíveis em https://www.gov.br/compras/pt-br/. Belém, 26/08/2022. 
secretaria de administração do tJPa.

Protocolo: 845528

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 39.090, de 24 de aGosto de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 38.576/2022, e,
coNsideraNdo a solicitação da interessada através de expediente proto-
colizado sob o nº 014636/2022.
r e s o l v e:
coNceder à servidora Maria das GraÇas liMa costa, agente auxiliar 
de serviços Gerais, matrícula nº 0100040, 30 (trinta) dias de licença-prê-
mio, referente ao triênio de 03-02-2016/2019, nos termos do artigo 98 da 
lei nº 5.810/94, no período de 29-08 a 27-09-2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845233

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 39.091, de 24 de aGosto de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 38.576/2022, e,
coNsideraNdo os termos da licença Médica do tce nº 663/2022, de 05-
08-2022, protocolizado sob o expediente nº 013876/2022,
r e s o l v e:
coNceder à servidora BrUNa iris rodriGUes PaUla, auditor de con-
trole externo, matrícula nº 0101787, 07 (sete) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 05 a 11-07-2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845227



94  diário oficial Nº 35.094 Segunda-feira, 29 DE AGOSTO DE 2022

.

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo
 de ordem do excelentíssimo conselheiro relator, lUis da cUNHa tei-
Xeira, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno do 
tribunal de contas do estado do Pará, cito através do presente, a senhora 
Maria evaNeide PaNtoJa silva, (cPf: XXX.823.522-XX), diretora de 
administração e finanças da seaster, para que, no prazo de quinze (15) 
dias a partir desta publicação, apresente defesa nos autos do Processo 
nº. tc/519558/2020, que trata da representação tendo como objeto a 
contratação de serviços de alimentação para pessoa em situação de rua, 
abrigadas no estádio do Mangueirão e Mangueirinho em decorrência da 
Pandemia por corona vírus/covid 19 - seaster, o qual poderá ser con-
sultado mediante acesso ao “Portal do JUrisdicioNado” do tce-Pa, no 
endereço eletrônico: https:// tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, eX-
clUsivaMeNte, por meio do referido Portal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do JUrisdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JosÉ tUffi saliM JUNior
secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio tei-
Xeira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno 
do tribunal de contas do estado do Pará, comunico a empresa HoNo co-
MÉrcio e serviÇos ltda. (cNPJ: 12.810.318/0001-17), na pessoa de 
seu representante legal, para que, no prazo de quinze (15) dias a partir 
desta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do Processo 
tc/503645/2013, que trata da tomada de contas instaurada no iNstitU-
to Pará cidadÃo – iPac (atualmente denominado orGaNiZaÇÃo so-
cial GrÃo Pará), referente ao convênio seter (seaster) Nº 030/2011, 
o qual poderá ser consultado mediante acesso ao “Portal do JUrisdi-
cioNado” do tce-Pa, no endereço eletrônico: https://tcepa.tc.br/apre-
sentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, eXclUsivaMeNte, por meio do referido Portal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do JUrisdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JosÉ tUffi saliM JUNior
secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio teiXeira, 
em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do tribunal 
de contas do estado do Pará, comunico a empresa r. e. coMÉrcio e ser-
viÇos ltda. (cNPJ: 12.213.632/0001-12), na pessoa de seu representante 
legal, para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apre-
sente razões de justificativas nos autos do Processo TC/503645/2013, que 
trata da tomada de contas instaurada no iNstitUto Pará cidadÃo – iPac 
(atualmente denominado orGaNiZaÇÃo social GrÃo Pará), referente ao 
convênio seter (seaster) Nº 030/2011, o qual poderá ser consultado me-
diante acesso ao “Portal do JUrisdicioNado” do tce-Pa, no endereço 
eletrônico: https://tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, eXclUsivaMeNte, por meio do referido Portal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do JUrisdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JosÉ tUffi saliM JUNior
secretário-Geral
citaÇÃo
 de ordem do excelentíssimo conselheiro relator, lUis da cUNHa tei-
Xeira, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno do 
tribunal de contas do estado do Pará, cito através do presente, o senhor, 
liNdoMar carvalHo Garcia, (cPf: XXX.556.745-XX), Prefeito à época, 
para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente 
defesa nos autos do Processo tc/510991/2015, que trata da tomada de 
contas instaurada na PrefeitUra MUNiciPal de Brasil Novo, referente 
ao convênio sedUrB Nº. 020/2004, o qual poderá ser consultado me-
diante acesso ao “Portal do JUrisdicioNado” do tce-Pa, no endereço 
eletrônico: https://tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, eX-
clUsivaMeNte, por meio do referido Portal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do JUrisdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JosÉ tUffi saliM JUNior
secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do excelentíssimo conselheiro substituto, JUlival silva rocHa, em 
cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do tribunal de con-
tas do estado do Pará, comunico o senhor fraNcisco GoMes da silva, (cPf: 
XXX.427.452-XX), Presidente à época, para que, no prazo de quinze (15) dias a 
partir desta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do Proces-
so tc/548249/2019, que trata da Prestação de contas do siNdicato rUral 
de castaNHal, referente ao convênio sedaP Nº 004/2018, o qual poderá ser 
consultado mediante acesso ao “Portal do JUrisdicioNado” do tce-Pa, no 
endereço eletrônico: https://tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, eXclUsivaMeNte, por meio do referido Portal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do JUrisdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JosÉ tUffi saliM JUNior
secretário-Geral

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
 de ordem do excelentíssimo conselheiro substituto, JUlival silva ro-
cHa, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
tribunal de contas do estado do Pará, comunico a senhora MarileNe de 
Brito MalHeiros, (cPf: XXX.862.092-XX), Presidente à época, para que, 
no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de 
justificativas nos autos do Processo TC/501445/2011, que trata da Presta-
ção de contas da crUZ verMelHa Brasileira - filial Pará, referente 
ao convênio sesPa Nº. 015/2009, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “Portal do JUrisdicioNado” do tce-Pa, no endereço eletrô-
nico: https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, eXclUsivaMeNte, por meio do referido Portal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do JUrisdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JosÉ tUffi saliM JUNior
secretário-Geral
resoLUÇÃo Nº 19.434
(Processos nºs tc/516611/2018 e tc/516699/2018)
arquivamento e Baixa. autuação indevida. destaque orçamentário.
o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais,
considerando as manifestações da secretaria de controle externo e do 
Ministério Público de contas;
considerando os votos da excelentíssima senhora conselheira rosa egídia 
crispino calheiros lopes, nos quais acompanha as manifestações constan-
tes dos autos e determina o desentranhamento dos documentos encami-
nhados e devolução aos remetentes, os quais deverão ser apresentados 
em conjunto com as contas de gestão anual da secretaria de estado de 
segurança Pública e defesa social (segup) dos exercícios de 2012 a 2018.
Considerando, finalmente, a manifestação da Presidência, constante da Ata 
nº 5.839, desta data;
resolve, unanimemente:
art. 1º ficam autorizados os arquivamentos e baixas no sistema informati-
zado deste tribunal dos processos nºs 516611/2018 e 516699/2018, tendo 
em vista suas autuações indevidas, vez que os recursos foram transferidos 
por meio de meros destaques orçamentários, devendo-se proceder ao de-
sentranhamento e devolução aos respectivos remetentes das documenta-
ções apresentadas, as quais deverão ser apresentadas em conjunto com 
as contas de gestão anual da secretaria de estado de segurança Pública e 
defesa social (segup) dos exercícios de 2012 a 2018.
art. 2º esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro emílio Martins”, em sessão ordinária de 16 de agosto 
de 2022.

Protocolo: 845073

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 11/2022/MPc/Pa
Processo n.º 2022/1077666
com fundamento no artigo 25, inciso ii, e em observância ao artigo 26 da 
lei federal n° 8.666/93, tudo em consonância com o que consta dos autos 
(Protocolo Pae nº 2022/1077666), em especial o Parecer nº 120/2022, 
exarado pela assessoria Jurídica do MPc/Pa em 26/08/2022, nos termos 
do artigo 38, inciso vi, do mesmo diploma legal, resta inexigível a licitação 
para realização de despesa com a contratação de empresa para capaci-
tação presencial, do curso “a Nova lei de licitações e contratos (Nllc)”, 
com carga horária de 16 horas (2 dias consecutivos).
a despesa ora autorizada, no valor de r$ 2.947,00 (dois mil, novecentos 
e quarenta e sete reais), corresponde a participação de 01 (um) membro. 
a Nota de empenho deverá emitida em favor da orZil coNsUltoria e 
treiNaMeNto ltda, inscrita no cNPJ nº 21.545.863/0001-14, estabele-
cida à srtvs, Q. 701, Bloco “o”, sala 601, ed. Novo centro Multiempre-
sarial, asa sul, ceP 70.340-000, à conta da seguinte dotação orçamen-
tária, informada pelo departamento de finanças e orçamento do Órgão: 
Programa de trabalho: 01.032.1493.8748.0000; Natureza da despesa: 
33.90.39.00; fonte de recurso/origem do recurso estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-Geral de coNtas

Protocolo: 845304
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.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 430/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-Geral de coNtas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo tudo o que consta do Processo Pae nº 2022/1065224;
resolve:
art. 1º revogar, a contar de 02/09/2022, a Portaria n° 258/2022/
MPc/Pa, de 06/06/2022, que atribuiu ao servidor efetivo lUaN cHaves 
SOBRINHO o regime de Dedicação Exclusiva com gratificação de 100% 
(cem por cento) do vencimento referente ao seu cargo.
art. 2º Nomear o referido servidor para ocupar o cargo em comissão de 
assessor da Procuradoria, a contar de 02/09/2022.
art. 3º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém-Pa, 26 de agosto 2022.
PatricK BeZerra MesQUita
ProcUrador-Geral de coNtas

Protocolo: 845254
Portaria N° 429/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-Geral de coNtas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo tudo o que consta do Processo Pae nº 2022/1065224;
resolve:
art. 1º exonerar, a contar de 02/09/2022, a servidora aNa aMÉlia Paes de 
aNdrade Barros do cargo em comissão de assessora da Procuradoria.
art. 2º Nomear a referida servidora para ocupar o cargo em comissão de 
chefe de Gabinete da 2ª Procuradoria de contas, a contar de 02/09/2022.
art. 3º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém-Pa, 26 de agosto 2022.
PatricK BeZerra MesQUita
ProcUrador-Geral de coNtas

Protocolo: 845252
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4708/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa do estado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r e s o l v e:
desiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafael rodri-
GUes de soUZa para atuar no Pregão eletrônico vinculado ao Gedoc nº 
127349/2022, cujo objeto é o reGistro de PreÇos Para aQUisiÇÃo 
de NoteBooKs, de acordo com o disposto no art. 3º, iv, da lei federal 
nº 10.520, de 17/7/2002, art. 5º, ii, e 7º, da lei estadual nº 6.474, de 
6/8/2002, e arts. 13º, i, e 16, ii, do decreto estadual 534, de 05/02/2020, 
e no impedimento deste, a servidora aNdrÉa Mara ciccio, 1ª suplente, 
e o servidor aNGelo NaZareNo costa BarBosa, 2º suplente, devendo 
atuar como membro da equipe de apoio o servidor dieGo rodriGUes 
de soUZa e, no seu impedimento, faBrÍcio JosÉ Barroso saldaNHa, 
para análise técnica das propostas e da documentação de qualificação téc-
nica, e a servidora MoNica faBÍola cavalcaNte dos aNJos e, no seu 
impedimento, silvio victor NasciMeNto triNdade, técnicos-conta-
dores, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-Geral de JUstiÇa. 
 Belém, 25 de agosto de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa

Protocolo: 844973
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 0656/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-Geral de JUstiÇa, Para a área tÉcNico-
adMiNistrativa,usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.e. de 
15/1/2018;
considerando os termos do ofício nº037/2022/MP/cPPads, de 11/8/2022, 
protocolizado no “siP” sob o nº 11971/2022, em 12/8/2022,
coNsideraNdo os termos da Portaria nº 0145/2022-MP/sUB-ta, de 
21/3/2022, publicada no d.o.e. de 23/3/2022, que concedeu à servidora 
lívia lanoa cosenza licença-maternidade , no período de 2/3 a 28/8/2022,
r e s o l v e:
i - torNar seM efeito a Portaria nº 0643/2022-MP/sUB-ta, de 
22/8/2022, publicada no d.o.e. de 23/8/2022.
ii - desiGNar a servidora PaUla daNielle liMa da silva, ocupante 
do cargo de analista Jurídico, para, sem prejuízo de suas atribuições, 
proceder à defesa técnica em favor da servidora registrada sob a Matricula 
nº 999.687, ocupante do cargo de auxiliar de serviços Gerais, indiciada 
nos autos do Processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria 
nº 25/2021-MP/sGJ-ta, de 2/2/2021, publicada no d.o.e. de 11/2/2021.
 sUBProcUradoria-Geral de JUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMi-
Nistrativa. 
 Belém, 25 de agosto de 2022.
UBiraGilda silva PiMeNtel
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 845247

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 4719/2022-MP/PGJ
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 Promotores de Justiça e servidores abaixo relacionados para 
acompanharem e fiscalizarem os devidos instrumentos, conforme quadro:
coNtrato

Nº ano
UNi-

dade
coNtratado FiscaL iNÍcio FiM*

Portaria 
reVoGada

088 2022
PJ 

PeiXe 
Boi

telefÔNica Brasil 
s.a.

roberto césar 
teixeira de santa-
na (titular); Paulo 
Ângelo Nogueira 

furtado (suplente) 
(PJ)

28/07/2022 28/07/2023 -

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica

Nº ano
UNi-

dade
coNVeNeNte FiscaL iNÍcio FiM*

Portaria 
reVoGada

018 2022

comis-
são de 

sistemas 
da área 

finalística 
do MPPa 
e PJe

triBUNal de 
JUstiÇa do estado 

do Pará - tJPa

José Maria 
Gomes dos santos 

(PJ) (titular) 
leandro Gomes de 
Moura (suplente)

08/06/2022 08/06/2026 -

* É possível que a data final de vigência dos instrumentos contratuais, seja 
alterada posteriormente a data desta Portaria mediante termo aditivo.
ii - ficam revogadas as disposições em contrário.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se
GaBiNete do ProcUrador-Geral de JUstiÇa, Belém, 26 de agosto 
de 2022
cÉsar BecHara Nader Mattar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça
 ProcUradoria-Geral de JUstiÇa. 
 , 25 de agosto de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa

Protocolo: 845210
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Núm. do termo aditivo: 9º
Núm. do contrato: 052/2014-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e o sr. rodolfo Mascare-
NHas siMÕes.
objeto do contrato: locação de imóvel destinado ao Gaeco.
objeto do aditamento: reajuste, a contar de agosto/2022, referente a va-
riação do índice iGP-M, no período de agosto/2021 a julho/2022.
valor: mensal: r$ 17.450,00; total para 12 meses: r$ 209.400,00;
data de assinatura: 25/08/2022.
dotação orçamentária: atividades: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção 
e defesa dos direitos constitucionais; elementos de despesa: 3390-36 
– outros serviços de terceiros – Pessoa física; fonte: 0101 – recursos 
ordinários.
ordenador responsável: dr. cÉsar BecHara Nader Mattar JÚNior, 
Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 844980
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 106/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa ase-it solUco-
es eM tecNoloGia ltda.
objeto do contrato: aquisição de computadores e periféricos.
objeto do aditamento: acréscimo de 43 (quarenta e três) unidades do item 
02, desKtoP coM GaBiNete tiPo MiNi coM 2 MoNitores WidescreeN 
de 21” oU sUPerior.
valor: unitário: r$8.925,71; total para 43 unidades: r$ 383.805,53;
data de assinatura: 25/08/2022.
Dotação Orçamentária: Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promo-
ção e defesa dos direitos constitucionais; elemento: 449052 – equipa-
mentos e Material Permanente; fontes: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr. cÉsar BecHara Nader Mattar JÚNior, 
Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 844982
.

aViso de LicitaÇÃo
.

toMada de PreÇos Nº 003/2022-MP/Pa
 o MiNistÉrio PÚBlico do estado, por meio da comissão Permanente 
de Licitação, comunica aos interessados o resultado final da Tomada de 
Preços nº 003/2022-MP/Pa, do Processo administrativo nº 115953/2022 
(Gedoc), que tem como objeto a contratação de empresa para execução 
de obras de engenharia: lote i - reforma e adaptação da antiga residência 
oficial em sede do MPPA no município de Oriximiná/PA; Lote II - reforma 
no prédio sede do Ministério Público do estado do Pará no município de 
Monte alegre/Pa; lote iii - reforma no prédio sede do Ministério Público do 



96  diário oficial Nº 35.094 Segunda-feira, 29 DE AGOSTO DE 2022

estado do Pará no município de tucuruí/Pa:
a servidora designada como apoio técnico informou que as empresas 
atenderam aos critérios estabelecidos no edital, sem quaisquer restrições. 
diante da manifestação, a comissão Permanente de licitação decide:
1) CLASSIFICAR em primeiro lugar no Lote I a proposta financeira da 
empresa vco serviÇos tecNicos eM telecoMUNicaÇÃÇÕes e ele-
tricidade ltda no valor global de r$198.528,63; e em segundo lugar 
a proposta financeira da empresa ENGETOR LTDA no valor global de R$ 
258.369,11;
2) CLASSIFICAR em primeiro lugar no Lote II a proposta financeira da 
empresa eNGetor ltda com proposta no valor global de r$ 87.717,99, 
única participante neste lote;
3) CLASSIFICAR em primeiro lugar no Lote III a proposta financeira da em-
presa vco serviÇos tecNicos eM telecoMUNicaÇÃÇÕes e eletrici-
dade ltda no valor global de r$79.753,13; em segundo lugar a proposta 
financeira da empresa ENGETOR LTDA no valor global de R$ 102.428,17; 
em terceiro lugar a proposta financeira da empresa VANDERSON R LOPES 
LTDA no valor global de R$104.904,74; e em quarto lugar a proposta fi-
nanceira da empresa alMeida e cia coNstrUtora ltda no valor global 
de r$107.737,11.
informamos que o prazo para recurso correrá conforme art.109, da lei nº. 
8.666/93 e suas alterações.
Belém, 26 de agosto de 2022.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 845508

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Portaria Nº 07/2022- MP/PJJ
a ProMotoria de JUstiÇa de JacareacaNGa/Pará torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo, nº. 000491-044/2022- MP/PJJ 
o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada 
na av. standislaw Brilhante, s/nº, sede do fórum da comarca, Bairro Bela 
vista, Jacareacanga/Pa, ceP 68.195-000.
ProcediMeNto adMiNistrativo siMP Nº. 000491-044/2022- MP/PJJ
OBJETO: “a fim de acompanhar a execução das atividades referentes ao 
oBJetivo 01 do PlaNo de atUaÇÃo da ProMotoria de JUstiÇa de 
JACAREACANGA/PA, biênio 2022/2023, com atividade fim de cumprir o 
objetivo de “ideNtificar as criaNÇas de 0 a 10 aNos QUe esteJaM 
coM alto teor de coNtaMiNaÇÃo MercUrial e se Já estÃo rece-
BeNdo ateNdiMeNto MÉdico Para coMBater eveNtUais PatoloGias 
deseNvolvidas eM virtUde da coNtaMiNaÇÃo MercUrial”.

Protocolo: 844992
Portaria Nº 4625/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa do estado do Pará, usan-
do de suas atribuições legais, e considerando os termos do ofício nº 
132/2022-MP/3ªPJvdfM, de 8/8/2022, protocolizado no “siP” sob o nº 
11657/2022, em 8/8/2022,
r e s o l v e:
aUtoriZar o Promotor de Justiça fraNKliN loBato Prado, sem preju-
ízo de suas atribuições, a se deslocar desta capital ao município de canaã 
dos Carajás, no período de 9 a 10/8/2022, a fim de proferir palestra so-
bre o tema “Políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica e 
familiar contra a mulher: fluxo de atendimento da rede”, em razão do da 
realização do i seminário “agosto lilás - salve uma Mulher: 16 anos da 
lei Maria da Penha’.
 ProcUradoria-Geral de JUstiÇa. 
 Belém, 22 de agosto de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa
Portaria Nº 4668/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela lei complementar nº 57, de 6 de julho de 2006,
coNsideraNdo a necessidade de substituição dos sistemas de folha de 
Pagamento, Ponto eletrônico, cadastro e acompanhamento funcional e 
Plano de cargos, carreiras e remuneração em função do encerramento 
do contrato 95/2019-MP/Pa com a empresa rede de iNforMática ltda, 
que ocorrerá em 18/7/2023;
coNsideraNdo a necessidade de substituição de sistemas de informática, 
em função da ausência de funcionalidades essenciais para o desenvolvi-
mento das atividades diárias e gerenciais;
coNsideraNdo a necessidade de substituição do sistema de controle de 
Materiais (sisMat), utilizado pela divisão de almoxarifado e por outras 
áreas afetas ao processo de Gestão de Materiais;
coNsideraNdo a necessidade de substituição do sistema de Patrimônio 
(sisPat), utilizado pela divisão de Patrimônio e por outras áreas afetas ao 
processo de Gestão Patrimonial;
coNsideraNdo a necessidade de substituição do sistema financeiro 
(sisfiN) utilizado pelo departamento financeiro e por outras áreas afetas 
ao processo de Gestão financeira;
coNsideraNdo a necessidade de substituição do sistema de Programação 
e acompanhamento do orçamento (sisorc), utilizado pela assessoria de 
Planejamento e por outras áreas afetas ao processo de Gestão orçamentária;
coNsideraNdo a necessidade de substituição do software de Gestão de 

saúde, PersonalMed e do sistema dMo, utilizados pelo departamento Mé-
dico-odontológico;
coNsideraNdo os termos do e-mail recebido do departamento de infor-
mática, protocolizado no “siP” sob o nº 9789/2022, em 28/6/2022;
coNsideraNdo a necessidade de redução na quantidade de sistemas uti-
lizados pelos integrantes do MPPa;
CONSIDERANDO a necessidade de definir padrões de funcionamento, inte-
gração, qualidade dos serviços e medidas com vistas ao aperfeiçoamento 
dos recursos e melhoria no desempenho geral das atividades estruturantes 
do Ministério Público do estado do Pará,
r e s o l v e:
art. 1º instituir, no âmbito do Ministério Público do estado do Pará, a co-
missão para avaliação dos sistemas aplicativos componentes da solução 
“thema/GrP – Pública”.
art. 2º designar a Procuradora de Justiça, Ubiragilda silva Pimentel, 
subprocuradora-Geral de Justiça, para área técnico-administrativa, como 
presidente da comissão para avaliação do sistema GrP-tHeMa, e como 
integrantes os servidores das seguintes áreas:
1.Clayton Andrade Dias, Gestão de Contratos e Convênios;
2.daniela santos Barata oliveira, departamento Médico-odontológico;
3.fabricio José Barroso saldanha, departamento de informática;
4.Márcia Maria Moraes da costa, departamento de obras e Manutenção;
5.Márcio roberto silva Menezes, departamento financeiro;
6.Marly Dantas Nery, Assessoria de Planejamento Organizacional;
7.Michelle Barbosa de Brito, assessoria de Planejamento orçamento e Gestão;
8.Paulo sérgio dos santos costa, departamento de administração;
9.ricardo de araújo Moura, departamento de recursos Humanos;
10.sandra Maria Maia sampaio, assessoria de Planejamento orçamento 
e Gestão; e
11.vânia socorro siqueira rodrigues, departamento de atividades Judiciais.
art. 3º compete à comissão apresentar manifestação fundamentada sobre 
o sistema analisado, considerando aspectos importantes, como agregação 
de valor e gestão de riscos, bem como se atende às disposições legais e 
aos princípios básicos da administração Pública, como isonomia, economi-
cidade, eficiência, publicidade e legalidade.
Parágrafo único. a comissão será responsável por informar se a solução 
em análise está alinhada com as estratégias do Planejamento estratégico 
institucional (Pei).
art. 4º a comissão poderá encaminhar estudos e propostas à comissão 
Gestora dos sistemas da área-meio para deliberação.
art. 5º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 ProcUradoria-Geral de JUstiÇa. 
 Belém, 24 de agosto de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa
Portaria Nº 4670/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais;
r e s o l v e:
art. 1º instituir Grupo de trabalho para discussão de rotinas e processos 
administrativos, com o objetivo de aprimorar os procedimentos de acom-
panhamento contratual desta instituição Ministerial, bem como contribuir 
com o melhoramento e conclusão do sistema criado pelo departamento de 
informática para gestão dos contratos.
art. 2º integram o Grupo de trabalho:
i - Márcia Maria Moraes da costa, representante do departamento de 
obras e Manutenção;
ii – Márcio roberto silva Menezes, representante do departamento financeiro;
iii - Paulo sérgio dos santos costa, representante do departamento de 
administração;
iii – amilton Pinheiro de oliveira, representante da assessoria de Plane-
jamento;
iv - thais alessandra Nunes Bastos, representante da assessoria de Pla-
nejamento;
V - Jefferson Rosa Coelho, representante da Comissão de Controle Interno;
vi - Marcio antônio cunha solimões, representante da atividade de licita-
ções e contratos;
vii - elaine caroline Martins de salles Guimarães, representante do Grupo 
Multidisciplinar de termo de referência;
viii - carlos Henrique coelho tocantins, representante do departamento 
de informática;
IX – Clayton Andrade Dias, representante da Comissão de Gestão de Con-
tratos e convênios.
art. 3º o Grupo de trabalho deverá funcionar por meio de reuniões, a 
serem agendadas mensalmente e conduzidas pelo meio que melhor se 
adequar às atividades de seus integrantes.
1º em caso de ausência, afastamento ou impedimento, os integrantes do 
grupo de trabalho indicarão os seus substitutos, assumindo estes a sua 
incumbência.
2º a cada bimestre, o Grupo de trabalho deverá se reunir com a subpro-
curadoria-Geral de Justiça, para área técnico-administrativa para informar 
sobre os trabalhos, bem como para discussão de possíveis assuntos que 
necessitem de deliberação superior.
Art. 4º O Grupo de Trabalho deverá apresentar relatório final com as pro-
postas para a melhoria dos procedimentos de acompanhamento contratual 
desta instituição Ministerial.
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art. 5º o prazo para conclusão dos trabalhos do presente grupo será de 6 
(seis) meses, contados da publicação desta Portaria.
art. 6º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 ProcUradoria-Geral de JUstiÇa. 
 Belém, 24 de agosto de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa
Portaria Nº 4671/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa, no uso das atribuições que lhe con-
fere o inciso vii do art. 18 da lei complementar nº 057, de 06 de julho 
de 2006;
coNsideraNdo a implantação da 2ª e 3ª fases do sistema de escritura-
ção digital das obrigações fiscais, Previdenciárias e trabalhistas (esocial) 
no âmbito do Ministério Público do estado do Pará, conforme decreto nº 
8.373/2014, de 11 de dezembro de 2014;
coNsideraNdo os termos do ofício nº 82/2022-MP/drH, protocolizado 
no siP sob o nº 4972/2022, encaminhado pelo diretor do departamento 
de recursos Humanos (drH), acerca da adoção de procedimentos opera-
cionais visando a padronização dos dados dos integrantes do Ministério 
Público do estado do Pará,
r e s o l v e:
art. 1º o departamento de recursos Humanos e o departamento finan-
ceiro devem adotar as informações existentes na base de dados do esocial 
para fins de cadastramento, atualização e manutenção dos dados de inte-
grantes e de prestadores de serviço desta instituição Ministerial.
art. 2º Havendo necessidade de alteração dos dados de integrantes do Mi-
nistério Público e de prestadores de serviço constantes do sistema de Ges-
tão de Pessoas do órgão, os Departamentos deverão notificar o interessado 
para ciência e adoção de medidas de regularização cadastral.
art. 3º o departamento de recursos Humanos deverá exigir, na admissão 
de membros e servidores do Ministério Público do estado do Pará, a con-
sulta de qualificação cadastral do eSocial.
art. 4º os solicitantes de suprimentos de fundos relativos à contratação de 
prestação de serviços de pessoa física, com a classificação orçamentária: 
339033 – passagens e despesas com locomoção e 339036 – outros servi-
ços de terceiros – pessoa física, devem realizar previamente a validação 
dos dados dos prestadores de serviço por meio de consulta da qualificação 
cadastral no sítio oficial do eSocial, consultacadastral.inss.gov.br.
art. 5º Na contratação de pessoas físicas decorrente de processo de dispensa 
ou inexigibilidade de licitação, as unidades demandantes deverão adotar as 
mesmas providências estabelecidas no artigo 4º ao iniciar a solicitação.
art. 6º os casos omissos serão submetidos à apreciação do Procurador-
Geral de Justiça.
art. 7º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 ProcUradoria-Geral de JUstiÇa. 
 Belém, 24 de agosto de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa
Portaria Nº 4703/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa do estado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
coNsideraNdo os termos do ofício nº 065/2021-MP/PGJ-deleGaÇÃo, 
de 12/4/2021, protocolizado no “siP” sob o nº 5016/2021, em 15/4/2021, 
a partir do qual foi instaurado o Processo disciplinar Preliminar - PdP - nº 
015/2021-cGMPa/Pa;
coNsideraNdo que, a partir dele, foi instaurado o Processo administrativo 
disciplinar - Pad - nº 021/2021-cGMP/Pa, por meio da Portaria nº 
070/2021-cGMP/Pa, de 9/9/2021;
coNsideraNdo os termos do julgamento proferido pela Procuradoria-
Geral de Justiça, às fls. 158-159,
r e s o l v e:
deterMiNar o arQUivaMeNto do Processo administrativo disciplinar 
- Pad - nº 021/2021-cGMP/Pa, instaurado por meio da Portaria nº 
070/2021-cGMP/Pa, de 9/9/2021.
 ProcUradoria-Geral de JUstiÇa. 
 Belém, 24 de agosto de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa

Protocolo: 844987
eXtrato da Portaria Nº 003/2022-MP/Pa
a Promotora de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça cível e de defesa 
comunitária e cidadania de icoaraci, dra. siNara loPes liMa de BrUYNe, 
com fundamento na resolUÇÃo nº 174/2017, do conselho Nacional do 
Ministério Público e na resolUÇÃo nº 007/2019-cPJ/2019, do colégio 
de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Pará, torna pública 
a instauração do Procedimento administrativo, através da Portaria Nº 
003/2022-MP/Pa, (siMP 001471-131/2022) que se encontra à disposição 
na 1ª Promotoria de Justiça cível e de defesa comunitária e cidadania de 
icoaraci, situada na rua Manoel Barata, 1289, Ponta Grossa, distrito de 
icoaraci, ceP: 66.812-020, Belém-Pará. objeto: Acompanhar e fiscalizar 
a regularização das questões relacionadas com a falta de professores na 
sala de atendimento educacional especializado – aee e a falta de material 
didático para os alunos da e.e.e.f.M Professor Jorge lopes raposo.

Protocolo: 845003

extrato de Portaria n° 011/2022-MP/3ªPJB
o 3º cargo de Promotoria de Justiça de Bragança, com fundamento no art. 
8º da resolução n. 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Bragança, e-mail: mpbraganca@mp.pa.gov.br, 
Portaria nº 011/2022-MP/3ªPJB .
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do estado do Pará
assunto: acoMPaNHar PolÍticas PÚBlicas Pelos MUNicÍPios de Bra-
GaNÇa e tracUateUa, No ÂMBito de sUas secretarias MUNiciPais de 
edUcaÇÃo, acerca da iNcorPoraÇÃo aos cUrrÍcUlos e Às ProPos-
tas PedaGÓGicas QUaNto À aBordaGeM de teMas coNteMPorÂNeos 
QUe afetaM a vida HUMaNa, de acordo coM as diretriZes cUrricU-
lares NacioNais (dcN) e Base NacioNal cUrricUlar (BNcc).
Maria cláUdia vitoriNo GadelHa
3ª Promotora de Justiça titular de Bragança/Pa

Protocolo: 845031
extrato da Portaria nº 021/2022-MP/9ªPJ/stM
inquérito civil siMP 011238-031/2021
o titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. dieGo BelcHior fer-
reira saNtaNa, torna pública a instauração de inquérito civil siMP nº 
011238-031/2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
ceP: 68.040-050, santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
Portaria nº 021/2022-MP/9ºPJ/stM
investigados: Jamilson dias frota ltda e Helcias coelho lima filho
Assunto: ‘’com a finalidade de investigar suposta lesão ao patrimônio 
público do Município de Mojuí dos campos consistente na destinação de 
combustível a terceiros e não ao Município durante a execução do contra-
to nº 003/2021-SEMGA, firmado com JAMILSON DIAS FROTA LTDA, CNPJ 
21.626.216/0001-37.’’
dieGo BelcHior ferreira saNtaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 845038
eXtrato de Portaria
o Ministério Público resolve, através da 2ª Promotoria de Justiça de di-
reitos constitucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da 
Moralidade administrativa de ananindeua, na forma do § 4º e seguintes do 
art. 2º, da resolução n. 23/2007-cNMP, iNstaUrar o presente Procedi-
MeNto PreParatÓrio (PP), autuado sob o número nº 000102-200/2022, 
que se encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público 
estadual, no Município de ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, 
Km 8, ceP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 38/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento Preparatório nº 000102-200/2022
objeto: apuração, em tese, da presença de indícios da prática dolosa de 
ato de improbidade administrativa que apontam para violação aos princí-
pios da administração pública, consistente na persistente e contínua ofensa 
ao que dispõe o Inciso V(negar publicidade aos atos oficiais, exceto em ra-
zão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade do estado ou 
de outras hipóteses instituídas em lei), do artigo 11, da lei de improbidade 
administrativa (lei n. 8.429/92), ante a reiterada, constante e intencional 
ação, do(s) gestor(es) municipal(ais), responsável(s) pelo instituto de Pre-
vidência da Prefeitura Municipal de ananindeua, contrariando o disposto na 
legislação em vigor; ou publicar de modo truncado, com o fito de subtrair-
se à fiscalização e ao controle social, demandando melhor apuração dos 
fatos, ante indícios de ato ilegal e prejudicial aos deveres da legalidade, 
honestidade e imparcialidade pública, já que não há nenhuma objeção que 
impeça a publicação completa dos dados, especialmente ameaças à segu-
rança da sociedade e do estado ou outras hipóteses legais.
ananindeua/Pa, em 24 de agosto de 2022.
Júlio césar sousa costa
Promotor de Justiça

Protocolo: 845010
eXtrato de Portaria Nº 007/2022-MP/3ªPJM
o Ministério Público do estado do Pará, por intermédio da 3º Promotora 
de Justiça de Marituba, dra. Érica alMeida de soUsa, no uso de suas 
atribuições de defesa dos direitos constitucionais fundamentais, do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de Marituba, vem no pleno 
uso de suas funções previstas no art. 129, iii, da constituição federal de 
1988, de acordo com o art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 347/1985, art. 26, i, da 
lei nº 8.625/1993, com base no art. 54, i, da lei orgânica do Ministério 
Público do estado do Pará e na resolução 23/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, resolve instaurar o presente Procedimento adminis-
trativo siMP Nº. 001942-025/2021.
iNvestiGado: o MUNicÍPio de MaritUBa
iNteressados: MiNisterio PÚBlico do estado do Pará
oBJeto da aPUraÇÃo: suposta prática de improbidade administrativa na 
contratação de empresa para a realização de coletas seletivas pela Prefei-
tura Municipal de Marituba.
Érica alMeida de soUsa (3º Promotora de Justiça cível e de defesa dos 
demais direitos constitucionais fundamentais, do Patrimônio Público e da 
Moralidade administrativa de Marituba)

Protocolo: 845059
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extrato do Procedimento administrativo n.º 000165-151/2022-
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 Procedimento administrativo n.º 000165-151/2022, que se encon-
tra 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 n.º 20/2022
data da instauração: 22/08/2022
Objeto: acompanhamento e fiscalização das medidas a serem adotadas 
pelo BaNPará na apuração dos fatos reportados neste procedimento, nos 
termos do artigo 31, ii, da resolução n.º 007/2019-cPJ/MPPa.
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: 845077
reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico nº 036/2022-MP/Pa
Número do Processo: Gedoc nº 101629/2022
objeto: Prestação de serviços continuados de manutenções preventiva 
e corretiva, incluindo o fornecimento e emprego de peças, componentes 
e insumos, sem ônus para este Órgão Ministerial do sistema de controle 
de acesso (catracas, coletores de digital e fechaduras eletromagnéticas) 
e serviço de suporte técnico das licenças de catracas e administração de 
Portaria e outros materiais necessários à execução dos serviços, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
regime de execução: indireta
tipo de licitação: Menor Preço por iteM
observação: UasG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de souza
informamos que o referido expediente será revogado de acordo com os 
motivos exposto no bojo do Processo nº 11431/2022 sendo aberto o prazo 
recursal da lei 8.666/93.

Protocolo: 845087
eXtrato da Portaria Nº 019/2022/MP-4PJr
ProcediMeNto adMiNistrativo
o MiNistÉrio PÚBlico do estado do Pará, neste ato representado 
pelo Promotor de Justiça da 5ª região agrária - sede redenção, resol-
ve instaurar o presente Procedimento administrativo com o objetivo de 
“Acompanhar/atuar para verificar a implantação do Programa Luz para To-
dos na comunidade romaria, localizada no Município de cumaru do Norte”. 
o mencionado procedimento se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de redenção, situada na av. Manoel vicente Pereira, s/nº, lotes 
20/25 – Parque dos Buritis – ceP: 68.552-760 – redenção – Pa”.
HereNa Neves MaUÉs corrÊa de Melo
Promotora de Justiça agrária titular de santarém
em exercício na 4ª PJ agrária de redenção.

Protocolo: 845095
eXtrato da Portaria Nº 39/2022/7ªPJid
a 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, com fundamento nos arts. 8°, 
incisos ii, iii e iv, da resolução 174 do conselho Nacional do Ministério Pú-
blico e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, torna pública a instau-
ração do ProcediMeNto adMiNistrativo siMP Nº 001575-040/2022 
que encontra-se a disposição na 7ª Promotoria de castanhal, situada na 
av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal – Pará, fone (91) 
3412-6100.
Portaria Nº 39/2022-7ªPJid
Polo ativo: 7ª Promotoria de Justiça
Polo Passivo: sodrelino de Jesus dos reis
assunto: acompanhamento da possível situação de vulnerabilidade que o ido-
so sodreliNo de JesUs dos reis, possa estar inseridos, bem como inser-
ção deste em programas socioassitenciais e de politicas públicas setoriais.
tatiaNa ferreira GraNHeN, Promotora de Justiça

Protocolo: 845088
editaL Nº 17, de 26 de aGosto de 2022
Vi coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de serVi-
dor do MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
terMo de retiFicaÇÃo
o Presidente da comissão, usando de suas atribuições legais e consideran-
do o edital nº. 2, de 20 de maio de 2022, torna público, para ciência dos 
interessados, a retificação, em razão de erro material, do Edital nº 1, de 13 
de maio de 2022, nos termos a seguir:
1.Na tabela do item 13.1 do edital nº. 1/2022, deve ser considerado o 
máximo de 5 (cinco) pontos na avaliação de títulos para nível superior.
Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições contrárias, permanecendo inalterados os demais itens do edital.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
JosÉ edvaldo Pereira sales
Promotor de Justiça do estado do Pará
Presidente da comissão do vi concurso Público

Protocolo: 845245

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 04 de 
agosto de 2022
Portaria Nº 4149/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
considerando o ofício nº 334/2022-MP/PJf, protocolizado sob o nº 
10000/2022, que se refere a suposto crime praticado, em tese, por autori-
dade detentora de foro por prerrogativa de função;
considerando que, conforme artigo 56, iv, da lei complementar estadu-
al n.º 057/2006, compete privativamente ao Procurador-Geral de Justiça 
ajuizar ação penal de competência originária do tribunal Pleno, do Órgão 
especial e da Magistratura;
considerando a Notícia de fato n.º 002854-009/2022,
r e s o l v e:
deleGar, com fundamento no art. 56, iX da lei complementar estadual 
n.º 057/2006, poderes de órgão de execução aos Promotores de Justiça 
daNiel BraGa BoNa e Pedro reNaN caJado Brasil, para atuarem 
em conjunto ou separadamente, na Notícia de fato supramencionada e 
praticar todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo 
investigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documen-
tos, expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para co-
lheitas de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas 
e apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer 
denúncia, propor ação judicial pertinente, interpor e contrarrazoar recursos 
em todos os graus e instâncias jurídicas até a sua fase final, ou arquivar se 
assim entender, em tudo respeitados os direitos e garantias que assistem 
as partes envolvidas, conforme o previsto na legislação competente.
PUBliQUe-se, reGistre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-Geral de JUstiÇa. 
 Belém, 02 de agosto de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUstiÇa

Protocolo: 845249
Portaria Nº 0661/2022-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 e aUtoriZar o gozo de 30 (trinta) dias de férias ao servidor 
do Ministério Público do estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo
138956/2022 aNa caroliNe liMa Melo 2021/2022 09/01 a 07/02/2023

 sUBProcUradoria-Geral de JUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMi-
Nistrativa. 
 BelÉM, 26 de agosto de 2022.
UBiraGilda silva PiMeNtel
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0662/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-Geral de JUstiÇa, Para a área tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.e. de 
15/01/2018,
r e s o l v e:
aUtoriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio Nº de 
dias PerÍodo

139509/2022 aNa Priscila correa da silva 2021/2022 07 07 a 
13/11/2022

139439/2022 BrUNa falesi saBiNo de oliveira 2021/2022 19 15/09 a 
03/10/2022

137629/2022 diNa rodriGUes de Matos da 
silva 2021/2022 19 25/08 a 

12/09/2022

139840/2022 MarloN claYtoN ferreira loPes 2021/2022 23 05 a 
27/09/2022

139971/2022 rafaela de NaZare silva da 
silva 2021/2022 30 16/11 a 

15/12/2022

 sUBProcUradoria-Geral de JUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMi-
Nistrativa. 
 BelÉM, 26 de agosto de 2022.
UBiraGilda silva PiMeNtel
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0663/2022-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,
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r e s o l v e:
alterar o período de férias de servidores do Ministério Público do estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo 
aNterior

NoVo PerÍ-
odo

137421/2022 cristiNa Xavier de 
castro 2021/2022 17/10 a 

15/11/2022
17/11 a 

16/12/2022

138822/2022 loreNa MaYUMi da rocHa 
fUKaMi 2021/2022 05/09 a 

04/10/2022
13/09 a 

12/10/2022

 sUBProcUradoria-Geral de JUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMi-
Nistrativa. 
 BelÉM, 26 de agosto de 2022.
UBiraGilda silva PiMeNtel
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0664/2022-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 e aUtoriZar o gozo de 30 (trinta) dias de licença-Prêmio, 
de acordo com o art. 98 da lei estadual n.º 5.810/1994, ao servidor do 
Ministério Público do estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe ParceLa triÊNio PerÍodo

139883/2022 alice rafaela rodriGUes de 
aZevedo MaGriNelli 1ª 2017/2022 25/08 a 

23/09/2022

139883/2022 alice rafaela rodriGUes de 
aZevedo MaGriNelli 2ª 2017/2022 24/09 a 

23/10/2022

139883/2022 alice rafaela rodriGUes de 
aZevedo MaGriNelli 2ª 2011/2014 16/03 a 

14/04/2023

 sUBProcUradoria-Geral de JUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMi-
Nistrativa. 
 BelÉM, 26 de agosto de 2022.
UBiraGilda silva PiMeNtel
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0666/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-Geral de JUstiÇa, Para a área tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.e. de 
15/01/2018,
r e s o l v e:
sUsPeNder, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo a coNtar 
de

dias
restaNtes

139984/2022 aleX adaM Mar-
tiNs oliva 2021/2022 01 a 

30/08/2022 25/08/2022 06

139821/2022
aNa BeatriZ 

Pedroso BotelHo 
PicaNco

2021/2022 01 a 
30/09/2022 01/09/2022 30

139618/2022 aUGUsto riBeiro 
de aleNcar 2021/2022 08/08 a 

06/09/2022 23/08/2022 15

139437/2022
BrUNa aUGUsta 

seQUeira de car-
valHo

2021/2022 16/08 a 
06/09/2022 18/08/2022 20

139894/2022 isadora scH-
Mildt 2021/2022 05/09 a 

04/10/2022 05/09/2022 30

140048/2022 Joao faBricio sil-
veira fiGUeiredo 2021/2022 01 a 

30/08/2022 11/08/2022 20

139750/2022 JUliaNa GUalBer-
to liMa 2021/2022 05/09 a 

04/10/2022 05/09/2022 30

139380/2022 lUiZ ricardo 
PiNHo 2021/2022 16 a 

30/08/2022 22/08/2022 09

140173/2022 Marcio de olivei-
ra MeNdes 2021/2022 15/08 a 

13/09/2022 26/08/2022 19

140174/2022 taliNe liMa leao 
BaNdeira 2021/2022 16/08 a 

14/09/2022 26/08/2022 20

139826/2022 WalQUir MeNdes 
de oliveira 2021/2022 07/11 a 

06/12/2022 07/11/2022 30

 sUBProcUradoria-Geral de JUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMi-
Nistrativa. 
 BelÉM, 26 de agosto de 2022.
UBiraGilda silva PiMeNtel
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 845234

a V i s o N.º 15/2022-cGMP. o correGedor-Geral do MiNistÉrio 
PÚBlico do estado do Pará, Procurador de Justiça MaNoel saNtiNo 
NasciMeNto JUNior, no uso de suas atribuições legais, avisa a todos os 
candidatos que os relatórios, conforme quadro abaixo, estão disponíveis 
para consulta na corregedoria-Geral, pelo prazo de (05) cinco dias úteis. a 
cópia será encaminhada mediante requerimento do interessado, opcional-
mente, por e-mail: correg_movimentacao@mppa.mp.br, nos termos do 
art. 9.º §§ 1.º e 2.º, da resolução n.º 03/2014/MP/csMP:
 

Gedoc edital (doe)
en-

trân-
cia

con-
curso

crité-
rio cargo

121.581/2022 09/2022 (13/05/22) 2.ª remo-
ção

 

ant.

7º PJ de defesa do consumidor 
e Meio ambiente, Patrimônio 

cultural, Habitação e Urbanismo 
de altamira.

121.603/2022 20/2022 (13/05/22) 1.ª remo-
ção

 

ant. PJ de Breu Branco.

121.598/2022 21/2022 (13/05/22) 1.ª remo-
ção

 

ant. PJ de Prainha.

129.788/2022 24/2022 (21/06/22) 2.ª remo-
ção

 

ant. 3º PJ de Breves.

129.787/2022 27/2022 (21/06/22) 1.ª remo-
ção

 

ant.  PJ de anapu.

134.039/2022 30/2022 (15/07/22) 2.ª remo-
ção

 

ant. 3º PJ de Barcarena.

134.041/2022 31/2022 (15/07/22) 2.ª remo-
ção

 

ant. 4º PJ de defesa comunitária e da 
cidadania de castanhal.

134.042/2022 32/2022 (15/07/22) 2.ª remo-
ção

 

ant. PJ de tucumã.

 Belém, 26 de agosto de 2022.
MaNoel saNtiNo NasciMeNto JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do estado do Pará.

Protocolo: 845452
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria n° 085/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
I – Designar os servidores abaixo para atuar como fiscal e suplente na 
contratação abaixo:

FiscaL sUPLeNte coNtrato Nº oBJeto

carlos aMaro costa 
de oliveira

raPHael Brito de 
Paiva 09/2022/MPcM-Pa

contratação de serviços de 
informática para máquina do 

servidor do MPcM/Pa.

ii - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 27 de julho de 2022.
Maria iNeZ KlaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 086/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com base no art. 10, iX, 
b, da lei complementar n° 086/2013,
resolve:
i - exonerar o servidor victor cUNHa MoUtiNHo do cargo de assistente 
da Procuradoria ii, a partir de 01.08.2022.
ii - Nomear victor cUNHa MoUtiNHo para o cargo em comissão de che-
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fe de divisão, a partir de 01.08.2022.
iii – conceder ao servidor victor cUNHa MoUtiNHo – chefe de divisão, 
Gratificação de Tempo Integral de 70% (setenta por cento), com base no 
art. 137, §1º alínea “a” da lei nº 5.810/94.
iv - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 01 de agosto de 2022.
Maria iNeZ KlaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 087/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da 
lei nº 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo nº 5037/2022,
resolve:
i – conceder à servidora PaUla valÉria alcaNtara coUtiNHo – cargo: 
assessor especial i, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referentes 
ao período aquisitivo 2019/2020, a ser usufruído a partir de 12.08 até 
10.09.2022.
ii - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 02 de agosto de 2022.
Maria iNeZ KlaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 088/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base 
no art. 74, da lei nº 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo 
nº 5041/2022,
resolve:
i – conceder à servidora sUelY Maria Paes de araUJo – cargo: assis-
tente da Procuradoria ii, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referen-
tes ao período aquisitivo 2019/2020, a ser usufruído a partir de 19.09 até 
18.10.2022.
ii - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 05 de agosto de 2022.
elisaBetH MassoUd salaMe da silva
Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício
Portaria n° 089/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base no 
art. 31, da lei complementar n° 086/2013, e de acordo com o que consta 
no Processo n° 5038/2022,
resolve:
i - conceder à Procuradora Maria iNeZ KlaUtaU de MeNdoNÇa GUei-
ros, o gozo de 60 (sessenta) dias de férias referentes ao 1º e 2º pe-
ríodo aquisitivo 2019/2020, a ser usufruído a partir de 31.08.2022 até 
29.10.2022.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 05 de agosto de 2022.
elisaBetH MassoUd salaMe da silva
Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício
Portaria n° 090/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
I – Designar os servidores abaixo para atuarem como fiscais e suplentes 
nas contratações abaixo:

FiscaL sUPLeNte coNtrato Nº oBJeto

raPHael Brito de 
Paiva

carlos aMaro costa 
de oliveira 10/2022/MPcM-Pa

contratação emergencial 
de empresa especializada 
para prestação de serviços 

de reconstrução do ambiente 
computacional data center do 
MPcM/Pa, abrangendo a apli-
cação de subscrições(licen-
ças) ret Hat nos servidores 

físicos e gerenciador das vMs, 
recuperação de dados no am-
biente degradado, reconfigu-
ração e/ou instalação de novo 

ambiente computacional.

raMaYaNa Gaia riBeiro rivaNdro Batista dos 
saNtos 11/2022/MPcM-Pa

fornecimento de forro em 
Placas de Pvc e Perfis em 

aço Galvanizado.

ii - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 08 de agosto de 2022.
Maria iNeZ KlaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa

Portaria n° 091/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da 
lei nº 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo nº 5000/2022,
resolve:
i – conceder ao servidor claUdio KlaUtaU QUeiroZ e silva – cargo: 
assessor especial i, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referente 
ao período aquisitivo 2019/2020, a ser usufruído a partir de 22.08 até 
20.09.2022.
ii - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 11 de agosto de 2022.
Maria iNeZ KlaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 092/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da 
lei nº 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo nº 5047/2022,
resolve:
i – conceder ao servidor fáBio oliveira de soUsa– cargo: técnico - 
informática, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referente ao período 
aquisitivo 2021/2022, a ser usufruído a partir de 26.09 até 25.10.2022.
ii - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 16 de agosto de 2022.
Maria iNeZ KlaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 093/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 72, 
Xiv da lei nº 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo nº 
5052/2022,
resolve:
i – conceder à servidora Maria aMÉlia alves PiMeNta – cargo: assessor 
MP-Ns-021-2, 60 (sessenta) dias de licença para tratamento de saúde, a 
partir de 11.08 até 09.10.2022.
ii - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 18 de agosto de 2022.
Maria iNeZ KlaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 094/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da 
lei nº 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo nº 5049/2022,
resolve:
i – conceder à servidora raiMUNda da silva Brito – cargo: agente 
serviço auxiliares, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referente 
ao período aquisitivo 2021/2022, a ser usufruído a partir de 25.10 até 
23.11.2022.
ii - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 18 de agosto de 2022.
Maria iNeZ KlaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 095/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais;
resolve:
i – designar a Procuradora elisaBetH MassoUd salaMe da silva e 
o servidor claUdio KlaUtaU QUeiroZ e silva – assessor especial i, 
para participar do i eNcoNtro de correGedorias e oUvidorias dos 
MiNistÉrios PÚBlicos de coNtas, a ser realizado nos dias 29 e 30 de 
agosto de 2022, na cidade de Belém/Pa.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 19 de agosto de 2022.
Maria iNeZ KlaUtaU de MeNdoNÇa GUeiros
Procuradora-Geral do MPcM/Pa
Portaria n° 096/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
I – Designar os servidores abaixo para atuarem como fiscal e suplente na 
seguinte contratação:

FiscaL sUPLeNte coNtrato Nº oBJeto

raPHael Brito de 
Paiva

carlos aMaro costa 
de oliveira 12/2022/MPcM-Pa

contratação de empresa 
especializada na prestação 
de serviços de pesquisa e 
comparação de preços no 

sistema on line denominado 
“Banco de Preços”

ii - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 25 de agosto de 2022.
Maria reGiNa cUNHa
Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício

Protocolo: 845333
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 034/2022- Pe-PMa  
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que no dia 12 de setembro de 2022, às 08h, no endereço ele-
trônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na modali-
dade Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço por item, no modo 
de disputa aberto, para aquisição de ventiladores de mesa, coluna, parede 
com instalação e ventiladores de teto com instalação inclusa para climatização 
dos ambientes administrativos da secretaria Municipal de educação, cultura e 
desporto, bem como atendimento as escolas Municipais, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. a licitação será 
regida pela lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, decreto nº 10.024, de 20 
de setembro de 2019 e lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. os interessa-
dos poderão obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a 
licitação através do acesso à página do tribunal de contas do Município/Pa, 
www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão Permanente 
de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de abaetetuba, situada à rua 
siqueira Mendes, nº 1359, centro, ceP: 68440-000, no horário de 8h às 14h, 
em dias de efetivo expediente.  Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secre-
tário Municipal de educação.

PreGÃo eLetrÔNico 035/2022- Pe-PMa 
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que no dia 12 de setembro de 2022, às 14h, no endereço ele-
trônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na modali-
dade Pregão, na forma eletrônica, do tipo  Menor Preço por  item, no modo 
de disputa aberto, para  aquisição Parcelada de Gêneros alimentícios - PÃo 
(Merenda escolar), ao longo de 12 meses, para o Município de abaetetuba/Pa. 
a licitação será regida pela lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019 e lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
os interessados poderão obter o texto integral do edital e todas as informa-
ções sobre a licitação através do acesso à página do tribunal de contas do 
Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão 
Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de abaetetuba, 
situada à rua siqueira Mendes, nº 1359, centro, cep: 68440-000, no horário 
de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente.  Ordenador: Jefferson Fel-
gueiras de carvalho.

Protocolo: 845370

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
aViso de LicitaÇÃo - P.e. 60/2022

refere-se à aquisição de equipamentos e material permanente para ma-
nutenção das ações realizadas nas unidades básicas de saúde, referente a 
emenda parlamentar, através da proposta  10467.921000/1220-01. aBertU-
ra: 13/09/2022, às 10:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.br. 
os interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital comple-
to nos sites: www.licitanet.com.br, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, 
ou através do e-mail licitacaoaltamira2022@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 
horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de suprimen-
tos  e serviços da Prefeitura de altamira -  setor de licitação, situado na rua 
acesso dois nº. 530, Bairro Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.

aViso de LicitaÇÃo - P.e. srP 59/2022
refere-se à aquisição de equipamentos permanentes odontológicos, para 
atender as demandas da secretaria Municipal de saúde / fundo Municipal de 
saúde - fMs, nos setores do centro especializado de odontologia e nas equi-
pes de saúde Bucal pertencentes as Unidades Básicas de saúde: aBertUra: 
15/09/2022, às 10:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.br. os 
interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital completo 
pelos sites: www.licitanet.com.br,www.tcm.gov.br,www.altamira.pa.gov.br, 
ou através do e-mail licitacaoaltamira2022@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 
horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de suprimen-
tos  e serviços da Prefeitura de altamira -  setor de licitação, situado na rua 
acesso dois nº. 530, Bairro Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.
HUGGo HerMaNN da siLVa aMaraL, PreGoeiro

aViso de sUsPeNsÃo - P.e. srP 51/2022
objeto refere-se à fornecimento de pneus, câmaras de ar, protetores 
e demais, para futura e eventual contratação, para atender diversos fundos, 
secretarias e setores da Prefeitura Municipal de altamira - Pa, sUsPeNso 
temporariamente para revisão de termo de referência para melhor atendi-
mento da demanda. e sem data definida de abertura.
tHaBata VaraNY siLVa Pereira, Pregoeira

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira/Pa, torna público o resultado da 
licitação, satisfazendo a lei e ao mérito:  HoMoloGo o Pregão eletrônico 
39/2022 objeto: fornecimento de materiais elétricos e insumos para manu-
tenção da iluminação das vias pública, com a finalidade de atender às necessi-
dades do município de altamira e a manutenção das vias públicas. vencedora 
a empresa claUdio dos s. alves eireli - 32.053.984/0001-65, vencedo-
ra dos itens: 01-09,11-28, 31-34, 36-38, 44-57, 63, 69, 71,-103, 105-127, 
130-139. valor total r$ 3.303.303,37. BorracHas e MaNGUeiras ltda - 
01.629.847/0001-00 vencedora dos itens:10, 29, 30, 35, 39, 40, 58-62, 64-
66, 70, 104, 128, 129, 140-143. valor total r$ 603.444,40, selaria MiNeira 
coMercio de rodUtos aGroPecUarios e Materiais de coNstrUcao 
eireli - 17.909.762/0001-08 vencedoras dos itens: 41-43. valor total r$ 
188.120,00 data da Homologação: 26/08/2022. ordenador de despesas: 
cLaUdoMiro GoMes da siLVa, Prefeito Municipal.

Protocolo: 845372

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 067/2022/PMaP 
objeto: aquisição água mineral, destinado a atender as necessidades da pre-
feitura de aurora do Pará e demais secretaria que compõem a esfera muni-
cipal. a sessão pública de Pregão eletrônico terá início com a divulgação das 
propostas de preços e etapa de lances no dia 14/09/2022, às 08:30 horas. o 
edital estará disponível nos sites: o edital estará disponível nos sites: https://
auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: lici-
tacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publicação. antonia tassi-
la Farias de araújo - Pregoeira/PMaP.

Protocolo: 845379

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de coNVocaÇÃo Para sessÃo PÚBLica de 

eNtreGa de docUMeNtos NecessÁrios À HaBiLitaÇÃo 
coNcorrÊNcia N° 3011/2022 

objeto: execução da seguinte obra: retomada da obra de construção do novo 
terminal rodoviário de Barcarena. a cPl da Prefeitura Municipal de Barcare-
na, após cumprimento à norma inscrita na letra do art. 109, i, alínea “a”, c/c 
§§1º, 3º e 4º, da lei n°. 8.666/93, torna público aos interessados e convoca 
as duas empresas inabilitadas (O. Souto Pantoja & Cia Ltda e Infinity Enge-
nharia ltda)para a sessão pública de entrega de documentos habilitação. Pelo 
fato de as duas empresas terem sido inabilitadas no certame em epígrafe, 
dar-se-á o prazo de 08 (oito) dias úteis contados a partir data de publicação 
deste aviso na Imprensa Oficial para que as licitantes, caso seja possível, 
apresentem os documentos corretos, sem os erros apontados no resultado 
completo de análise e julgamento dos documentos de habilitação, necessários 
para que ambas sejam habilitadas, nos termos do item 16, subitem 16.16, 
do edital e conforme previsão contida no art. 48, § 3º, da lei nº 8.666/93. 
estamos convocando as duas empresas para que apresentem os documentos, 
em conformidade com os subitens12.1 e 13.1 do edital, na sessão pública 
que acontecerá na sala de reuniões da PMB, mesmo local de realização da 
sessão de abertura, a qual iniciará, pontualmente, às09h00min do dia 09 de 
setembro de 2022. as empresas somente deverão apresentar os documentos 
que não foram apresentados na sessão de abertura, que motivaram suas 
inabilitações, sendo desnecessária a apresentação dos demais documentos 
exigidos no item 13 do edital, pelo fato de já terem sido apresentados e por 
estarem de acordo com o edital e seus anexos. as empresas serão declaradas 
inabilitadas se não apresentarem os documentos solicitados no dia, hora e 
local designados ou se os mesmos estiverem com erros insanáveis, conforme 
item 15, subitem 15.5, do edital. a presença dos representantes legais das 
duas empresas é de fundamental importância para continuidade do processo, 
porém, o não comparecimento deles ou de algum outro licitante e/ou interes-
sado, no dia, hora e local designados, não impedirá que a sessão aconteça, 
não cabendo reclamação de qualquer natureza. Waldemar cardoso Nery 
Júnior - Presidente da cPL.

Protocolo: 845381
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BONITO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BoNito
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº: 20222508-01 
origem: dispensa de Licitação: 7/2022-170801. contratante: secreta-
ria Municipal de educação. contratada: cNit - serviços de transporte ltda 
cnpj: 27.459.005/0001-33. objeto: contratação de Pessoa Jurídica especia-
lizada Na Prestação de serviços de transporte escolar, a fim de atender as 
Necessidades de locomoção dos alunos Matriculados Na rede Municipal e 
estadual de ensino do Município de Bonito-Pa. valor total: r$ 1.817.970,00 
(um milhão, oitocentos e dezessete mil, novecentos e setenta reais). vigên-
cia: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura. 
data da assinatura: 25 de agosto de 2022. rita de cássia dos santos 
Geraldo - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 845384

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREU BRANCO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreU BraNco
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº Pe-cPL-010/2022-PMBB
o Município de Breu Branco-Pa, através do Pregoeiro oficial, torna pú-
blico que realizará a licitação supramencionada, com abertura da sessão na 
data de 08/09/22 às 08h00min, horário de Brasília-df, através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. objeto: reGistro de PreÇos Para aQUi-
siÇÃo fUtUra, eveNtUal e Parcelada de ProdUtos de aliMeNtaÇÃo, 
Materiais de coNsUMo, de coPa coZiNHa, Materiais de liMPeZa e de 
HiGieNiZaÇÃo, e de HiGieNe Pessoal, Para sUPrir as Necessidades 
de todas as secretarias e fUNdos MUNiciPais de BreU BraNco-Pa. 
tipo: Menor preço por item. o edital estará disponível na sede da PMBB, sito 
à av. Belém s/nº, centro, Breu Branco-Pa, sala de licitações e ainda, no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, mural de licitações www.tcm.pa.gov.
br e portal de transparência www.breubranco.pa.gov.br.

Breu Branco-Pa, 26 de agosto de 2022.
tiago silva Marchesini-Pregoeiro

Protocolo: 845385

PreFeitUra MUNiciPaL de BreU BraNco
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº Pe-cPL-012/2022-PMBB
o Município de Breu Branco-Pa, através do Pregoeiro oficial, torna público 
que realizará a licitação supramencionada, com abertura da sessão na data 
de 09/09/22 às 08h00min, horário de Brasília-df, através do site www.portal-
decompraspublicas.com.br. objeto: reGistro de PreÇos Para aQUisiÇÃo 
fUtUra de Material de ilUMiNaÇÃo Para o coMPleXo PoliesPortivo 
PoeirÃo e Material Para o terMiNal rodoviário de BreU BraNco-
Pa. tipo: Menor preço por item. o edital estará disponível na sede da PMBB, 
sito à av. Belém s/nº, centro, Breu Branco-Pa, sala de licitações e ainda, 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br, mural de licitações www.tcm.
pa.gov.br e portal de transparência www.breubranco.pa.gov.br.

Breu Branco-Pa, 26 de agosto de 2022.
tiago silva Marchesini-Pregoeiro

Protocolo: 845386

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
eXtratos de terMos aditiVos

origem: 1º termo aditivo de contrato Pregão Presencial nº 012/2021-
Pmb. contrato nº 20210581. contratante: secretaria Municipal de educação. 
Contratada: Bit Byte Solucoes Tecnologica Eireli, Cnpj: 09.328.720/0001-55. 
objeto: o Presente termo aditivo objetiva a Prorrogação do Prazo de vigência 
do contrato até 04 de agosto de 2023, nos termos do art. 57, inciso ii, da 
lei federal nº 8.666/93. vigência: 04/08/2022 a 04/08/2023. ordenador de 
despesa: Manuelle espindola dos reis; Pregão Presencial no 012/2021-Pmb. 
contrato nº: 20210281. contratante: secretaria Municipal de assistência so-
cial. contratada: vicnet telecom eirelii, cnpj: 18.919.956/0001-57. objeto: 
o Presente termo aditivo objetiva a Prorrogação do Prazo de vigência do 
contrato até 01 de agosto de 2023, nos termos do art. 57, inciso ii, da 
lei federal nº 8.666/93. vigência: 01/08/2022 a 01/08/2023. ordenador de 
despesa: Joselice caramês de Melo; Pregão Presencial no 012/2021-Pmb. 
contrato nº: 20212081. contratante: secretaria Municipal de Meio ambiente. 

contratada: vicnet telecom eirelii, cnpj: 18.919.956/0001-57. objeto:o Pre-
sente termo aditivo objetiva a Prorrogação do Prazo de vigência do contrato 
até 19 de agosto de 2023, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal 
nº 8.666/93. vigência: 19/08/2022 a 19/08/2023. ordenador de despesa: 
carlos felipe Nemer dos santos; Pregão Presencial no 012/2021-Pmb. con-
trato nº: 20210582. contratante: Prefeitura Municipal de Breves. contratada: 
vicnet telecom eirelii, cnpj: 18.919.956/0001-57. objeto: o Presente termo 
aditivo objetiva a Prorrogação do Prazo de vigência do contrato até 02 de 
agosto de 2023, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. 
vigência: 04/08/2022 a 04/08/2023. ordenador de despesa: José antônio 
azevedo leão; inexigibilidadeno6/2021-070101. contrato nº: 20210811. 
contratante: Prefeitura Municipal de Breves. contratada: capacitas consul-
toria s/s ltda, cnpj: 10.593.625/0001-68. objeto: o Presente termo aditivo 
objetiva a Prorrogação do Prazo de vigência do contrato até 31 de Maio de 
2022, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. vigência: 
01/01/2022 a 31/05/2022. amparo legal: art. 57, § 1°, ii, da lei federal nº 
8.666/93. ordenador de despesa: José antônio azevedo leão; inexigibilidade 
nº 6/2021-070101. contrato nº: 20210812. contratante: fundo Municipal 
de educação de Breves. contratada: capacitas consultoria s/s ltda, cnpj: 
10.593.625/0001-68. objeto: o Presente termo aditivo objetiva a Prorroga-
ção do Prazo de vigência do contrato até 31 de Maio de 2022, nos termos 
do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. vigência: 01/01/2022 a 
31/05/2022. amparo legal: art. 57, § 1°, ii, da lei federal nº 8.666/93. or-
denador de despesa: Manuelle espindola dos reis; inexigibilidade nº 6/2021-
070101. contrato nº: 20210813. contratante: fundo Municipal de assistência 
social. contratada: capacitas consultoria s/s ltda, cnpj: 10.593.625/0001-
68. objeto: o Presente termo aditivo objetiva a Prorrogação do Prazo de 
vigência do contrato até 31 de Maio de 2022, nos termos do art. 57, inciso 
ii, da lei federal nº 8.666/93. vigência: 01/01/2022 a 31/05/2022. amparo 
legal: art. 57, § 1°, ii, da lei federal nº 8.666/93. ordenador de despesa: 
Joselice caramês de Melo; inexigibilidade nº 6/2021-070101. contrato nº: 
20210814. contratante: fundo Municipal de saúde de Breves. contratada: 
capacitas consultoria s/s ltda, cnpj: 10.593.625/0001-68. objeto: o Pre-
sente termo aditivo objetiva a Prorrogação do Prazo de vigência do contrato 
até 31 de Maio de 2022, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 
8.666/93. vigência: 01/01/2022 a 31/05/2022. amparo legal: art. 57, § 1°, 
ii, da lei federal nº 8.666/93. ordenador de despesa: Jucineide alves Barbo-
sa; inexigibilidade nº 6/2021-070101. contrato nº: 20210815. contratante: 
fundo Municipal de Meio ambiente. contratada: capacitas consultoria s/s 
ltda, cnpj: 10.593.625/0001-68. objeto: o Presente termo aditivo objetiva 
a Prorrogação do Prazo de vigência do contrato até 31 de Maio de 2022, nos 
termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. vigência:01/01/2022 
a 31/05/2022. amparo legal: art. 57, § 1°, ii, da lei federal nº 8.666/93. 
ordenador: carlos Felipe Nemer dos santos.

Protocolo: 845387

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de coNtrato  

toMada de PreÇo Nº 001-2022
contrato nº 2208001-2022. contratante: Município de capanema/Prefei-
tura Municipal de capanema/Pa. contratado: ferreira & Pantoja consultoria e 
construção ltda, cNPJ nº 14.699.252/0001-65. objeto: conclusão de cons-
trução de uma quadra coberta com vestiário da escola Municipal inácio fer-
reira, no Município de capanema/Pa. vigência: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura. valor Global: r$ 552.911,16 (quinhentos e cinquenta 
e dois mil novecentos e onze reais e dezesseis centavos). data: 22/08/2022. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2022- PMc - srP 

objeto: contratação de Pessoa Juridica Para serviços de locação de veículos 
Para transporte escolar de alunos da rede Pública de ensino do Município 
de capanema/Pará. sessão Pública: 09/09/2022 às 09h, horário de Brasí-
lia. edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações 
e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com/pregoeiracapanema@gmail.com. 
Laise Martins Leal - Pregoeira.

Protocolo: 845389

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de retiFicaÇÃo de editaL
coNcorrÊNcia Nº cP 01/2022-PMGP 

abertura em 28/09/2022 - Hora: 09h00min. Motivo: ausência de infor-
mações e exigências técnicas pertinentes ao certame. o edital e seus anexos 
estão à disposição através do e-mail: cplpmgp@gmail.com e https://www.
tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras.  Marcio ander-
son costa e souza. Presidente da cPL.

Protocolo: 845390



diário oficial Nº 35.094   103Segunda-feira, 29 DE AGOSTO DE 2022

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de ProrroGaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2022-Pe/srP

JUstiFicatiVa: alteração do valor global estimado devido a inserção de 
um valor errôneo no cálculo, visto disso interferir diretamente no valor da 
proposta, consequentemente conforme artigo 21 §4º da lei 8.666/93, a nova 
data deste processo fica para o dia 12/09/2022 às 10h00min em www.portal-
decompraspublicas.com.br.

JHoNatas de LiMa coeLHo da costa
secretário MUNiciPal de saÚde

Protocolo: 845396

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2022-058-PMVX

oBJeto: aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensí-
lios. aBertUra: 12/09/2022, às 09:00 horas. local P/ retirada e iNfor-
MaÇÕes: o edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, 
www.vitoriadoxingu.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, 26/08/2022. Joaquim dos santos Men-
des - Pregoeiro.

Protocolo: 845437

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/2022-iL
Processo adMiNistratiVo Nº 085/2022

a comissão de Licitação através da Prefeitura Municipal de itaituba em cum-
primento à ratificação procedida pelo Sr. Valmir Clímaco de Aguiar, Ordenador 
de despesas, faz publicar o extrato do processo de inexigibilidade de licitação 
Nº 004/2022-il. objeto: contratação de empresa especializada em serviços 
de consultoria e acessória tributária objetivando a determinação, o lançamen-
to, inscrição, execução, cobrança e a arrecadação dos valores devidos ao Mu-
nicípio relativamente a taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das 
atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos mine-
rários-tfrM e implementação do cadastro municipal de controle no Município 
de itaituba-Pa. contratada: cunha Pontes sociedade individual de advocacia. 
valor: o percentual de 12% (doze por cento) do valor da receita arrecadada. 
fundamento legal: art.25, inciso ii da lei nº 8.666/93 e alterações vigentes. 
cleane da silva santos - Presidente - cPL.

Protocolo: 845398

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

 aViso de LicitaÇÃo Fracassada
o Município de itUPiraNGa, por intermédio do Pregoeiro, torna público 
que a licitação na modalidade PreGÃo eletrÔNico Nº 9/2022-024 fMs, tipo 
menor preço, objetivando aQUisiÇÃo de UMa aMBUlÂNcia 4X4 Uti Para 
ateNder o MUNiciPio de itUPiraNGa, foi declarada fracassada na pre-
sente data (19/08/2022), em virtude do não atendimento aos requisitos de 
habilitação dos interessados. Nisto, este será reaGeNdado/rePUBlicado 
para o dia 09/09/2022 às 08:30 horas, com o objetivo de ampliar a divulga-
ção acerca do objeto licitado. Mantém-se o edital e seus anexos inalterados 
quando ao conteúdo, sendo apenas alterada a data de abertura (para a rea-
gendada) no referido instrumento. itUPiraNGa-Pa, 25 de agosto de 2022.
BrUNo Pereira saNtos Pregoeiro.

Protocolo: 845401

aViso de retiFicaÇÃo
a Prefeitura Municipal de itupiranga, através da secretaria Municipal 
de saúde, por intermédio da comissão Permanente de licitação, designa-
da pela Portaria nº 259/2022-GP, torNa PÚBlico, para conhecimento dos 
interessados que a licitação na Modalidade coNcorrÊNcia PÚBlica, tipo: 
MeNor PreÇo - critério de julgamento: MeNor valor GloBal, forMa de 
eXecUÇÃo iNdireta, Por Meio de eMPreitada GloBal, cujo objeto é: 
coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria Para eXecUÇÃo dos ser-
viÇos de reforMa e aMPliaÇÃo do HosPital MUNiciPal de itUPiraN-
Ga, coNforMe coNvÊNio Nº 36/2022 firMado eNtre a secretaria de 
estado de saÚde - sesPa e PrefeitUra MUNiciPal, foi retificada com 
base nos documentos acostados nos autos. Notificamos que devido às alte-
rações foi definida nova data para realização do certame, que ocorrerá às 
08h00min do dia 29/09/2022. O Edital Retificado e demais anexos estarão 

disponíveis nos endereços eletrônicos: www.itupiranga.pa.gov.br, no Portal do 
GeoBras - tcM/Pa - cidadão - licitação - itupiranga - Prefeitura Municipal 
de itupiranga, bem como serão disponibilizados para cópia em cd-roM ou 
Pendrive (fornecidos pelo interessado), por meio de pessoa autorizada pela 
empresa licitante interessada, de segunda a sexta-feira das 08h às 12h, na 
sala da comissão de licitação, localizada no endereço: avenida 14 de Julho, 
nº 12 - centro, itupiranga - Pa, ou ainda mediante requerimento da licitante, 
através do e-mail: dpt.licitapmi@gmail.com.
itupiranga, 26 de agosto de 2022.thiago Gonçalves da Mota comissão Per-
manente de Licitação Presidente Portaria nº 259/2022-GP.

Protocolo: 845404

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 029/2022-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 11.552/2022-PMM, objeto: coNtrataÇÃo 
de eMPresa de eNGeNHaria Para eXecUÇÃo dos serviÇos de coN-
clUsÃo do GiNásio da eMef Professor raiMUNdiNHo, localiZada 
Na aveNida MaNaUs, Nº 730, Bairro Belo HoriZoNte, No MUNicÍPio 
de MaraBá/Pa, conforme edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a 
empresa Mad ProJetos serviÇos e coNstrUÇÃo ltda, inscrita no cNPJ 
30.079.849/0001-63, vencedora com o valor total: r$ 2.132.807,34. as-
sinatura: em 26/08/2022, secretário Municipal de educação - MariLZa 
de oLiVeira Leite - secretária.

Protocolo: 845407

coNtrato adMiNistratiVo Nº 437/2022-FMs 
Processo administrativo nº 7.226/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 043/2022-cPL/PMM. objeto do contra-
to: constitui objeto do presente, a aquisição de utensílios de cozinha, eletro-
domésticos, eletrônico e mobiliário em geral para suprir as necessidades da 
secretaria Municipal de saúde e demais unidades vinculadas. empresa: PoN-
to iNfo coMercio e servicos de iNforMatica eireli, inscrita no cNPJ 
sob n°08.255.726/0001-87, valor: r$ 27.105,00 (viNte sete Mil ceNto e 
ciNco reais). dotação orçamentaria: 10 301 0012 2.047 Programa atenção 
Básica de saúde - PaB, 10 305 0012 2.050 atenção vigilância e saúde epi-
demiológica e 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/
siH elemento de despesas: 4.4.90.52.00 equipamentos e material perma-
nente. data da assiNatUra 25 de agosto de 2022. MoNica BorcHart 
NicoLaU - secretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 445/2022-FMs 
Processo administrativo nº 10.740/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 058/2022-cPL/PMM. objeto do contra-
to: constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de insu-
mos e materiais instrumentais para manutenção dos consultórios odontológi-
cos das UBs no município de Marabá. empresa: HiPerfar Materiais HosPi-
talar e MedicaMeNtos ltda, inscrita no cNPJ sob n°36.028.477/0001-22, 
valor: r$ 727,50 (seteceNtos, viNte, sete reais e ciNQUeNta reais). 
dotação orçamentaria: 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de saú-
de - PaB. elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. data 
da assiNatUra 25 de agosto de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - 
secretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 845410

eXtrato ao coNtrato Nº 434/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 17.776/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 051/2022-ceL/PMM, que ge-
rou a ata de registro de Preços Nº  080/2022-cel/sevoP/PMM, objeto: aqui-
sição de Baterias para veículos, para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de viação e obras Públicas - sevoP, empresa: sPort MaNia co-
Mercio, locaÇÕes e serviÇos eireli, cNPJ: 13.721.423/0001-42; valor 
r$ 97.200,00 (noventa e sete mil, e duzentos reais), assinatura 25/08/2022, 
vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 437/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 15.814/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado 
na modalidade Pregão Presencial (srP) Nº 048/2022-ceL/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 078/2022-cel/sevoP/PMM, objeto: 
aquisição de peças elétricas para veículos, para atender as necessidades da 
secretaria Municipal de viação e obras Públicas - sevoP, empresa: vP8 Pe-
Ças e serviÇos ltda, cNPJ nº 08.828.452/0001-78; valor r$ 218.700,00 
(duzentos e dezoito mil e setecentos reais), assinatura 25/08/2022, vigência: 
31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 438/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 15.814/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade Pregão Presencial (srP) Nº 048/2022-ceL/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 078/2022-cel/sevoP/PMM, objeto: aquisição 
de peças elétricas para veículos, para atender as necessidades da secreta-
ria Municipal de viação e obras Públicas - sevoP, empresa: Mv coMl. de 
PeÇas Para aUto e serviÇos ltda cNPJ: 07.712.240/0001-68; valor r$ 
28.699,41 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e 
um centavos), assinatura 25/08/2022, vigência: 31/12/2022. Fábio cardo-
so Moreira, secretário de obras.
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eXtrato ao coNtrato Nº 444/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 23.628/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade Pregão Presencial (srP) Nº 061/2021-ceL/PMM, que gerou 
a ata de registro de Preços nº 001/2022-cel/sevoP/PMM, objeto: aQUisi-
ÇÃo de tUBo de coNcreto arMado Pa2 e Materiais PrÉ-Moldados, 
para atender as necessidades da secretaria Municipal de viação e obras Pú-
blicas - sevoP, empresa: coNstrUtora vlM ltda, cNPJ 09.269.899/0001-
17; valor r$ 600.952,00 (seiscentos mil, novecentos e cinquenta e dois re-
ais), assinatura 25/08/2022, vigência: 31/12/2022. 
Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 448/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 3.825/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 013/2022-ceL/PMM, que 
gerou 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: v G de soUsa ferreira - cNPJ: 23.912.114/0001-03; valor r$ 
318.760,00 (trezentos e dezoito mil e setecentos e sessenta reais), assinatu-
ra 26/08/2022, vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário 
de obras.

Protocolo: 845414

eXtrato ao coNtrato Nº 422/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 11.851/2022-PMM, autuado na modali-
dade toMada de PreÇos Nº 021/2022-ceL/seVoP, objeto: coNtra-
taÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria Para eXecUÇÃo das oBras de Pavi-
MeNtaÇÃo e UrBaNiZaÇÃo Na aveNida MiNas Gerais, No Bairro Belo 
HoriZoNte, MUNicÍPio de MaraBá/Pa. empresa: G. r. frota eireli cNPJ 
nº 15.376.197/0001-35; valor r$ r$ 1.338.557,09 (um milhão, trezentos 
e trinta e oito mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos). 
assinatura 22/08/2022, vigência: 22/08/2023. Fábio cardoso Moreira, se-
cretário de obras.

Protocolo: 845419

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 359-2022/CPL, Beneficiário - AHCOR 
coMercio de ProdUtos odoNtoLoGicos Ltda inscrita no cNPJ sob 
nº 37.556.213/0001-04, vencedora dos itens: 02, 03, 12, 13, 19, 22, 23, 24, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 50, 61, 62, perfazendo o 
valor total de r$ 24.442,90 (vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e 
dois reais e noventa centavos). vigência da ata: 12 meses a partir da assi-
natura. oriunda do PreGÃo eletrÔNico (srP) nº 075-2022-cPl/PMM. Pro-
cesso licitatório nº 16.805/2022-PMM. objeto: reGistro de PreÇos Para 
eveNtUal aQUisiÇÃo de Materiais de coNsUMo odoNtolÓGicos 
Para faBricaÇÃo de PrÓtese deNtária Para ateNder a PoPUlaÇÃo de 
MaraBá/Pa. Marabá 25/08/2022 - Monica Borchart Nicolau - secretaria 
Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 2436/2022-GP.

Protocolo: 845421

terMo de ratiFicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 028/2022 - ceL/seVoP/PMM

Processo N.º 20.917/2022-PMM. ratifico e HoMoloGo a solici-
taÇÃo da secretaria MUNiciPal de PlaNeJaMeNto “secretária MUNi-
ciPal de PlaNeJaMeNto - sePlaN QUaNto a coNtrataÇÃo de eMPresa 
esPecialiZada Nos serviÇos MaNUteNÇÃo do ProGraMa de estáGio 
do MUNicÍPio de MaraBá, Para sUPrir as Necessidades das UNidades 
Gestoras da adMiNistraÇÃo PÚBlica do MUNicÍPio de MaraBá - lei Nº 
17.761, 20 de JaNeiro - PMM de 2017 e lei Nº 17.767 de 14 de MarÇo de 
2017-PMM. eMPresa: ceNtro de iNteGraÇÃo eMPresa escola ciee, coM 
cNPJ: 61.600.839/0001-55, oriGeM dos recUrsos:  PrÓPrio - dotaÇÃo 
orÇaMeNtária: 1 - MaNUteNÇÃo da secretaria MUNiciPal de PlaNeJa-
MeNto e coNtrole; 2 - MaNUteNÇÃo da secretaria de adMiNistraÇÃo; 
3 - MaNUteNÇÃo da secretaria MUNiciPal de saÚde; 4- MaNUteNÇÃo 
da secretaria MUNiciPal de edUcaÇÃo; 5 - MaNUteNÇÃo da secreta-
ria MUNiciPal de viaÇÃo e oBras; 6 - MaNUteNÇÃo da sec. MUNiciPal 
de seGUraNÇa iNstitUcioNal; 7 - MaNUteNÇÃo da secretaria de Meio 
aMBieNte; 8 - MaNUteNÇÃo do iPaseMar; 9-MaNUteNÇÃo serviÇos de 
saNeaMeNto; 10 - MaNUteNÇÃo da secretaria MUNiciPal de assistÊN-
cia social; 11 - MaNUteNÇÃo da sUPeriNteNdÊNcia de deseNvolvi-
MeNto UrBaNo de MaraBá - sdU; 12 - MaNUteNÇÃo da fUNdaÇÃo casa 
de cUltUra de MaraBá. valor GloBal: r$ 14.218.968,00 (QUatorZe 
MilHÕes, dUZeNtos e deZoito Mil e NoveceNtos e sesseNta e oito 
reais). PerÍodo: 12 (doZe) Meses fUNdaMeNtaÇÃo: artiGo 24, iNci-
so Xiii, da lei Nº 8.666/93. Marabá -Pa, 26 de agosto de 2022. Karam el 
Hajjar - secretário Municipal de Planejamento e controle.

Protocolo: 845425

eXtrato ao coNtrato Nº 435/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 11.839/2022-PMM, autuado na modalidade 
toMada de PreÇos Nº 022/2022-ceL/seVoP, objeto: coNtrataÇÃo 
de eMPresa de eNGeNHaria Para eXecUÇÃo das oBras de dreNGeM, 
PaviMeNtaÇÃo e UrBaNiZaÇÕ Na aveNida tocaNtiNs, NUcleo Mora-
da Nova, MUNicÍPio de MaraBá/Pa. empresa: coNstrUtora vlM ltda, 
cNPJ nº 09.269.899/0001-17; valor r$ 442.047,37 (quatrocentos e quarenta e 
dois mil, quarenta e sete reais e trinta e sete centavos). assinatura 25/08/2022, 
vigência: 25/08/2023. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 433/2022/seVoP, 
Processo administrativo nº 11.747/2022-PMM, autuado na modalida-
de coNcorrÊNcia Nº 010/2022-ceL/seVoP, objeto: coNtrataÇÃo de 
eMPresa de eNGeNHaria Para eXecUÇÃo das oBras de dreNaGeM, 

PaviMeNtaÇÃo e UrBaNiZaÇÃo Nos Bairros Belo HoriZoNte e Bair-
ro da PaZ No NÚcleo cidade Nova e Bairro araGUaia No NÚcleo 
Nova MaraBá, MUNicÍPio de MaraBá/Pa. empresa: G. r. frota eireli 
eireli cNPJ nº 15.376.197/0001-35; valor r$ 7.539.521,77 (sete milhões, 
quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e sete 
centavos). assinatura 25/08/2022, vigência: 25/12/2023. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 432/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 15.987/2022-PMM, autuado na modali-
dade toMada de PreÇos Nº 038/2022-ceL/seVoP, objeto: coNtra-
taÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria Para eXecUÇÃo dos serviÇos de 
coNstrUÇÃo do ParQUe aMBieNtal vavaZÃo, Na aveNida aNtÔNio vi-
lHeNa, Nº 28, Bairro iNdePeNdÊNcia, NÚcleo cidade Nova, MUNicÍPio 
MaraBá/Pa. empresa: c f s loPes serviÇos eireli nº 29.527.610/0001-20; 
valor r$ 1.541.562,34 (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos 
e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos); assinatura 25/08/2022, vi-
gência: 25/12/2023. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 845427

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo PreseNciaL Nº Pe.009.2022.PMM.seMas 
Órgão secretaria Municipal de assistência social - seMas/ Prefeitura 
Municipal de Mocajuba - PMM - UasG 980491. objeto: aquisição de urnas 
funerárias e translado para atender as necessidades da secretaria Munici-
pal de assistência social do Município de Mocajuba/Pa. data, Hora e local 
de abertura: 13 de setembro de 2022 às 10h00mm, no www.comprasnet.
gov.br. edital e informações: de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 08h00mm às 
12h00mm, na sala da divisão de licitação, situada no mesmo endereço su-
pracitado, onde o edital poderá ser obtido isento de qualquer taxa, mediante 
apresentação de mídia (cd-r ou dvd-r) virgem, pelo interessado que se 
identificar, através de preenchimento de formulário próprio do órgão ou atra-
vés do Portal da transparência no site do tcM/Pa. ivani da silva Pereira 
- secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 845430

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVa esPeraNÇa do PiriÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Nova esperança do Piriá/Pa, no uso de suas 
atribuições legais pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/93 
e suas alterações, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
licitações, resolve: HoMoloGar e adJUdicar a presente licitação nestes 
termos: Processo: 02.5.001/2022. licitação nº: 001/2022. Modalidade: coN-
corrÊNcia PÚBlica. data da Homologação: 25/08/2022. data da adjudica-
ção: 25/08/2022. objeto da licitação: a contratação de Pessoa Jurídica Para a 
canalização e construção da Praça do lago, no Município de Nova esperança 
do Piriá/Pa. empresa vencedora adjudicada: Provalle Projetos e construções 
civis ltda, cNPJ: 03.636.328/0001-97, com o valor de r$ 8.731.648,87 (oito 
milhões, setecentos e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais, 
oitenta e sete centavos). Nova esperança do Piriá/Pa, 26 de agosto de 2022. 
alcineia do socorro carmo dos santos. Prefeita Municipal.

Protocolo: 845434

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtratos de coNtratos 

coNtrato Nº 2022-2208-001 cPL/PMo, decorrente do Processo Li-
citatório tomada de Preço nº 005/2022. objeto: construção de Uma 
arena esportiva no Bairro Machadão, Município de ourém/Pa, com recursos 
oriundos da secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
- sedoP, nos termos do convênio nº 173/2022, adjudicado e Homologado no 
dia 19/08/2022, contratante: Prefeitura Municipal de ourém. contratado(a): 
oka construtora e incorporadora eireli - epp cNPJ: 36821.978/0001-61. va-
lor do contrato: r$ 291.400,00 (duzentos e noventa e um mil e quatrocentos 
reais). data da assinatura do contrato: 22/08/2022. vigência: 270 (duzentos 
e setenta) dias, contados a partir da data da sua formalização.
coNtrato Nº 2022-2308-001 cPL/PMo, decorrente do Processo Li-
citatório tomada de Preço nº 006/2022. objeto: construção de Uma 
Praça Na comunidade Quilombola Mocambo, Município de ourém/Pa, com re-
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cursos oriundos da secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Pú-
blicas - sedoP, nos termos do convênio nº 186/2022, adjudicado e Homologado 
no dia 22/08/2022. contratante: Prefeitura Municipal de ourém, contratado(a): 
oka construtora e incorporadora eireli - epp cNPJ: 36821.978/0001-61. valor 
do contrato: r$ r$169.225,23 (cento e sessenta e nove mil duzentos e vinte e 
cinco reais e vinte e três centavos). data da assinatura do contrato: 23/08/2022. 
vigência: 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir da data da sua forma-
lização. Francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal

Protocolo: 845441

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato de terMo aditiVo

segundo aditivo ao contrato da tomada de Preços nº 2/2021-003 
FMs objeto: alteração contratual no valor de r$ 84.765,62 (oitenta e qua-
tro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), nos 
termos do inciso i, alínea “a”, em consonância com § 1º do art. 65, da lei 
federal nº 8.666/93, passando o contrato a vigorar com o valor global de r$ 
272.744,61 (duzentos e setenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro 
reais e sessenta e um centavos). o presente termo aditivo objetiva acréscimo 
de serviços constantes da Planilha orçamentária. contratada: PiLLar coNs-
trUÇÕes e serViÇos eireLi contrato adm. nº 20210307.

Protocolo: 845443

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
eXtrato de coNtrato

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-050 PMrP
objeto: aquisição de 01 (um) trator de esteira para atender as neces-
sidades da Prefeitura Municipal de rondon do Pará conforme convênio nº 
07/2021-sedaP data de assinatura: 24/08/2022. contratante: Prefeitura 
Municipal de rondon do Pará. contratada(o): MasoN eQUiPaMeNtos 
Ltda contrato nº 20220470 Valor total r$ 1.350.000,00.

Protocolo: 845446

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
eXtrato de reGistro de PreÇo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público o extra-
to da ata de registro de Preço 058/2022, oriunda do Pregão eletrônico nº 
028/2022, para aquisição de Materiais de iluminação Pública, para atender as 
necessidades da secretaria de obras, Urbanismo e saneamento do Município 
de santa Maria do Pará. vencedoras: Max Jean alves Braga Materiais elé-
tricos- cNPJ: 24.148.913/0001-18. valor total r$ 1.508.040,00(um milhão 
quinhentos e oito mil e quarenta reais). vigência: 24/08/2022 a 24/08/2023. 
alcir costa da silva - Prefeito de santa Maria do Pará.

Protocolo: 845448

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de

UrBaNisMo e serViÇos PÚBLicos
Portaria Nº 027/2022/seMUrB

o secretário Municipal de Urbanismo e serviços Públicos, do Município 
de santarém - Pa, decreto nº 013/2021-GaP/PMs, no uso de suas atribuições 
legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações 
posteriores. Resolve: Art. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato da ade-
são a ata de registro de preços nº 02/2021, de origem do Pregão eletrônico 
srP nº 033/2021 da secretaria Municipal de saúde, tendo por objeto a con-
tratação de empresa especializada em aquisição de computadores, nobreak 
para atender as necessidades da seMUrB. a sra. Janice Paiva de sousa, de-
creto nº305/2022 GaP/PMs, lotado nesta secretaria Municipal de Urbanismo 
e Serviços Públicos - SEMURB. ART. 2° Na ausência do fiscal, fica designado 
como fiscal substituto a Sra. Elcineide Costa Marinho, Decreto 203/2022, lotado 
nesta secretaria Municipal de Urbanismo e serviços Públicos - seMUrB. art. 3º 
esta portaria produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais dis-
posições em contrário. reGistre-se e PUBliQUe-se, dÊ-se ciÊNcia e cUM-
Pra-se. santarém, 25 de agosto de 2022-Jean Murilo Machado Marques 
- secretário Municipal de Urbanismo e serviços Públicos.

Protocolo: 845450

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assistÊNcia sociaL

eXtrato de Portaria de FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 032/2022-seMtras

a secretária Municipal de trabalho e assistência social, sra. orlessan-
dra amaral santana, decreto nº 450/2022, de 01 de abril de 2022. resolve: 
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da legislação 
vigente, atuar como fiscal titular dos contratos celebrados entre a Secretaria Mu-
nicipal de trabalho e assistência social e as empresas que possuem o seguinte 
objeto: locaÇÃo de veicUlos, visando atender a seMtras. everton José con-
rado de Aguiar - Matrícula: Nº 50808 - Divisão de Transporte. Art. 2º - Para fiscal 
substituto fica designado o seguinte servidor: Bruno da Mota Rabelo - Matrícula: 
Nº 87127 - seção de logística. art. 3° - esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, aplicando-se seus efeitos aos contratos e termos aditivos de 
contratos em execução, revogando as disposições em contrario.

Protocolo: 845451

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
eXtrato de reGistro de PreÇos 
reGistro de PreÇos Nº 016/2022 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2022-seMaP. objeto: locação de máqui-
nas pesadas para serviços de terraplanagem em recuperação de estradas 
vicinais nas regiões de lago Grande - arapixuna, Br 163 - eixo forte e Pa 257 
- ituquí, no município de santarém - convênio 154/2022-setraN. vigência 
da ata: 12 (doze) meses a partir da publicação. empresa: dPv engenharia 
e serviços ltda - cNPJ nº 16.828.420/0001-09, totalizando o valor de r$ 
4.125.855,36. Bruno da silva costa - secretário Municipal de agricul-
tura e Pesca.

Protocolo: 845453

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
eXtrato de reGistro de PreÇos 

reGistro de PreÇos Nº 006/2022 - seMsa
Pregão eletrônico srP Nº 017/2022 - seMsa. objeto: registro de Preço 
Para eventual e futura contratação de empresa Para execução de serviço 
de Manutenção Preventiva e corretiva (instalação e desinstalação, carga de 
Gás, Limpeza Geral e Higienização, Lubrificação de Motor Ventilador), Incluin-
do troca de Peças/aquisição de compressor e equipamentos de centrais de 
ar para atender as necessidades da secretaria Municipal de saúde, Unidades 
Básicas de saúde (região de rios, Planalto e Urbana) e centros de referên-
cias de saúde, visando atender a secretaria Municipal de saúde. assinatura 
da ata: 01/08/2022. vigência: 12 (doze) meses. empresa vencedora: alex f 
cavalcanti eireli, cNPJ: 34.194.638/0001-22- vencedora dos itens: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77 e 78, com valor total de r$ r$ 111.239,71; l. a. Queiroz eireli, cNPJ: 
34.791.063/0001-25 - vencedora dos itens: 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 com 
valor total de r$ 22.860,00; e a splitservice refrigeração comercios e servi-
ços ltda, cNPJ: 11.048.879/0001-68 - vencedora dos itens: 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25., com valor total de com valor total 
de R$ R$ 11.173,58. A ata com os preços e demais especificações encontra-
se disponibilizada no sitio eletrônico www.santarem.pa.gov.br. vânia Maria 
azevedo Portela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 774/2021 - GaP/
PMs de 22/03/2021.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
retiFicaÇÃo 

No termo de extrato da Portaria nº 088/2022 - seMsa, publicado no 
doe/Pa, N° 35.080, página 149, protocolo 841400 em 18/08/2022, No artigo 
1º oNde se LÊ: “011.556.092-04”, Leia - se: “118.982.314-43”, oNde se 
LÊ “653767” Leia - se “6739505. santarém-Pará, 26 de agosto de 2022. 
Vania Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saúde/decreto 
nº 744/2021 - GaP/PMs
No termo de extrato da Portaria nº 095/2022 - seMsa, publicado no 
doe/Pa, N° 35.092, página 93, protocolo 844845 em 26/08/2022. No artigo 
1º oNde se LÊ: “011.556.092-04”, Leia - se: “118.982.314-43”, oNde se 
LÊ “653767” Leia - se “6739505. santarém-Pará, 26 de agosto de 2022. 
Vania Maria azevedo Portela - car secretária Municipal de saúde/
decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Portaria Nº 096/2022-seMsa
a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - 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 o contrato de-
corrente do Processo administrativo Nº 065/2022, que versa sobre adesão de 
ata de registro de Preço 001/2022 semma santarém -contratação de em-
presa para a execução do serviço de locação de embarcação, Para atender 
as necessidades da secretaria Municipal de saúde - semsa e seus setores, 
assim como as ações de combate a Pandemia do covid-19. titular: titular: 
amanda Marques Gomes - Matrícula 89153, cPf nº 047.370.802-76 e rG: 
7399444-ssP/Pa, chefe seção assistência e transporte fluvial da seMsa; 
suplente: vanilson Pinto lira - Matrícula 86914, cPf nº 795.446.732-53 e rG: 
4334639 ssP/Pa, chefe do Ntl - nível iii.
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 26 de agosto de 2022. Vânia Maria azevedo 
Portela - secretária de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 845454
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 069/2022 - srP
reGistro de PreÇos Para aQUisiÇÃo de BeM PerMaNeNte, PeÇas 
e serviÇos Para MaNUteNÇÃo das roÇadeiras, Moto serra e Mo-
tor Poda, Para ateNder as secretarias: seMoB e seMUrB. abertura: 
12/09/2022 às 09 h30m. edital: departamento de licitações na sede da 
Prefeitura no endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário 
das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de são félix do Xingu

Protocolo: 845455

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
eXtrato de coNtrato

contrato nº: 20222877 origem: pregão nº 014/2022 contratante: fun-
do municipal de educação contratada(o): peg pag comercio de alimentos ei-
reli objeto: contratação de empresa Para aquisição de Gêneros alimentícios 
destinado a Merenda escolar do Município de são Miguel do Guamá/Pa, obje-
tivando atender as Necessidades do Programa Nacional de alimentação esco-
lar-Pnae. valor total: r$ 250.800,00 (duzentos e cinquenta mil, oitocentos 
reais) viGÊNcia: 22 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022 data da 
assiNatUra: 22 de agosto de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222878 oriGeM: PreGÃo Nº 014/2022 coNtrataN-
te: fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo coNtratada(o): alessaNdre do 
NasciMeNto silva eireli oBJeto: contratação de empresa Para aquisição 
de Gêneros alimentícios destinado a Merenda escolar do Município de são 
Miguel do Guamá/Pa, objetivando atender as Necessidades do Programa Na-
cional de alimentação escolar-Pnae. valor total: r$ 64.350,00 (sessenta 
e quatro mil, trezentos e cinquenta reais) viGÊNcia: 22 de agosto de 2022 
a 31 de dezembro de 2022 data da assiNatUra: 22 de agosto de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222873 oriGeM: PreGÃo Nº 024/2022 coNtrataN-
te: fUNdo MUNiciPal de saÚde coNtratada(o): oliveira coMercio, 
serviÇos e coNstrUÇÕes eireli oBJeto: contratação de serviços co-
muns de engenharia com fornecimento de Mão de obra, Materiais e equipa-
mentos, Necessários ao reforço estrutural, instalações elétricas e adaptações 
no fosso do elevador do Hospital Municipal de são Miguel do Guamá-Pa va-
lor total: r$ 49.403,23 (quarenta e nove mil, quatrocentos e três reais e 
vinte e três centavos) viGÊNcia: 19 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 
2022 data da assiNatUra: 19 de agosto de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222881 oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0006 coN-
trataNte: PrefeitUra MUNiciPal de sÃo MiGUel do GUaMá coNtrata-
da(o): Mais Brasil coNstrUtora eireli oBJeto: contratação de servi-
ços Para a execução de Pavimentação em Blokrets de vias Urbanas e rurais 
do Município de são Miguel do Guamá/Pa.valor total: r$ 700.099,77 (se-
tecentos mil, noventa e nove reais e setenta e sete centavos) viGÊNcia: 19 
de agosto de 2022 a 19 de dezembro de 2022 data da assiNatUra: 19 de 
agosto de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222883 oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0004 coN-
trataNte: PrefeitUra MUNiciPal de sÃo MiGUel do GUaMá coNtrata-
da(o): iMPerio PaviMeNtaÇÃo e locaÇÕes eireli oBJeto: contratação 
de serviços de recuperação asfática de vias Urbanas, na sede do Município 
de são Miguel do Guamá, nos termos do convênio Nº 114/2022, celebra-
do entre a secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públi-
cas - sedop e o Município de são Miguel do Guamá-Pa. valor total: r$ 
1.647.717,64 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, setecentos e de-
zessete reais e sessenta e quatro centavos) viGÊNcia: 25 de agosto de 2022 
a 25 de fevereiro de 2023 data da assiNatUra: 25 de agosto de 2022.

eXtrato do terMo aditiVo
eXtrato do terMo aditiVo (acrÉsciMo de serViÇos) ao coN-
trato Nº: 20210116 oriGeM: carona Nº a/2021-001. coNtrataNte: 
Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. coNtratada(o): Norte turis-
mo ltda/ cNPJ 05.570.254/0001-69 oBJeto: elaboração do 1º termo aditivo 
(acréscimo de serviços) ao contrato nº: 20210116, oriundo da carona nº 
a/2021-001, com objeto : contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas, 
nacionais e internacionais e rodoviárias, visando atender as demandas da Pre-

feitura Municipal de são Miguel do Guamá/Pa. valor: o presente termo adi-
tivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 17.500,00 (dezessete mil, 
e quinhentos reais), passando o contrato a ter o valor total de r$ 87.500,00 
(oitenta e sete mil e quinhentos reais). viGÊNcia: 04 de março de 2022 à 
15 de março de 2022.

eXtrato do terMo aditiVo
eXtrato do terMo aditiVo (acrÉsciMo de serViÇos) ao coN-
trato Nº: 20210117 oriGeM: carona Nº a/2021-001. coNtrataNte: 
Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. coNtratada(o): Norte turis-
mo ltda/ cNPJ 05.570.254/0001-69 oBJeto: elaboração do 1º termo aditivo 
(acréscimo de serviços) ao contrato nº: 20210117, oriundo da carona nº 
a/2021-001, com objeto : contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas, 
nacionais e internacionais e rodoviárias, visando atender as demandas da  do 
Programa- tfd do fundo Municipal de saúde de são Miguel do Guamá/Pa. 
valor: o presente termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de 
r$ 13.125,00 (treze mil, cento e vinte e cinco reais), passando o contrato a 
ter o valor total de r$ 65.627,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e 
sete reais). viGÊNcia: 10 de fevereiro de 2022 à 15 de março de 2022.

eXtrato do terMo aditiVo
eXtrato do seGUNdo terMo aditiVo (ProrroGaÇÃo de Pra-
Zo) ao coNtrato Nº: 20210116 oriGeM: carona Nº a/2021-001. coN-
trataNte: Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. coNtratada(o): 
Norte turismo ltda/ cNPJ 05.570.254/0001-69 oBJeto: elaboração do 2º 
termo aditivo (prorrogação de prazo) ao contrato nº: 20210116, oriundo da 
carona nº a/2021-001, com objeto:  contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de pas-
sagens aéreas, nacionais e internacionais e rodoviárias, visando atender as 
demandas da Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá/Pa. viGÊNcia: 15 
de março de 2022 à 31 de dezembro de 2022.

eXtrato do terMo aditiVo
eXtrato do seGUNdo terMo aditiVo (ProrroGaÇÃo de PraZo) 
ao coNtrato Nº: 20210117 oriGeM: carona Nº a/2021-001; coNtra-
taNte: fundo Municipal de saúde; coNtratada(o): Norte turismo ltda/ 
cNPJ 05.570.254/0001-69 oBJeto: elaboração do 2º termo aditivo (pror-
rogação de prazo) ao contrato nº: 20210117, oriundo da carona nº a/2021-
001, com objeto: contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas, 
nacionais e internacionais e rodoviárias, visando atender as demandas do 
Programa- tfd do fundo Municipal de saúde  de são Miguel do Guamá/Pa. 
viGÊNcia: 15 de março de 2022 à 31 de dezembro de 2022.

eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito Municipal
Protocolo: 845457

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-018 
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Urnas Mortuá-
rias para atender as necessidades do fundo Municipal de assistência social de 
são sebastião da Boa vista-Pa. a abertura será no dia 09/09/2022 às 9:30h, 
horário de Brasília. o edital está disponível no sítio: www.portaldecompras-
publicas.com.br, https://pmssbv.pa.gov.br/portal-da-transparencia e https://
www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes, informações no e-mail: pregoeira-
pmssbv@gmail.com. Nelucy e silva de souza - Pregoeira.

Protocolo: 845459

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de coNtrato

extrato de contrato nº 0222/2022, coNVite 004/2022. contratan-
te PMts contratada: eQUidade eNGeNHaria ltda - ePP valor: 92.687,03 
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa Para recUPeraÇÃo das PoNtes do 
iGaraPÉ vira volta, iGaraPÉ da PalHa e iGaraPÉ da GrUta Na ZoNa 
rUral do MUNicÍPo de terra saNta. que entre si celebram o Município de 
terra santa. a vigência do contrato é de 60 dias começando  17/08/2022 até 
16/10/2022. odair José Farias albuquerque-Prefeito Municipal

Protocolo: 845460

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de terMo aditiVo

extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 0153/2022, P.e nº 23/2022. 
contratante fMe contratada: BraNco e correa objeto: aQUisiÇÃo de Ge-
Neros aliMeNticios destiNados a MereNda escolar , que entre si 
celebram o Município de terra santa. o presente termo de aditivo tem por 
objetivo reajustar as quantidades dos produtos ganhos pela referida empresa 
em 25%.
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extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 0154/2022, P.e nº 23/2022. 
contratante fMe contratada: GeovaNe costa aNdrade-Me objeto: aQUi-
siÇÃo de GeNeros aliMeNticios destiNados a MereNda escolar , 
que entre si celebram o Município de terra santa. o presente termo de aditivo 
tem por objetivo reajustar as quantidades dos produtos ganhos pela referida 
empresa em 25%.
extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 0155/2022, P.e nº 23/2022. 
contratante fMe contratada: HellÔ coMercio & serviÇos ltda-ePP obje-
to: aQUisiÇÃo de GeNeros aliMeNticios destiNados a MereNda es-
colar , que entre si celebram o Município de terra santa. o presente termo 
de aditivo tem por objetivo reajustar as quantidades dos produtos ganhos 
pela referida empresa em 25%.
extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 0156/2022, P.e nº 23/2022. 
contratante fMe contratada: J. de alMeida PaUlaiN ltda objeto: aQUisi-
ÇÃo de GeNeros aliMeNticios destiNados a MereNda escolar , que 
entre si celebram o Município de terra santa. o presente termo de aditivo 
tem por objetivo reajustar as quantidades dos produtos ganhos pela referida 
empresa em 25%.
extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 0157/2022, P.e nº 23/2022. 
contratante fMe contratada: s o cordeiro de soUZa ltda objeto: aQUi-
siÇÃo de GeNeros aliMeNticios destiNados a MereNda escolar , 
que entre si celebram o Município de terra santa. o presente termo de aditivo 
tem por objetivo reajustar as quantidades dos produtos ganhos pela referida 
empresa em 25%.

odair José Farias albuquerque
Prefeito Municipal

Protocolo: 845461

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de coNtrato

extrato de contrato nº 0221/2022 inexigibilidade 2/2022. contra-
tante PMts contratada:a r M PiMeNtel assessoria coNtaBil ltda ob-
jeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços em 
assessoria técnica contábil junto à Prefeitura e fundos Municipais.que entre 
si celebram o Município de terra santa. a vigência do contrato é de  5 Meses 
começando de 16 agosto de 2022 até 16 de Janeiro de 2023.

odair José Farias albuquerque.
Prefeito Municipal

Protocolo: 845462

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de coNtrato

extrato de contrato nº 0188/2022, disPeNsa 1/22. contratante PMts 
contratada: HellÔ coMercio & serviÇos ltda - ePP. valor: 112.590,00 
objeto: de Kits de Material de liMPeZa,cestas de aliMeNtos,Kits 
dorMitorios,colcHÕes e Kits HiGieNe Pessoal  Para o Uso eMer-
GeNcial da defesa civil MUNiciPal. que entre si celebram o Município de 
terra santa. a vigência do contrato é de 28/06/2022 até 31/12/2022.
extrato de contrato nº 0189/2022, disPeNsa 1/22. contratante PMts 
contratada: J de alMeida  PaUlaiN ltda. valor: 206.399,40 objeto: de 
Kits de Material de liMPeZa,cestas de aliMeNtos,Kits dorMito-
rios,colcHÕes e Kits HiGieNe Pessoal  Para o Uso eMerGeNcial da 
defesa civil MUNiciPal. que entre si celebram o Município de terra santa. 
a vigência do contrato é de 28/06/2022 até 31/12/2022.
extrato de contrato nº 0190/2022, disPeNsa 1/22. contratante PMts 
contratada: a de s. da silva. valor: 209.956,80 objeto: de Kits de Mate-
rial de liMPeZa,cestas de aliMeNtos,Kits dorMitorios,colcHÕes 
e Kits HiGieNe Pessoal  Para o Uso eMerGeNcial da defesa civil 
MUNiciPal. que entre si celebram o Município de terra santa. a vigência do 
contrato é de 28/06/2022 até 31/12/2022.
extrato de contrato nº 0191/2022, disPeNsa 1/22. contratante PMts 
contratada: JUciletH alves Pereira. valor: 118.560,00 objeto: de Kits 
de Material de liMPeZa,cestas de aliMeNtos,Kits dorMitorios,-
colcHÕes e Kits HiGieNe Pessoal  Para o Uso eMerGeNcial da de-
fesa civil MUNiciPal. que entre si celebram o Município de terra santa. a 
vigência do contrato é de 28/06/2022 até 31/12/2022.
extrato de contrato nº 0192/2022, disPeNsa 2/22. contratante fMas 
contratada: JUciletH alves Pereira. valor: 36.000,00 objeto: Material 
de coMPosiÇÃo de cestas aliMeNtaÇÃo Para ateNder as faMÍlias 
vÍtiMas de calaMidade PÚBlica resUltaNte das fortes cHUvas No 
MUNicÍPio, coNforMe o decreto 084/2022-GaB/PMts Na sitUaÇÃo de 
eMerGÊNcia. que entre si celebram o Município de terra santa. a vigência do 
contrato é de 13/07/2022 até 13/09/2022.
extrato de contrato nº 0193/2022, disPeNsa 2/22. contratante fMas 
contratada: HellÔ coMercio & serviÇos ltda - ePP.. valor: 43.776,00 
objeto: Material de coMPosiÇÃo de cestas aliMeNtaÇÃo Para ateN-
der as faMÍlias vÍtiMas de calaMidade PÚBlica resUltaNte das 
fortes cHUvas No MUNicÍPio, coNforMe o decreto 084/2022-GaB/
PMts Na sitUaÇÃo de eMerGÊNcia. que entre si celebram o Município de 
terra santa. a vigência do contrato é de 13/07/2022 até 13/09/2022.
extrato de contrato nº 0194/2022, disPeNsa 2/22. contratante fMas 
contratada: GeovaNi costa aNdrade - Me. valor: 79.380,00 objeto: Ma-
terial de coMPosiÇÃo de cestas aliMeNtaÇÃo Para ateNder as fa-
MÍlias vÍtiMas de calaMidade PÚBlica resUltaNte das fortes cHU-
vas No MUNicÍPio, coNforMe o decreto 084/2022-GaB/PMts Na sitU-
aÇÃo de eMerGÊNcia. que entre si celebram o Município de terra santa. a 
vigência do contrato é de 13/07/2022 até 13/09/2022.

odair José Farias albuquerque-Prefeito Municipal
Protocolo: 845464

PreFeitUra MUNiciPaL de terra saNta-Pa
errata ao editaL

a PreFeitUra de terra saNta coMUNica alteraÇÃo No edital de 
coNcorrÊNcia Nº 0000001/2022 retiraNdo o iteM 6.4.3.4, coNforMe 
recoMeNdaÇÃo do triBUNal de coNtas dos MUNicÍPios do estado 
do Pará atravÉs da NotificaÇÃo iNserida No diário eletrÔNico do 
tcMPa Nº 1312 do dia 24/08/2022.

Protocolo: 845465

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso de reVoGaÇÃo 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2022-051-PMVX

Processo aMiNistratiVo Nº 143/2022  
objeto: aquisição de peças de reposição e manutenção de caminhões e má-
quinas pesadas, considerando a necessidade de adequação do termo de re-
ferência; decido: 1 - revoGar nos termos do art. 49, §1 da lei nº 8.666/93 
e 2 - Proceder a adequação do tr e a realização de nova licitação com as 
devidas correções. vitória do Xingu/Pa. 25/08/2022 - Márcio Viana rocha 
- Prefeito Municipal.

Protocolo: 845466

.

.

ParticULares
.

Maria iLMa soares 
cPF 101.166.133-00 

torna público que recebeu lo 147/2022 válida até 3/8/2023 para lavrar e 
Beneficiar Ouro no Local Sítio Ilma, Munic. de Itaituba/Pa. Proc. SEMMAM. 
320/2022.

Protocolo: 845411

JoÃo eVaNGeLista aLVes 
cPF 558.305.012-87 

Torna público que Requereu LO para lavrar e beneficiar Ouro no Garimpo Viet-
nã Município de itaituba/Pa. Processo seMMaM. 1.163/202121.

Protocolo: 845409

JosÉ GiLVaN de oLiVeira MatoGrosso costa 
cPF nº. 402.053.122-68 

torna público que recebeu da seMas/Pa, a lar nº 13843/2022 com validade 
22/08/2027, para atividade de Bovinocultura e aUas nº 257/2022 com vali-
dade 22/08/2023, para atividade de supressão de vegetação para uso alter-
nativo do solo e floresta primária, município de Ipixuna do Pará/PA.

Protocolo: 845404

aNtÔNio JosÉ taVares da LUZ 
cPF 152204862-68 

Torna público que requereu LO para lavrar e beneficiar Ouro no Garimpo São 
Benedito, Munic. de itaituba/Pa, Processo semma. 1.100/2022.

Protocolo: 845406

JosÉ carLos aNtUNes 
cPF 116.699.502-04, 

torna público que foi solicitado junto à secretaria Municipal de Meio ambiente 
- seMMa/ipixuna do Pará licença ambiental rural agrosilvipastoril (lar) para 
a fazenda riacho doce ii a, em ipixuna do Pará.

Protocolo: 845402

a sra. Marisa eUstÁQUio 
Brasileira, casada, agricultora, portadora do rG nº 3738356 3 Via Pc/Pa 
e cPF nº 653.959.722-34, proprietária do imóvel lote Nº 98 da GleBa 
tUBarÃo, localizado no município de vitória do Xingu/Pa, torna público que 
recebeu junto à seMas-Pa, a autorização para exploração florestal (aUtef) 
nº 274152/2022 e licença de atividade rural (lar) nº 14005/2022 para ati-
vidade de manejo florestal em regime de rendimento sustentável.

Protocolo: 845403

PUBLica-se receBiMeNto de Pedido de Lar 
(LiceNÇa aMBieNtaL de atiVidade rUraL) 

Junto a seMMa/NP (secretária Municipal de Meio ambiente) de Novo Progres-
so - Pa, com o número de protocolo 1449/2021 da propriedade sÍtio Godoi 
-  sUeli Godoi de oliveira - cPf: 068.745.968-02, situada: na rodovia Br 
163, Km 1120, assentamento P.a. santa Julia - lotes 144,145 e 146, municí-
pio de Novo Progresso/Pará, ceP 68.193-000.

Protocolo: 845399
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PUBLica-se o receBiMeNto de Pedido de Lar 
(LiceNÇa aMBieNtaL de atiVidade rUraL) 

Junto a seMMa/NP (secretária Municipal de Meio ambiente) de Novo Progresso 
- Pa, com o número de protocolo 1513/2021 protocolado dia 16/11/2021, da 
propriedade sÍtio Godoi -  Patricia Godoi de oliveira - cPf: 917.357.852-
53, situada: na rodovia Br 163 Km 1119 Margem direita / Pa santa Julia / lote 
143, município de Novo Progresso/Pará, ceP 68.193-000.

Protocolo: 845400

.

.

eMPresariaL
.

M c Ferreira 
inscrita no cNPJ 47.417.495/0001-12 

situada no endereço av: Hélio Gueiros, nº 07, Bairro coqueiro, cidade ana-
nindeua/Pa, ceP 67.120-370, torna público que está requerendo á secretária 
de Meio ambiente de ananindeua - seMa a licença ambiental de operação 
para a atividade de coMercio vareJista de aves aBatidas e deriva-
dos, através do requerimento nº r085222.

Protocolo: 845416

o sr. reGiNaLdo PiNto dos saNtos, 
Brasileiro, solteiro, agricultor, portador do rG nº 3703282 Pc/Pa e cPF 
nº 730.908.592-20, proprietário do imóvel lote NÚMero NoveNta (90) 
da GleBa NÚMero sesseNta (60) - faZeNda rio serriNHa, localizado 
no município de Uruará/Pa, torna público que recebeu junto à seMas-Pa, a 
autorização para exploração florestal (aUtef) nº 274142/2022 e licença de 
Atividade Rural (LAR) nº 13991/2022 para atividade de manejo florestal em 
regime de rendimento sustentável.

Protocolo: 845417

a eMPresa r t dias raNGeL 
cNPJ: 44.654.896/0001-06 

localizada na rua Goiás, 35 a, bairro santa isabel, tucuruí-Pa, torna público 
que requereu e recebeu da seMMa tucuruí/Pa a licença ambiental de opera-
ção, para atividade de atividades veterinárias - Petshop.

Protocolo: 845418

sesi- dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022 coM reGistro de PreÇos
o sesi- dePartaMeNto reGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de telefones celulares para atendimento aos funcionários 
em contrato sesi x vale s.a. - Parauapebas/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 09 de setembro de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiePa - 
http://fiepa.org.br/.
Poderá também ser obtido através do site do BB, no endereço eletrônico do 
Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br

Belém (Pa), 29 de agosto de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do sesi e seNai

Protocolo: 845435

FederaÇÃo das iNdÚstrias do estado do ParÁ (FiePa)
editaL

resULtado do PLeito
a diretoria da Federação das indústrias do estado do Pará (FiePa) co-
munica o resultado da eleição para composição da diretoria, conselho 
fiscal e representantes junto a confederação Nacional da indústria, quadriê-
nio 2023/2027, realizada no dia 10/08/2022 cuja chapa vencedora intitulada 
engº José Maria Mendonça tem a seguinte composição: diretoria: Presi-
dente: alex dias carvalho; 1º vice-Presidente executivo: clóvis armando 
lemos carneiro; 2º vice-Presidente executivo: odilardo ramos de araújo 
Júnior; 3º vice-Presidente executivo: Marcella catarina Novaes de araújo; 
4º vice-Presidente executivo: daniel acatauassu freire; 5º vice-Presidente 
executivo: Josefran da silva almeida; 6º vice-Presidente executivo: luiz so-
ares dos santos; 7º vice-Presidente executivo: apoliano oliveira do Nasci-
mento; 1º vice-Presidente: leônidas ernesto de sousa; 2º vice-Presidente: 
luiz otávio rei Monteiro; 3º vice-Presidente: Juarez de Paula simões; 4º 
vice-Presidente: antônio eugênio Pacelli Martin de Mello; 5º vice-Presidente: 
antonio Pagliari; 6º vice-Presidente: solange Maria alves Mota santos; 7º 
vice-Presidente: flávio Junqueira smith; 8º vice-Presidente: rivanildo sa-
muel Hardman Júnior; 9º vice-Presidente: fernando Bruno carvalho Barbo-
sa; 10º vice-Presidente: Nilson Monteiro de azevedo; 1º tesoureiro: daniel 
de oliveira sobrinho; 2º tesoureiro: carlos Jorge da silva lima; 1º secre-
tário: elias Gomes Pedrosa Neto; 2º secretário: andré Henrique de castro 
carvalho; 1º diretor: Maria de fátima chamma farias; 2º diretor: oseas 
Nunes de castro; 3º diretor: Priscila silva vieira; 4º diretor: Jaime fonseca 
de araújo; 5º diretor: Marcos Martins souza; 6º diretor: Maurício riozo lima 
Kaiano; 7º diretor: erivan Brandão Gonçalves; 8º diretor: francisco de Jesus 

costa ferreira; 9º diretor: Marcos antonio cavulla de Matos; 10º diretor: 
elias soares Pedrosa. delegados junto a confederação Nacional da indústria: 
1º delegado efetivo: alex dias carvalho; 2º delegado efetivo: José conrado 
azevedo santos; 1º delegado suplente: clóvis armando lemos carneiro; 2º 
delegado suplente: daniel oliveira sobrinho; coNselHo fiscal: 1º Membro 
efetivo: Marcos Marcelino de oliveira; 2º Membro efetivo: carlos raimundo 
albuquerque Nascimento, 3º Membro efetivo: Marcelo Gil castelo Branco; 1º 
Membro suplente: Manoel Pereira dos santos Júnior; 2º Membro suplente: 
Paulo afonso costa; 3º Membro suplente: Joaquim almeida costa. registre-
se que das vinte e nove agremiações sindicais aptas, vinte e oito exerceram o 
direito de voto, resultando um voto em branco, cinco votos nulos e vinte e dois 
favoráveis à chapa registrada donde o coeficiente de apoio expresso atingiu 
noventa e cinco pontos percentuais, não se incluindo os nulos. Belém, 29 de 
agosto de 2022. a) diretoria.

Protocolo: 845436

cra coNstrUtora riBeiro aZaMBUJa Ltda 
cNPJ n° 16.013.005/0001-99 

torna público que requereu da seMaMt renovação da lM 007/2021 para ex-
trair saibro de uso na construção civil, local Br-163, km 126, processo se-
MaMt/trairão n° 213/2022.

Protocolo: 845431

a B coMÉrcio e rePreseNtaÇÕes de Metais Ltda
cPF/cNPJ: 39.567.460/0001-31 

sito rod traNsaMaZÔNica, 2300 a, Bairro floresta eM itaitUBa/
Pa, torNa PÚBlico QUe reQUereU da secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBilidade-seMas/Pa a liceNÇa de oPeraÇÃo 
(l.o), Para atividade de coMÉrcio atacadista de ProdUtos da eX-
traÇÃo MiNeral - coMPra e veNda de oUro, soB o Protocolo Nº 
0000026367/2021 Na data de 17/08/2021.

Protocolo: 845433

a BraNdÃo coMÉrcio de Materiais de coNstrUÇÃo 
cNPJ 33.678.894/0001-22

torna Público que requereu à seMMa licença operacional para extração de
areia, saibro e argila na Br-230 km 141 Mun. rurópolis Processo 034/2022.

Protocolo: 845428

cra coNstrUtora riBeiro aZaMBUJa Ltda, 
cNPJ 16.013.005/0001-99 

torna Público que recebeu lM 11/2022 válida até 5/8/2023 para extrair gra-
nito de uso na construção civil, Br-230, km 51, processo seMMa 981/2022.

Protocolo: 845429

WG PiMeNteL ePP 
cNPJ 11.671.201/0001-37 

torna público que recebeu da seMMa lo 474/2022, válida até 05/8/2023 
para extrair areia e seixo no leito do rio tapajós, Município de itaituba/Pa. 
Processo. 078/2022.

Protocolo: 845426

a empresa, KGr GestÃo de resÍdUos Ltda 
inscrita no cNPJ: 13.376.093/0001-03 

localizado na rua 10, Nº 270B, sala 01, Bairro União, Parauapebas/Pa., ceP: 
68.515-000, com atividade de transporte de substâncias e Produtos Perigo-
sos, torna público que a secretaria de estado de Meio ambiente e sustenta-
bilidade seMas/Pa concedeu-lhe a licença ambiental N° 12896/2021 válida 
até 12/07/2025.

Protocolo: 845422

WaLisoN d. L. soUsa/Me 
cNPJ:21.436.253/0001-82 

localizado na av. Muniz lopes, 141, liberdade, Breu Branco-Pa. torna público 
que requereu da seMasa/Breu Branco a licença de operação para a atividade 
de comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GlP).

Protocolo: 845423

reNoVaÇÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
LaBoratorio torres eireLi 

cNPJ: 24.981.454/0001-59 
torna público que requereu à secretaria Municipal do verde e do Meio am-
biente - seMMa/Paragominas, a renovação da licença de operação (l.o), 
para laBoratÓrio de aNálises BiolÓGicas e fÍsico-QUÍMicas com o 
endereço av. flaMBoYaNt, Nº08, tiÃo MiNeiro, ParaGoMiNas/Pa, atra-
vés do processo n° 0405005/2022.

Protocolo: 845424

coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
FrootY coMercio e iNdUstria de aLiMeNtos s.a. 

cNPJ: 68.093.095/0009-26 
torna público que requereu à secretaria Municipal de des. Urbano e Meio 
ambiente - seMdUMa/Mocajuba, a licença de operação (l.o), para BeNe-
ficiaMeNto de frUtas, com o endereço rod Pa 151, KM 3, s/N, raMal 
acaPUQUara bairro: Monte alegre, através do processo n° 010/2022 e foi 
lhe concedida a l.o N°04/2022.

Protocolo: 845420
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PaLMYra do BrasiL iNdÚstria e coMÉrcio de siLÍcio 
MetÁLico e recUrsos NatUrais Ltda. 

cNPJ 04.872.297/0023-41, 
torna público que recebeu da seMas/Pa a licença de atividade rural (lar) 
nº 13980/2022, processo n° 2010/11457, com validade até 27/07/2026 
para atividade de Reflorestamento em Área Alterada e/ou Sub - Utilizada, 
localizada na propriedade  Reflorestamento Água Azul II (RAA II), CNPJ 
04.872.297/0023-41 e inscrição estadual  nº 15.569.500-2, situada na ro-
dovia PA 263, Km 37, Vicinal Neris, parte Reflorestamento Água Azul II, Zona 
rural, município de Breu Branco, Pa.

Protocolo: 845412

a empresa LoJas reNNer s.a.
com cNPJ 92.754.738/0328-70 

torna público que requereu, da PrefeitUra MUNiciPal de aNaNiNdeUa - 
secretaria MUNiciPal de Meio aMBieNte, a renovação licença ambiental 
de operação - lo, para atividade de coMÉrcio vareJista, no endereço: 
rod Br 316,KM 04, N° 4500, sHoPPiNG MetrÓPole - sUc 301ª Piso, co-
queiro, ananindeua-Pa. requerimento nº r084522.

Protocolo: 845413

cÂMara MUNiciPaL de ViseU
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo PreseNciaL Nº 005/2022-cMV 
objeto aquisição de Material Permanete diversos, para atender as deman-
das da câmara Municipal de viseu. abertura: 12/09/2022 as 08:00hs.  Mais 
informações na câmara Municipal, cito rua Major olímpio, s/nº centro, viseu/
Pa.https://www.camaraviseu.pa.gov.br/, https://www.tcm.pa.gov.br e cama-
radeviseu.cpl@gmail.com. avelino aventina siqueira - Presidente.

Protocolo: 845445

cÂMara MUNiciPaL de NoVa esPeraNÇa do PiriÁ
eXtrato de terMo aditiVo

espécie: segundo termo aditivo para realinhamento de preço ao contrato nº 
2022-0402-002 cMNeP-PP-srP, oriundo do Pregão Presencial nº 002/2022 
cMNeP-PP-srP, Partes contratante: câmara Municipal de Nova esperança do 
Piriá, cNPJ nº 84.263.847/0001- 59. contratada: auto Posto ariella - eireli 
cnpj: 13.333.269/0002-12, objeto do termo: realinhamento de preço do 

contrato n° 2022-0402-002, para a eventual aquisição de Gasolina comum 
a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Nova Esperança do 
Piriá/Pa. o presente termo de realinhamento de Preços encontra-se amparo 
legal no artigo 65, inciso ii, “d” da lei nº 8.666/93. do Percentual e valor: fica 
concedida a redução do preço no percentual de 23,87% para o item 01, valor 
com a redução r$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos). data da assinatura 
do termo: 23/08/2022. Benedito da costa araújo Neto - Presidente da 
câmara Municipal.

Protocolo: 845442

cÂMara MUNiciPaL de saLiNÓPoLis
eXtrato de adesÃo Nº 001/2022-cMs 

a câmara Municipal de salinópolis, por intermédio do seu presidente, 
torna público que aderiu a ata de registro de Preços, oriunda do PreGÃo 
eletroNico Nº 055/2022-srP, realizado pela Prefeitura Municipal de cacoal/
Go, celebrada com a empresa P G aguiar vieira e cia ltda, inscrito no cNPJ 
nº 27.967.465/0001-72, cujo o objeto é a aquisição de veículo Utilitário 4x4. 
contrato nº 2022082601. valor r$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco 
mil reais). vigência: 26/08/2022 a 31/12/2022. eron de carvalho teixeira 
- Presidente da câmara.

Protocolo: 845443

icoBeM iNd coM e BeNeFiciaMeNto de Madeira Ltda 
cNPJ 39.491.043/0001-52 

rod. Pa-150, km 92,8, industrial, Jacundá-Pa, requereu da seMatUr licença 
de operação para atividade de serrarias.

Protocolo: 845438

XaVier XaVier & aLVes Ltda 
cNPJ Nº 05.662.346/0001-79 

avenida araguaia, nº 113, centro, Piçarra/Pa, ceP: 68.575-000, torna público 
que receBeU da seMas/Pa, lo Nº 12.525/2020, válida até 29/05/ 2022. 
Processo N° 2018/0000006051-seMas/Pa. Para o transporte rodoviário de 
combustíveis para veículos automotores. eng. responsável: Magnon Max 
silva de oliveira. (94) 99150-5393 / 98119-5192.

Protocolo: 845440
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