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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

errata
O Decreto nº 2.588, de 29 de agosto de 2022, publicado no Diário Oficial 
do Estado nº 35.096, de 30 de agosto de 2022, p. 17, 25, 31 e 32, res-
pectivamente:
a) Título “Materiais de construção e congêneres” do apêndice i do anexo i:
onde se lê: 

“2.0 04.002.00 2403.1
Tabaco para fumar, mesmo 

contendo sucedâneos de tabaco 
em qualquer proporção

99,29% 88,57% 99,29% 88,57%

...................................................
Materiais de coNstrUÇÃo e coNGÊNeres

1.0 10.010.00 ....... ....... ....... ....... ....... .......
2.0 10.011.00 ....... ....... ....... ....... ....... .......

3.0 10.015.00 ....... ....... ....... ....... ....... .......

4.0 10.016.00 ....... ....... ....... ....... ....... .......

5.0 10.024.00 ....... ....... ....... ....... ....... .......

MedicaMeNtos de Uso HUMaNo e oUtros ProdUtos FarMacÊUticos Para Uso HUMaNo 
oU VeteriNÁrio”

leia-se:

“2.0 04.002.00 2403.1
Tabaco para fumar, mesmo 

contendo sucedâneos de tabaco 
em qualquer proporção

99,29% 88,57% 99,29% 88,57%

...................................................
MEdicaMENToS dE USo HUMaNo E oUTroS ProdUToS farMacÊUTicoS Para USo HUMaNo oU VETEriNário”

b) Título “Materiais de construção e congêneres” do anexo Xiii - MErca-
doriaS SUJEiTaS ao rEGiME dE SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária NaS oPE-
raÇÕES iNTErNaS:
onde se lê: 

“20.0 03.025.00 2201.10.00

água mineral em embalagens 
retornáveis com capacidade 

igual ou superior a 20 (vinte) 
litros

100% 70%

...................................................
Materiais de coNstrUÇÃo e coNGÊNeres

6.0 10.024.00 ....... ....... ....... .......

MEdicaMENToS dE USo HUMaNo E oUTroS ProdUToS farMacÊUTicoS Para USo HUMaNo oU 
VETEriNário”

leia-se:

“20.0 03.025.00 2201.10.00

água mineral em embalagens 
retornáveis com capacidade 

igual ou superior a 20 (vinte) 
litros

100% 70%

...................................................
MEdicaMENToS dE USo HUMaNo E oUTroS ProdUToS farMacÊUTicoS Para USo HUMaNo oU VETEriNário”

c) Título “Materiais de construção e congêneres - Telhas, cumeeiras e caixa 
d’água (Protocolo icMS 32/92) do anexo Xiii - MErcadoriaS SUJEiTaS ao 
rEGiME dE SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária NaS oPEraÇÕES iNTErESTadUaiS:
onde se lê: 

“8.1 06.008.01 2710.19.9 Graxa lubrificante
....................................................

MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo E coNGÊNErES - Telhas, cumeeiras e caixas d’água (Protocolo icMS 32/92)
....................................................

6.0 10.024.00 ....... .......
....................................................

MEdicaMENToS dE USo HUMaNo E oUTroS ProdUToS farMacÊUTicoS Para USo HUMaNo oU VETEriNário 
(convênio icMS 234/17)”

leia-se:

“8.1 06.008.01 2710.19.9 Graxa lubrificante

....................................................

MEdicaMENToS dE USo HUMaNo E oUTroS ProdUToS farMacÊUTicoS Para USo HUMaNo oU VETEriNário 
(convênio icMS 234/17)”

d) art. 2º, onde se lê: 
“Vii - os itens 1, 2, 4, 13 e 15, cervejas, [...]
Viii - o item 5.0, Materiais [...];
iX - o item 5, Materiais [...]
X - o subtítulo Materiais de limpeza - álcool para [...]”
leia-se:
“Vii - os itens 1, 2, 4, 13 e 15, cervejas, [...]
Viii - o subtítulo Materiais de limpeza - álcool para [...]”

Protocolo: 847447

d e c r e t o Nº 2592, de 31 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$ 26.250.353,80 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$ 26.250.353,80 (Vinte e Seis Milhões, 
duzentos e cinquenta Mil, Trezentos e cinquenta e Três reais e oitenta 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781114998794 - SEEl 0101 449052 8.894.341,67
291012678214867429 - SETraN 0101 449051 10.000.000,00
291012678214867432 - SETraN 0101 449051 4.791.012,13

462021339215038850 - fcP 0101 339014 15.000,00
722012312212974668 - JUcEPa 0261 339030 50.000,00

842020927200019028 - fiNaNPrEV 0290 339093 2.500.000,00
ToTal 26.250.353,80

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

081012781114998794 - SEEl 0101 339039 8.894.341,67
291012678214867505 - SETraN 0101 449051 14.791.012,13

462021339215038841 - fcP 0101 339014 15.000,00
722012312212978339 - JUcEPa 0261 339005 50.000,00

842020927200019028 - fiNaNPrEV 0290 319001 2.500.000,00
ToTal 26.250.353,80

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 31 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 2593, de 31 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$ 30.429.543,93 para reforço de dota-
ção(ões) consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 30.429.543,93 (Trinta Milhões, Qua-
trocentos e Vinte e Nove Mil, Quinhentos e Quarenta e Três reais e Noventa 
e Três centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011581114997659 - SEdoP 0101 449051 25.000.000,00
081012781314998796 - SEEl 0101 335041 2.000.000,00

151011339215038849 - SEcUlT 0101 339039 600.000,00
151011339215038928 - SEcUlT 0101 339039 400.000,00
311040618215027701 - fEBoM 0123 449051 330.000,00
311040618215027701 - fEBoM 0123 449052 1.545.800,00

712011030215078880 - Hol 0261 339030 553.743,93
ToTal 30.429.543,93
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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, 31 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 2594, de 31 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$ 1.850.402,85 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$ 1.850.402,85 (Hum Milhão, oitocen-
tos e cinquenta Mil, Quatrocentos e dois reais e oitenta e cinco centa-
vos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011212215097603 - SEdUc 0306 449051 1.780.402,85
702012266114987655 - codEc 0661 339039 70.000,00

ToTal 1.850.402,85

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, 31 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 847449

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 1.308/2022 - crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições 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 processo nº 2022/980799, de 03/08/2022.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a presta-
ção adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, 
inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos e que a 
execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito do CRGBA, 
serão efetivadas nos termos desta Portaria, onde deverá ser acompanhada a 
execução por servidor designado para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar a servidora SoliENE da SilVa SoUSa, ocupante do cargo de 
coordenador de área, matrícula funcional  nº 5892240/ 2, para a função 
de fiscal e rEJaNE SilVa JiMÉNEZ oliVEira, ocupante do cargo de  co-
ordenador, matrícula funcional 5945808/ 1, para suplente do contrato nº 
39/2022 – CCG/PA, firmado com a empresa FF DE ALENCAR EIRELI, com 
vigência de 25/08/2022 a 24/08/2023, que tem como objeto a contrata-
ção de pessoa jurídica para fornecimento de alimentos de Uso comum ( 
café- item 19, açúcar-item 20), para atendimento das demandas do centro 
regional de Governo do Baixo amazonas, a contar de 25/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 31 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 847121

errata
.

errata da Portaria N° 1298/2022-crG, de 29/08/2022, 
PUBLicada No doe Nº. 35.096, de 30/08/2022.
onde se lê: i - no período de 28/08 a 01/09/2022.
ii - 4.½ (quatro e meia) diárias .
Leia-se: i - no período de 29/08 a 30/08/2022.
ii - 1.½ (uma e meia) diárias .
Belém-Pa, 31 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

errata da Portaria N° 1299/2022-crG, de 29/08/2022, 
PUBLicada No doe Nº. 35.096, de 30/08/2022.
onde se lê: i - no período de 28/08 a 01/09/2022.
ii - 4.½ (quatro e meia) diárias .
Leia-se: : i - no período de 29/08 a 30/08/2022.
ii - 1.½ (uma e meia) diárias .
Belém-Pa, 31 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 847145

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa
a coordenadora de relações Governamentais, no uso de suas atribuições 
dadas pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 07 de abril de 2022, publicada 
no d.o.E. nº. 34.927 de 08 de abril de 2022, considerando os autos do 
Processo n° 2022/171.115 e com fundamentação no § 8º do art. 65 da lei nº 
8.666/93 e suas alterações, em virtude de retificação da Ação na dotação orça-
mentária, referente ao contrato nº 38/2022-CCG/PA, firmado com a empresa 
NORTE TURISMO LTDA EPP que passará a conter a seguinte classificação:
órgão 11105;
função: 04;
Sub-função 122;
Programa 1297;
Projeto/atividade 8314;
fonte 0101 e fonte 0301;
Natureza de despesa 339033/339039;
ação: 233644.
Registrando-se a presente APOSTILA para fins de direito.
Belém, 31 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria do Pará

Protocolo: 847419

FÉrias
.

Portaria N°. 1.309/2022-ccG, de 31 de agosto de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/1112062, de 30/08/2022;
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (QUiNZE) dias de férias regulamentares, ao servidor Ed-
Mar SilVa PErEira filHo, id. funcional nº. 5927331/22, para gozo no 
período de 31/10/2022 a 14/11/2022, interrompidas através da Portaria 
nº. 707/2022-crG, Publicada no doE nº. 34.955, de 05/05/2022, referen-
te ao período aquisitivo 2021/2022.
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 31 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N° 1.310/2022-crG, de 31 de agosto de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/1115646, de 31/08/2022;
rESolVE: 
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 31/08/2022, o gozo de fé-
rias da servidora lilliaN faBiaNNiE SoaES alVES, id. funcional nº. 5956174/1, 
concedido por meio da Portaria nº. 1.153/2022-crG, publicada no doE Nº. 
35036, de 06/07/2022, ficando os dias interrompidos para gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 847336

Portaria Nº 1.084/2022-ccG de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos dos Processos 2022/1108217, 
r E S o l V E:
autorizar alEXaNdrE alMEida MadUro, Secretário regional de Governo 
do Baixo amazonas, a viajar no trecho Santarém/Porto de Moz/Santarém, 
no dia 29 de agosto de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, conce-
dendo para tanto ½  (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.085/2022-ccG de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1064013,
r E S o l V E:
i. exonerar WaliSoN MaGNo daMaScENo do cargo em comissão de Su-
perintendente regional, código GEP-daS-011.4, com lotação na Polícia ci-
vil, a contar de 19 de agosto de 2022.
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ii. nomear ricardo ViEira dE liMa para exercer o cargo em comissão 
de Superintendente, código GEP-daS-011.4, com lotação na Polícia civil, a 
contar de 19 de agosto de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.086/2022-ccG de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/980906,
r E S o l V E:
i. exonerar MHoaB KHaYaN aZEVEdo liMa do cargo em comissão de di-
retor de Seccional, código GEP-daS-011.3, com lotação na Polícia civil, a 
contar de 3 de agosto de 2022.
ii. nomear WilSoN JoSÉ da SilVa  para exercer o cargo em comissão de 
diretor de Seccional, código GEP-daS-011.3, com lotação na Polícia civil, 
a contar de 3 de agosto de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.087/2022-ccG de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1054742,
r E S o l V E:
i. exonerar roBSoN da SilVa MENdES do cargo em comissão de diretor 
de Seccional, código GEP-daS-011.3, com lotação na Polícia civil, a contar 
de 3 de agosto de 2022.
ii. nomear JoÃo PaUlo BENEVENUTo MacHado para exercer o cargo em 
comissão de diretor de Secional, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 3 de agosto de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.088/2022-ccG de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1057431,
r E S o l V E:
i. exonerar aMaNda PErEira da coSTa do cargo em comissão de Titular 
de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a contar 
de 19 de agosto de 2022.
ii. nomear Maria caroliNa BElTÃo dE SiQUEira caMPoS para exercer 
o cargo em comissão de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 19 de agosto de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.089/2022-ccG de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1003089,
r E S o l V E:
i. exonerar flaViaNE da rocHa SilVa do cargo em comissão de chefe 
de cartório de Superintendência, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 27 de julho de 2022.
ii. nomear aTHoS dE aTHaYdE PaSSoS doS rEiS para exercer o car-
go em comissão de chefe de cartório de Superintendência, código GEP-
daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a contar de 27 de julho de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.090/2022-ccG de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1063390,
r E S o l V E:
i. exonerar Maria JUlia alMEida da SilVa do cargo em comissão de 
Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a 
contar de 22 de agosto de 2022.
ii. nomear EMaNUEla criSTiNa SilVa dE aMoriM da coSTa para exer-
cer o cargo em comissão de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, 
com lotação na Polícia civil, a contar de 22 de agosto de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.091/2022-ccG de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1005760,
r E S o l V E:
i. exonerar iVaN PiNTo da SilVa do cargo em comissão de Titular de 
delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a contar de 
9 de agosto de 2022.
ii. nomear PaUlo JoSÉ da SilVa JUNior para exercer o cargo em comis-
são de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 9 de agosto de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.092/2022-ccG de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1025313,
r E S o l V E:
i. exonerar lUiZa MoEMa SarMENTo dE carValHo do cargo em comis-
são de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 8 de agosto de 2022.
ii. nomear MoNiQUE PiMENTEl dE caSTro para exercer o cargo em co-
missão Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 8 de agosto de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.093/2022-ccG de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1076400,
r E S o l V E:
i. exonerar raoNi BarcElloS GrEGorio PiNTo do cargo em comissão 
de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 17 de agosto de 2022.
ii. nomear ViTor PiETScH fraNÇa foNTES para exercer o cargo em co-
missão Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 17 de agosto de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.094/2022-ccG de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1067742,
r E S o l V E:
nomear JoSÉ clÉofilo rodriGUES MElo filHo para exercer o cargo em 
comissão de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 22 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado.

Portaria Nº 1.095/2022-ccG de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1032402,
r E S o l V E:
nomear MHoaB KHaYaN aZEVEdo liMa para exercer o cargo em comis-
são de Superintendente regional, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 3 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado.

Portaria Nº 1.096/2022-ccG de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1096040,
r E S o l V E:
i. exonerar iSraEl BarBoSa BraGa do cargo em comissão de assessor 
de Segurança, código GEP-daS-012.3, com lotação na casa Militar da Go-
vernadoria do Estado, a contar de 18 de julho de 2022.
ii. nomear JorGE lUiZ dE SoUZa cUiMar, para exercer o cargo em co-
missão de assessor de Segurança, código GEP-daS-012.3, com lotação na 
casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 9 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº 1.097/2022-ccG de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1113517,
r E S o l V E:
i. exonerar HaNNa falESi YaMaMoTo do cargo em comissão de coor-
denador, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia.
ii. nomear lUciaNE SilVa TElES dE BarroS para exercer o cargo em co-
missão de coordenador, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria 
de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUESdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.098/2022-ccG de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1113474,
r E S o l V E:
i. exonerar fErNaNda SilVa MarciÃo do cargo em comissão de coor-
denador de Núcleo do controle interno, código GEP-daS-011.4, com lo-
tação na Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração 
e Energia.
ii. nomear HaNNa falESi YaMaMoTo para exercer o cargo em comissão 
de coordenador de Núcleo do controle interno, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mi-
neração e Energia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.099/2022-ccG de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997,
r E S o l V E:
nomear aNa lÚcia arGUEllES MoUTiNHo para exercer o cargo em co-
missão de Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação na 
Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.100/2022-ccG de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, e 
r E S o l V E:
i. exonerar claUdio JorGE MarTiNS oliVEira do cargo em comissão de 
Secretario de Gabinete, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secretaria 
de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, a contar 
de 1º de julho de 2022.
ii. nomear ValdiNEi cHaGaS doS SaNToS para exercer o cargo em co-
missão de Secretario de Gabinete, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, 
1º de julho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.101/2022-ccG de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
relotar SaloMÃo GEorGE BarroS KaHWaGE, assessor Especial ii, na 
casa civil da Governadoria do Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.102/2022- ccG, de 31 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1108328, 
r E S o l V E:
autorizar alEXaNdrE alMEida MadUro, Secretário regional de Governo 
do Baixo amazonas, a viajar no trecho Santarém/Terra Santa/faro/Santa-
rém, no dia 31 de agosto de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, 
concedendo para tanto ½ (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 847448

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato da Portaria Nº 038/2022 – Fc/cMG, 
de 31 de aGosto de 2022 

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 005/2019 - cMG.
contratado: TElEfÔNica BraSil.
fiscal: caP PM r/r JoNaS alENcar dE SoUZa, Mf nº 3359077/3. 
Suplente: Sd PM JoNaS VilHENa cardoSo, Mf nº 6401646/2.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Portaria nº 029/2022 – fc/cMG, de 18/08/2021, publicada no doE nº 
35.082, de 19/08/2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

eXtrato da Portaria Nº 039/2022 – Fc/cMG, 
de 31 de aGosto de 2022 

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 001/2022 – cMG.
contratado: claro S/a.
fiscal: caP PM r/r JoNaS alENcar dE SoUZa, Mf nº 3359077/3.
Suplente: cB PM NaTaNaEl diaS loBaTo, Mf nº 57222449/2.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
a Portaria nº 036/2022 – fc/cMG de 18/08/2022, publicada no doE nº 
35.082 de 19/08/2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

eXtrato da Portaria Nº 040/2022 – Fc/cMG, 
de 31 de aGosto de 2022 

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 008/2016 – cMG.
contratado: claro S/a.
fiscal: lUiZa dE carValHo BarroS, Mf nº 5945726/3.
Suplente: EliNE Maria BoTElHo coUTiNHo, Mf nº 5910649/3.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
a Portaria nº 023/2022 – fc/cMG de 15/07/2022, publicada no doE nº 
35.049 de 18/07/2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

eXtrato da Portaria Nº 041/2022 – Fc/cMG, 
de 31 de aGosto de 2022 

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 002/2022 – cMG.
contratado: Tc coMÉrcio dE SErViÇoS E TEcNoloGia EirElli.
fiscal: EliNE Maria BoTElHo coUTiNHo, Mf nº 5910649/3.
Suplente: lUiZa dE carValHo BarroS, Mf nº 5945726/3
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
a Portaria nº 019/2022 – fc/cMG de 16/05/2022, publicada no doE nº 
34.972 de 17/05/2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 847446

Portaria Nº 071/2022 – cMG, de 31 de aGosto de 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições que lhe confere o art. 5º da lei Estadual nº 9.661, de 
1º de julho de 2022, e
coNSidEraNdo os termos da Súmula do STf nº 473,
rESolVE:
i - TorNar SEM EfEiTo as Portarias nº 069, 070 – cMG, publicadas 
no d.o.E. nº 35.098, de 31 de agosto de 2022, as Portarias nº 971 a 
983/2022 – di/cMG e a Portaria 057/2022 – Sf/cMG, publicadas no d.o.E. 
nº 35.096, de 30 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE aGoSTo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

eXtrato de Portaria Nº 059/2022 – sF/cMG, 
de 31 de aGosto de 2022

Suprido: Mauro Henrique da Silva Guerra, Mf nº 5774055/5; Prazo p/ apli-
cação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 8.800,00; Elemento de despesa: 33.90.39 (outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) – r$ 8.800,00; fonte de recurso: 0101/0301; 
ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 996/2022 – di/cMG, 
de 31 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 11 a 13/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 
2,0 (pousada); Servidor/Mf: Sd PM Pedro Henrique costa Gonçalves, 
6402067/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;
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eXtrato de Portaria Nº 997/2022 – di/cMG, 
de 31 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 20 a 21/08/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 
1,0 (pousada); Servidores/Mf: cB PM Wanderson alexandrino Viana, 
57222073/2; cB PM douglas Vieira Souto, 4219227/2. Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 998/2022 – di/cMG, 
de 31 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destinos: Barcarena e igarapé-
Miri/Pa; Período: 22/08/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); 
Servidor/Mf: 1° TEN QoPM luiz Paulo Benjamin leal, 4220579/4. Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 999/2022 – di/cMG, 
de 31 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Tomé-açu/Pa; Período: 
27 a 28/08/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousa-
da); Servidores/Mf: MaJ QoPM Heitor lobato Marques, 57198332/1. Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1000/2022 – di/cMG, 
de 31 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Tailândia/Pa, Moju/Pa 
e Xinguara/Pa; Período: 31/08/2022 a 04/09/2022; Quantidade de diá-
rias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousada); Servidores/Mf: 2° SGT BM artur 
Verônico ribeiro filho, 5598427/3; cB BM francisco dyame da conceição, 
57217705/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1001/2022 – di/cMG, 
de 31 de aGosto de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do Es-
tado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 01 a 04/09/2022; Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousada); Servidora/Mf: cB PM r/r iolene 
leandro Tavares, 5397146/4. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1002/2022 – di/cMG, 
de 31 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Santarém/Pa; Período: 
31/08/2022 a 03/09/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 
3,0 (pousada); Servidores/Mf: 3º SGT PM antonio donato cereja de Brito 
Junior, 54194230/4; cB PM robson fernandes furtado, 4219922/3. Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 847452

Vice-GoVerNadoria do estado

.

Portaria Nº 079/2022-GVG  de 31 de aGosto de 2022
o diretor Geral da Vice-Governadoria do Estado, no uso de suas atribuições 
que lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 001/2019-GVG, de 18 
de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o art. 74 e 75, lei 5.810 de 24 de Janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 dias de férias regulamentares aos servidores desta Vice-
Governadoria, conforme abaixo relacionado:

NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo
luiz octávio Souza Trindade 16.03.2021 a 15.03.2022 01/09/22 a 30/09/2022
roberta Monteiro loureiro 01.08.2021 a 31.07.2022 01/09/22 a 30/09/2022

carlos alberto da Silva alcântara 08.01.2021 a 07.07.2022 01/09/22 a 30/09/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
carloS alBErTo da SilVa alcÂNTara
diretor Geral

Protocolo: 847009

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

diÁria
.

Portaria 248/2022-GaB/seac
Belém Pa, 31 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 que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o MEMo n° 104/2022 Nac/SEac; e PaE nº 2022/1089649
rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 4,5 (quatro e meia) diárias, no período de 
05/09/222 a 09/09/2022, no município de Tucuruí, no Estado do Pará, cujo 
objetivo será “atividade de monitoramento das comunidades quilombolas”.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
55208516-1 arliSSoN SoUSa cardoSo 763.762.492-72
55587316-2 KEllY dE SoUZa MEdES 451.175.192-72

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 31 de agosto de 2022
ricardo BriSolla BalESTrEri
SEcrETário dE ESTado

Protocolo: 847377
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

errata
.

errata do resUMo da Portaria Nº 207 de 01 de aGosto de 
2022, PUBLicada No d.o.e N° 35.064, PaG. 07 de 02 de aGosto 
de 2022 – Protocolo: 834637.
onde se lê: processo nº 2022/911992
Leia-se: processo nº 2022/ 911927

Protocolo: 847409

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do seXto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 037/2016
Processo Nº 2022/927266 – FUNdaÇÃo ParaPÁZ
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a Prorrogação do 
Prazo de Vigência e o reajuste de valor (iGPM) do coNTraTo Nº 037/2016 
referente a locação de imóvel.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: caSa SaNTa lTda, inscrita no cNPJ Nº 03.033.301/0001-00
doTaÇÃo orÇaMENTária:
- funcional Programática: 14.122.1500.8817 – (atendimento integrado de 
crianças, adolescente e Mulheres em Situação de Violência)
-Elemento de despesa: 3390-39.10 (outra despesa corrente P.J/locação de imóvel)
-fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
- ação: 229896
- Pi: 1050008817c
Valor: 6° T.a (com o ajuste de 10,70 %, % - iGPM )
Valor Global: r$ 746.740,44 ( setecentos e quarenta e seis mil ,setecentos 
equarenta reais e quarenta e quatro centavos).
Valor Mensal: r$ 62.228,37 ( sessenta e dois mil, duzentos e vinte e oito 
reais e trinta e sete centavos)
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 57, inciso ii, da lei nº. 8.666/93 e alterações.
VIGÊNCIA: de 31 de agosto de 2022 e data final em 30 de agosto de 2023.
daTa da aSSiNaTUra: 30/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS -
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 847207

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 843/2022-daF/sePLad, de 31 de aGosto de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022
coNSidEraNdo, o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo, o Processo n°2022/590089,
r E S o l V E:
i-dESiGNar o servidor arNaldo caMPoS MENEZES, id. funcional nº. 
2016516/1, ocupante do cargo de agente de Serviços Gerais, para res-
ponder pela Gerência da coordenadoria de logística e Gestão, durante o 
impedimento legal do titular lUciaNo aBdiaS dE SoUZa PErEira, id. 
funcional nº. 5945867/1, no período de 01/07/2022 a 30/07/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 31 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 847213
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aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de editaL PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022 – sePLad - Pa
Processo nº 2021/938697
a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad co-
munica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, conforme abaixo;
oBJETo: contratação de empresa(s) para o fornecimento e entrega de 
água mineral, própria para o consumo humano, para atender às neces-
sidades das Unidades das Estações cidadanias no interior do Estado do 
Pará, no período de 12 (doze) meses, de acordo com as normas e diretrizes 
estabelecidas no edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 20 de setembro de 2022.
Hora dE aBErTUra: 10:00h (Horário de Brasília).
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.gov.br/compras
UaSG: 927843 - Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SE-
Plad (Travessa do chaco, nº 2350. Bairro Marco, Belém-Pa. cEP. 66.093 - 542)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no compras.gov.br, do dia 01/09/2022, até o dia 20/09/2022.
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal – compras.gov.br, no endereço www.gov.br/compras e no Portal 
Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará - coMPraSPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 846985
rePUBLicaÇÃo de eXtrato de editaL PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 012/2022 – sePLad - Pa
Processo nº 2021/711578
a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad co-
munica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, conforme abaixo;
oBJETo: aquisição de material permanente para atender as necessidades 
da Secretaria de Estado de Planejamento e administração - SEPlad, nas 
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 15 de setembro de 2022.
Hora dE aBErTUra: 10:00h (Horário de Brasília).
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.gov.br/compras
UaSG: 927843 - Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SE-
Plad (Travessa do chaco, nº 2350. Bairro Marco, Belém-Pa. cEP. 66.093 - 542)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no compras.gov.br, do dia 01/09/2022, até o dia 15/09/2022.
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal – compras.gov.br, no endereço www.gov.br/compras e no Portal 
Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará - coMPraSPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 846945

FÉrias
.

Portaria Nº 842/2022-daF/sePLad, de 31 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: 2022/1104636 de 29/08/2022.
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.768/2022-daf/SEPlad de 09/08/2022, publicada 
no doE nº.35.075 de 11/08/2022, referente à concessão de férias da ser-
vidora rUTE Socorro SilVa araNHa id. funcional nº 5112362/1, ocu-
pante do cargo de analista de Gestão Pública B.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 31 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 847184

Portaria Nº 314, de 31 de aGosto de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) 
decreto(s) nº 2579, de 25 de agosto de 2022, que aprova a Programação 
orçamentária e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos 
fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício 
de 2022 e, considerando o(s) decreto(s) n° 2593, de 31/08/2022 e 2594, 
de 31/08/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do terceiro 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 314, de 31 de aGosto de 2022

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social
fEBoM

investimentos 1.845.800,00 30.000,00 0,00 0,00 1.875.800,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0123 1.545.800,00 0,00 0,00 0,00 1.545.800,00

obras e instalações
 0123 300.000,00 30.000,00 0,00 0,00 330.000,00

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

codEc
outras despesas 

correntes 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

despesas ordinárias
 0661 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

obras e instalações
 0101 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

PolÍTica Social
Hol

outras despesas 
correntes 553.743,93 0,00 0,00 0,00 553.743,93

despesas ordinárias
 0261 553.743,93 0,00 0,00 0,00 553.743,93

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral
SEcUlT

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

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

SEEl
investimentos 8.894.341,67 0,00 0,00 0,00 8.894.341,67

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 8.894.341,67 0,00 0,00 0,00 8.894.341,67
outras despesas 

correntes 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

despesas ordinárias
 0101 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

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

SEcUlT

 0101 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Esporte e lazer 35.894.341,67 0,00 0,00 0,00 35.894.341,67

SEdoP

 0101 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

SEEl

 0101 10.894.341,67 0,00 0,00 0,00 10.894.341,67

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

codEc

 0661 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Saúde 553.743,93 0,00 0,00 0,00 553.743,93

Hol

 0261 553.743,93 0,00 0,00 0,00 553.743,93

Segurança Pública 1.845.800,00 30.000,00 0,00 0,00 1.875.800,00

fEBoM

 0123 1.845.800,00 30.000,00 0,00 0,00 1.875.800,00
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FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordiNarioS                                         36.894.341,67 0,00 0,00 0,00 36.894.341,67
0123 - recursos Provenientes de 

alienação de Bens 1.845.800,00 30.000,00 0,00 0,00 1.875.800,00

0261 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
553.743,93 0,00 0,00 0,00 553.743,93

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

ToTal 39.363.885,60 30.000,00 0,00 0,00 39.393.885,60

Portaria Nº 315, de 31/08/2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
usando de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro 
de 2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 1.351.395,23 (Hum Milhão, Trezentos e cinquenta e Um 
Mil, Trezentos e Noventa e cinco reais e Vinte 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

141012012615088238 - SEdaP 0101 339040 80.000,00
291012678214867505 - SETraN 0101 444042 1.271.395,23

ToTal 1.351.395,23

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

141012012615088238 - SEdaP 0101 339140 80.000,00
291012678214867505 - SETraN 0101 449051 1.271.395,23

ToTal 1.351.395,23

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: 847450

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria N.º 163 de 31 de aGosto de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de abril de 2022.
resolve:
designar a servidora SilVia iZaBEl SaNTa BrÍGida GUiMarÃES, 
matrícula nº 54188411/7 para responder pela Gerência comercial, código 
GEP-daS-011.3, no período de 01 a 30/09/2022, por ocasião da Gerente 
Titular, lUaNa MiraNda fariaS rEBElo está respondendo pela diretoria 
administrativa e financeira desta autarquia, conforme PorTaria Nº 167 
de 29 /08/2022, publicado no diário oficial nº 35.096.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 847066

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 142 de 31 de agosto de 2022
retiFicar, a Portaria Nº 356 de 22 de agosto de 2018, 
publicada no doe nº 33.691 de 31/08/2018, protocolo nº 356148, 
que concedeu licença prêmio à servidora HElEN VaNicE MaTEUS oliVEira 
TaKaHaSHi, matrícula nº 5888826/2, Técnico de administração e finanças, 
lotada no Gabinete da Presidência.

onde se lê: 30 dias do 1º triênio, período 14/09/2011 a 13/09/2014
Leia-se:  30 dias do 1º triênio, período 02/05/2011 a 01/05/2014 e
onde se lê: 60 dias do 2º triênio, período 14/09/2014 a 13/09/2017
Leia-se:  60 dias do 2º triênio, período 02/05/2014 a 01/05/2017
aNiZio BESTENE JUNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 846987

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 666 de 31 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1106936 (PaE), de 30/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Juliana Bezerra Galvão cavalcante de Souza, 
matrícula nº 57217631/2, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário B, a 
viajar ao município de Soure/Pa, no período de 13/09/2022 a 15/09/2022, 
a fim de realizar diligências relativas ao Processo n° 2021/614048.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 31 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Portaria Nº 667 de 31 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1108212 (PaE), de 30/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Solange amaral Brito, matrícula nº 5963447/1, 
ocupante da função de Técnico Previdenciário B, a viajar ao município de 
Bragança/PA, no período de 08/09/2022 a 09/09/2022, a fim de realizar 
diligências relativas ao Processo n° 2022/947083.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 31 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Portaria Nº 668 de 31 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1108425 (PaE), de 30/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Tereza cristina Pinto lobato, matrícula nº 
5899045/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, a viajar ao municí-
pio de Bragança/PA, no período de 08/09/2022 a 09/09/2022, a fim de acom-
panhar a realização de diligências relativas ao Processo n° 2022/947083.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 31 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 847063

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 665 de 31 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico n° 
2022/1111092 (PaE), de 30/08/2022, que dispõe sobre transferência de 
período de férias de servidor.
rESolVE:
 i - TraNSfErir o período de gozo de férias da servidora JUliaNa BEZErra 
GalVÃo caValcaNTE dE SoUZa, matrícula n° 57217631/2, ocupante 
do cargo de Técnico Previdenciário B, de 02/01/2023 a 16/01/2023 para 
26/09/2022 a 10/10/2022, concedido inicialmente através da PorTaria 
N° 430/2022, de 03 de junho de 2022, publicada no doE n° 34.996, de 
06/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 31 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 846980
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oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 059/2022
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° ProtocoLo iGePreV Processo tce iNteressado
1 2022/1104376 519431/2015 aNTÔNio cEZar alVES doS SaNToS
2 2022/1104422 509048/2018 PEdro PaUlo MoNTEiro doS SaNToS
3 2022/1104422 510499/2018 roSÂNGEla da SilVa aMaral
4 2022/1092285 501590/2018 fraNciSco fErrEira doS SaNToS
5 2022/1093626 005109/2022 JoaNa da coSTa rodriGUES
6 2022/1093626 010179/2021 iracY fErrEira dE SoUSa PErEira
7 2022/1094134 004855/2022 crEUSa Maria MENdES loPES
8 2022/1094134 009909/2021 Maria daS GraÇaS fErrEira GUEdES
9 2022/1094134 010298/2021 rUTH aBrEU SoUZa SilVa
10 2022/1094555 500668/2011 ZENilda alMEida
11 2022/1094555 501249/2016 fraNciSco cElESTiNo TEiXEira
12 2022/1094555 521425/2010 Maria dE NaZarÉ coUTiNHo doS SaNToS
13 2022/1096176 003986/2022 carMEM EUNicE corrEa MoNTEiro
14 2022/1096176 004583/2022 JoaNa rodriGUES da SilVa
15 2022/1096176 004663/2022 BENEdiTa ElZa loBaTo fariaS
16 2022/1096176 004850/2022 TErEZiNHa dE JESUS coSTa alVES
17 2022/1096176 004935/2022 ESTEliaNo caMilo carValHo SaNToS
18 2022/1096176 005116/2022 TErEZa MENdoNÇa dE SoUZa
19 2022/1096176 009905/2021 alGEMiro craVo ValENTE
20 2022/1096176 010178/2021 Maria ilciETE PErEira dE MoraES
21 2022/1096933 512571/2012 MaNoEl aNTÔNio da coSTa SilVa
22 2022/1098823 526019/2017 raiMUNdo iNácio alVES Maia
23 2022/1098823 531595/2017 alBErTo JoSÉ rEBElo NEVES
24 2022/1099788 547870/2019 EdSoN coSTa doS SaNToS
25 2022/1100297 004852/2022 Jair GoMES dE araÚJo
26 2022/1100297 005110/2022 fraNciSco cHaGaS dE oliVEira
27 2022/1100297 005118/2022 MariNa MaciEl GoNÇalVES
28 2022/1100297 010294/2021 BENEdiTa caldaS PaES
29 2022/1100297 010301/2021 Maria dE loUrdES dE SoUSa coSTa
30 2022/1100297 010346/2021 HErMÓGENa SaNToS dE frEiTaS
31 2022/1101369 010544/2021 roSÂNGEla Maria SaNToS flEXa
32 2022/1101550 527042/2013 Maria da coNcEiÇÃo BErNardElli
33 2022/1103763 521258/2018 Marcio aUGUSTo PalHETa lUZ
34 2022/1103763 521258/2018 liVia oliVEira lUZ
35 2022/1104103 517324/2017 JoSÉ oiclÊ SaNToS
36 2022/1104321 515801/2018 ZENaidE PorTo fariaS
37 2022/1104321 515801/2018 liBEro EdUardo PorTo fariaS
38 2022/1104321 515801/2018 liNdolfo GaBriEl PorTo fariaS
39 2022/1104321 516983/2018 JoÃo PEdro alVES dE carValHo
40 2022/1104520 515903/2018 SaNdro SENa fErrEira
41 2022/1104520 517385/2018 adEliNa VirGiNia ParaGUaSSU
42 2022/1104748 511253/2016 Maria da coNcEiÇÃo SaMPaio SilVa

43 2022/1104874 004510/2022 Maria dE NaZarÉ MorEira

44 2022/1104874 004853/2022 roSEliNa VElaSco TEiXEira

45 2022/1104874 004939/2022 Maria WilMa TorrES da coSTa
46 2022/1104874 005111/2022 Maria dE NaZarÉ cardoSo
47 2022/1104874 010295/2021 ZUlEidE Maria da SilVa alVES

Belém, 31 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 847181

NotiFicaÇÃo Por editaL
Pelo presente Edital, NoTificaMoS o Senhor doUGlaS HENriQUE VaZ da 
cUNHa, cPf nº 028.533.142-60, interessado no processo de auxílio fu-
neral nº 2021/443698, a fim de comparecer neste Instituto, para que possa 
tomar ciência acerca do andamento processual, providência a ser adotada no 
prazo de 30 dias a contar da publicação da presente notificação, sendo que o 
não comparecimento no prazo será motivo para o indeferimento do pedido.
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
NotiFicaÇÃo Por editaL
Pelo presente edital, NoTificaMoS a senhora Maria dE JESUS SENa diaS, 
cPf nº 181.826.902-34, solicitante na qualidade de dependente previden-
ciário no processo de auxílio funeral em razão do óbito e sepultamento do 
ex-servidor inativo clodoaldo foNSEca (protocolo nº 2020/601962), 
do resultado da análise processual, que foi conclusivo pelo indeferimento 
do pleito, em razão da ausência da comprovação das despesas, na forma 
regulamentar. fica igualmente ciente a interessada acerca da possibilidade 
de recorrer da decisão, no prazo de 30 dias a contar desta publicação, sob 
pena de arquivamento do feito.
Belém, 31 de agosto de 2022.
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva.

Protocolo: 847055
NotiFicaÇÃo Por editaL
Processo: 2022/960572. Pelo presente edital NoTificaMoS a senhora Na-
dir TriNdadE da cUNHa, Matrícula nº 657034/1, aposentada no cargo 
de Professora assistente – Pa-a, pela Secretaria Executiva de Educação 
- SEdUc, que o Tribunal de contas do Estado do Pará, através do ofício 
nº. 202203324/SEGEr-TcE, por ocasião da análise do seu processo de ina-
tivação, para fins de registro, recomendou e este Instituto de Previdência 
acatou a revisão da composição de seu benefício, no sentido de retificar o 
percentual do adicional por Tempo de Serviço, de 55% (cinquenta e cinco 
por cento) para 40% (quarenta por cento), tendo em vista que foi equivo-
cadamente utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data 
de seu afastamento para aguardar a aposentadoria, em 13/01/2012. além 
disso, não é pertinente conceder o adicional mencionado no parágrafo úni-
co, do art. 36, da lei 5.351/86, no percentual de 10%, uma que vez que a 
segurada não o recebeu anteriormente à inativação, nos termos do Memo-
rando circular nº 1/2021-diPrE/iGEPrEV. Prazo para comparecimento e/
ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a contar desta publicação.
Belém, 31 de agosto de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 846981
término de Vínculo de servidor
ato: Processo n° 2022/1107355
Término de vínculo: 01/09/2022
Tipo: distrato, a pedido, de contrato de servidor temporário.
Órgão: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Servidor Temporário: Gabriela dos Santos Matni coelho de Sousa
cargo: Técnico Previdenciário a
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 846858

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 189 de 30 de agosto  de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o decreto Estadual n° 1359/2015,
coNSidEraNdo o processo 2022/217905,
rESolVE:
1-dESiGNar, os servidores abaixo relacionados, para exercer com zelo 
e transparência no âmbito deste órgão, as atribuições, responsabilidades 
e competências dos responsáveis pelas solicitações de acesso à informa-
ção, observando-se tempestivamente aos preceitos legais e constitucio-
nais, em especial aos procedimentos estabelecidos no decreto Estadual nº 
1.359/2015 e demais exigências normativas aplicáveis.

serVidor sUBstitUto FUNÇÃo

5950336/1 – Matheus Moraes da Silva cPf: 
030.004.582-47  E-mail: Matheus.moraes@

egpa.pa.gov.br

54186705/8 – Elton Veiga Gomes  cPf: 
569.517.952-15  E-mail: Elton.gomes@egpa.

pa.gov.br

autoridade de Geren-
ciamento

57214153/1 – Viviani da costa raiol  cPf: 
852.977.802-25  Email: viviani.rayol@egpa.

pa.gov.br

5946437/1 – rubens rafael Martins Paixão  
cPf: 019.854.362-05 E-mail: rafael.paixao@

egpa.pa.gov.br
responsável pelo Sic

57201136/1 – Soraya Sousa de lemos  cPf: 
742.222.012-00  Email: sorayalemosadv@

gmail.com

57198174/1 – Taisuke Noguchi
cPf: 659.348.812-72  Email: taisuke.noguchi@

egpa.pa.gov.br

autoridade Hierarquica-
mente Superior

5924471/3 – Wilson luiz alves ferreira  cPf: 
659.365.232-68  Email: dg@egpa.pa.gov.br

5921161/6 – Helvio Moreira arruda  cPf: 
064.151.802-15  E-mail: ddpeg@egpa.

pa.gov.br
Gestor Máximo do Órgão

1-revogam-se as disposições em contrário
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 847200
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Portaria Nº. 187 de 29 de aGosto de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/1066273,
rESolVE:
dESiGNar o servidor MaTHEUS MoraES da SilVa, matrícula nº. 
5950336/1, ocupante do cargo de Secretario de coordenação, para res-
ponder pelo NPVS desta EGPa, durante as férias do titular lUcilio oTa-
Vio NErY da coSTa, ocupante do cargo de coordenador, matricula nº 
57176472/5, no período de 12/09 a 11/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira - diretor Geral interino

Protocolo: 847153
Portaria Nº. 188 de 29 de aGosto de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações; e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/1095254,
rESolVE:
dESiGNar a servidora HElENicE do Socorro BarroS dE PaiVa, matrí-
cula nº. 54187779/2, ocupante do cargo de Técnico de administração e fi-
nanças, para responder pela Diretoria do Instituto de Formação Profissional 
e Superior/diSEG, durante as férias da titular GiSElE NoBrE da cUNHa 
dE MiraNda, ocupante do cargo diretora, matricula nº 3263754/7, no 
período de 01/09 a 30/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira - diretor Geral interino.

Protocolo: 846870

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 186 de 30 de agosto de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNoda EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações; e,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74 da lei n°5.810 de 24 de janeiro de 1994; e,
coNSidEraNdo o processo 2022/547475,
rESolVE:
conceder, 20 (vinte) dias de férias regulamentares a servidora faBiola 
claUdia da SilVa BEMErGUY, id. funcional nº 55586358/1, ocupante do 
cargo de Procurador autárquico, lotada na ProJUr, referente ao período 
aquisitivo 2018/2019, no período de 12/09 a 11/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira - diretor Geral interino

Protocolo: 847146
Portaria Nº166 de 29 de agosto de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações,
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
Órgão, conforme relação abaixo:

MatricULa NoMe Periodo aQUisitiVo PerÍodo UsUFrUto
54180579/1 EVaNdro ladiSlaU da SilVa 2021/2022 05/09 a 04/10/2022
3263754/7 GiSElE NoBrE da cUNHa dE MiraNda 2021/2022 01/09 a 30/09/2022
57176472/5 lUcilio oTaVio NErY da coSTa 2021/2022 12/09 a 11/10/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira - diretor Geral interino

Protocolo: 847143

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 192 de 30 de agosto de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará/EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei 6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações; e,
coNSidEraNdo o Processo 2022/1091139,
rESolVE:
rEVoGar, a partir de 01 de Setembro de 2022, a Portaria nº. 162 de 02 de 
agosto de 2022, publicada no doE 35.066 de 03/08/2022, que designou a 
servidora lÚcia PacHEco VilHENa, a responder pela coordenação de Gestão 
de Pessoas, desta Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ fErrEira - diretor Geral interino.

Protocolo: 847123
Portaria Nº. 193 de 30 de agosto de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará/EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei 6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações; e,
coNSidEraNdo o Processo 2022/1096445,
rESolVE:
rEVoGar, a partir de 01 de Setembro de 2022, a Portaria nº. 051, publi-
cada no doE 34.896 de 17/03/2022, que designou a servidora roSE MarY 
lEÃo dE carValHo, a responder pela coordenação do centro de Pós-
Graduação, desta Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ fErrEira - diretor Geral interino.

Protocolo: 847127

Portaria Nº 191 de 30 de agosto de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará/EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei 6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações,
rESolVE:
NoMEar, a partir de 01/09/2022, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, lUaNa NaSciMENTo dUarTE, para 
exercer o cargo em comissão de coordenadora do centro de Pós Gradua-
ção/cPoS, código GEP-daS-011.4, desta Escola de Governança Pública do 
Estado do Pará - EGPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira - diretor Geral interino

Protocolo: 846860
Portaria Nº 190 de 30 de agosto de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará/EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei 6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações,
rESolVE:
NoMEar, a partir de 01/09/2022, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, alBErTo dE alBUQUErQUE liMa 
MorEira, para exercer o cargo em comissão de coordenador de Gestão 
de Pessoas/caGEP, código GEP-daS-011.4, desta Escola de Governança 
Pública do Estado do Pará - EGPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira - diretor Geral interino

Protocolo: 846855

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria N.º  510 , de 26 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Portaria n.º 389, de 19/05/2021, publica-
da no d.o.E. edição n.º 34.590, de 21/05/2021, e do Processo PaE n.º 
2022/1089542, datado de 25/08/2022;
coNSidEraNdo as prorrogações dos trabalhos e as redesignações das 
comissões, até a presente data;
r E S o l V E:
rEdESiGNar a comissão Processante, presidida pelo servidor JoSE Ta-
dEU rEZENdE BiSPo doS SaNToS, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
identificação funcional n.º 5333270-2, por 60 (sessenta) dias, a partir de 
09/09/2022, de acordo com o caput do artigo 208, da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/01/1994, com a convalidação dos atos processuais praticados 
desde a constituição da comissão pela Portaria n.º 389, de 19/05/2021, 
até a presente data, para prosseguimento e conclusão do processo admi-
nistrativo disciplinar n.º 002021730003329-6.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM, 26 / agosto /  2022  .
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 847030
Portaria Nº 1.884 de 31 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451 de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art.1º- rEVoGar os efeitos da PorTaria N° 3012 de 21 de outubro 
de 2021 que designou os servidores ValMa laENa oliVEira BUlHÕES, 
Identificação Funcional n° 0589572202, para atuar como fiscal titular, 
Coordenadora da CGRE e, EVANDO CAIRES PARDINHO, Identificação 
funcional n° 0541962062, coordenador da cGda, para atuar como 
fiscal e fiscal substituta, do Contrato n° 096/2021/SEFA, firmado entre a 
SEcrETaria dE ESTado da faZENda/SEfa e a EMPrESa dE TEcNoloGia 
da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa.
art. 2º DESIGNAR os servidores EVANDO CAIRES PARDINHO, Identificação 
funcional nº 54196206/2, coordenador fazendário da célula de Gestão de 
Redes/DTI/CGRE e CEZAR AUGUSTO MACHADO MARTINS, Identificação 
funcional nº 5903358/1, coordenador fazendário da célula de Gestão de 
dados/dTi , ambos lotados na diretoria de Tecnologia da informação, para 
atuarem, respectivamente, como fiscal e fiscal Substituto, do contrato nº 
096/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
- SEfa e celebrado com a empresa de Tecnologia de informação e comu-
nicação do Estado do Pará – ProdEPa.
art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 846884
Portaria Nº 1.885 de 31 de aGosto de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451 de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art.1º- rEVoGar os efeitos da PorTaria N° 754 de 29 de abril de 2021 
que designou os servidores ValMa laENa oliVEira BUlHÕES - matrícula: 
0589572202 - função: coordenadora da cGrE, EVaNdo cairES 
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PardiNHo - matrícula: 541962062 - função: coordenador da cGda ambos 
lotados na diretoria de Tecnologia da informação (dTi), para atuarem, 
respectivamente, como fiscal titular e fiscal substituto, junto ao Contrato 
firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA e a empresa 
HardliNK iNforMaTica E SiSTEMaS lTda, referente ao contrato 
administrativo nº 030/2021 tendo como objeto contratação de Empresa 
Especializada para Serviços de Suporte do Hardware e atualização de 
Software por Empresa Especializada Para Prestação de Serviço de Suporte 
Técnico, atualização e Manutenção dEll, por período de 36 (trinta e seis) 
meses, para o atendimento das necessidades de processamento de dados 
desta Secretaria de fazenda.
Art. 2º DESIGNAR os servidores EVANDO CAIRES PARDINHO, Identificação 
funcional nº 54196206/2, coordenador fazendário da célula de Gestão 
de Redes/DTI/CGRE e CEZAR AUGUSTO MACHADO MARTINS, Identifica-
ção funcional nº 5903358/1, coordenador fazendário da célula de Gestão 
de dados/dTi , ambos lotados na diretoria de Tecnologia da informação, 
para atuarem, respectivamente, como fiscal Titular e fiscal Substituto, do 
Contrato nº 030/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA 
faZENda - SEfa e celebrado com a empresa HardliNK iNforMáTica E 
SiSTEMaS lTda
art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 846886
Portaria Nº 1.886 de 31 de aGosto de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451 de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art.1º- rEVoGar os efeitos da PorTaria N° 2322 de 28 de outubro 
de 2020 que designou os servidores ValMa laENa oliVEira BUlHÕES, 
Identificação Funcional nº 05895722/2, para atuar como Fiscal Titular e 
NATALIE MARIA BASTOS FRANCO, Identificação Funcional nº 57203863/1, 
para atuar como fiscal Substituta, respectivamente do contrato nº 
059/2020/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/
SEfa e a empresa HEWlETT PacKard BraSil lTda, referente a prestação 
de serviços de suporte técnico, atualização e garantia Hewlett Packard 
Enterprise - HPE, conforme especificações mínimas constantes nos anexos 
integrantes deste contrato.
 Art. 2º DESIGNAR os servidores EVANDO CAIRES PARDINHO, Identifica-
ção funcional nº 54196206/2, coordenador fazendário da célula de Ges-
tão de Redes/DTI/CGRE e NATALIE MARIA BASTOS FRANCO, Identificação 
funcional nº 57203863/1, coordenadora fazendário da célula de Gestão 
do atendimento e Qualidade dTi/cGaQ, ambos lotados na diretoria de 
Tecnologia da informação, para atuarem, respectivamente, como fiscal 
Titular e Fiscal substituto, do Contrato nº 059/2020/SEFA, firmado entre a 
SEcrETaria dE ESTado da faZENda - SEfa e celebrado com a empresa 
HEWlETT PacKard BraSil lTda.
art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 846888
Portaria Nº 1.880 de 30 de aGosto de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451 de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art.1º- rEVoGar os efeitos da PorTaria N° 711 de 26 de abril de 2021 
que designou os servidores ValMa laENa oliVEira BUlHÕES - matrícula: 
0589572202 - função: coordenadora da cGrE, EVaNdo cairES 
PardiNHo - matrícula: 541962062 - função: coordenador da cGda ambos 
lotados na diretoria de Tecnologia da informação (dTi), para atuarem, 
respectivamente, como fiscal titular e fiscal substituto, junto ao Contrato 
firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA e a empresa 
UNiTEcH rio coMErcio E SErVicoS lTda, referente ao contrato 
administrativo nº 029/2021 tendo como objeto aquisição de licenciamento 
de Software para ambiente de datacenter, incluindo Manutenção e Suporte 
e Serviços de atualização da atual Plataforma de Virtualização VMWare, 
para o atendimento das necessidades de processamento de dados desta 
Secretaria de fazenda.
Art. 2º DESIGNAR os servidores EVANDO CAIRES PARDINHO, Identificação 
funcional nº 54196206/2, coordenador fazendário da célula de Gestão 
de Redes/DTI/CGRE e VALMA LAENA OLIVEIRA BULHÕES, Identificação 
funcional nº 0589572202, fiscal de receitas Estaduais, ambos lotados na 
Diretoria de Tecnologia da Informação para atuarem como fiscal e fiscal 
substituto, respectivamente ao Contrato nº 029/2021 firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado da faZENda - SEfa e a empresa UNiTEcH rio 
coMErcio E SErVicoS lTda.
art.3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 846791
Portaria Nº 1.881 de 30 de aGosto de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451 de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art.1º- rEVoGar os efeitos da PorTaria Nº 1859 dE 08 dE SETEMBrodE 
2021que designou as servidoras ValMa laENa oliVEira BUlHÕES - 
matrícula: 0589572202 - função: coordenadora da cGrE e EVaNdo 
cairES PardiNHo - matrícula: 0549620602, função: coordenador da 
cGda ambos lotados na diretoria de Tecnologia da informação (dTi), para 

atuarem, respectivamente, como fiscal titular e fiscal substituto, junto ao 
Contrato firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA 
e a empresa VS daTa coMÉrcio & diSTriBUiÇÃo lTda, referente ao 
contrato administrativo nº 082/2021 tendo como objeto aquisição 
de licenciamento de Software Para Sistema operacional oracle linux 
denominado Pela fabricante de Subscrições oracle linux com Manutenção, 
suporte e serviços de atualizações do sistema, para o atendimento das 
necessidades desta Secretaria de fazenda.
Art. 2º DESIGNAR os servidores EVANDO CAIRES PARDINHO, Identificação 
funcional nº 54196206/2, coordenador fazendário da célula de Gestão 
de Redes/DTI/CGRE e VALMA LAENA OLIVEIRA BULHÕES, Identificação 
funcional nº 0589572202, fiscal de receitas Estaduais, ambos lotados na 
Diretoria de Tecnologia da Informação para atuarem como fiscal e fiscal 
substituto, respectivamente junto ao Contrato firmado entre a SECRETA-
ria dE ESTado da faZENda - SEfa e a empresa VS daTa coMÉrcio & 
diSTriBUiÇÃo lTda, referente ao contrato administrativo nº 082/2021 
tendo como objeto aquisição de licenciamento de Software Para Sistema 
operacional oracle linux denominado Pela fabricante de Subscrições ora-
cle linux com Manutenção, suporte e serviços de atualizações do sistema, 
para o atendimento das necessidades desta Secretaria de fazenda.
art.3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 846809
Portaria Nº 1894 de 30 de aGosto de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar as servidoras, ana cristina Gomes da Silva - Matrícula n° 
3000/2 e ana cristina Moura Viana - matrícula n° 5097223/1, ambas lota-
das na EScola faZENdária-EfaZ, para atuarem, respectivamente como 
Fiscal Titular e Fiscal Substituto do Contrato firmado entre a SECRETARIA 
dE ESTado da faZENda - SEfa e a empresa EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E 
ENSiNo lTda, pessoa jurídica inscrita no cNPJ sob o nº 26.855.539/0001-
16, tendo como objeto a compra de vagas para a inscrição dos servidores 
no congresso de Excelência em licitações e contratações Públicas-coNEX.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração - SEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 846813

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 9º.
contrato: 032/2015/seFa.
data da assinatura: 14/07/2022.
Justificativa: com fundamento na Lei n.º 8.666/93, art. 57, II, o presente 
Termo aditivo ao contrato nº 032/2015/SEfa trata da locação de imóvel 
não residencial, situado na av. Gentil Bittencourt, nº 2566, cEP 66063-
090, Belém/Pa, para manutenção da cEraT/BElÉM, do Tribunal adminis-
trativo de recursos fazendários/Tarf, da Julgadoria da delegacia Especial 
de Substituição Tributária, tendo como objeto a prorrogação do prazo de 
vigência por 12 (doze) meses, com início em 1º de agosto de 2022 e tér-
mino em 31 de julho de 2023.
contratada: alVES & loUrENÇo lTda.
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 847031
termo aditivo: 8º.
contrato: 032/2015/seFa.
data da assinatura: 03/03/2022.
Justificativa: com fundamento no art. 65, II da Lei no 8.666/93 e a lei 
12.846/2013 (lei anticorrupção), o presente termo aditivo tem por inserir 
procedimentos anticorrupção
contratada: alVES & loUrENÇo lTda
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 847029

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 077/2022/seFa.
coNtrato N.º 096/2021/seFa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: dispensa de licitação nº 021/2021.
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico N.º 2022/1008103/PaE.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E a EMPrESa dE TEcNo-
loGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará - ProdE-
Pa, sob o cNPJ nº 05.059.613/0001-18.
oBJETo do coNTraTo: o presente contrato tem por objeto o fornecimen-
to dos serviços de link de dados (fibra e rádio), através da rede de comu-
nicação de dados do Estado do Pará, Suporte ao dW (data Warehouse) Es-
tadual e licença de uso de Sistemas Globais (acesso ao SiafEM e SiMaS).
oBJETo do aPoSTilaMENTo: inclusão de fonte de recursos, no que tange a 
cobertura das despesas dos contratos no exercício de 2022, da seguinte forma:
recursos orçamentários:
Órgão: 17101 – Secretaria de Estado da fazenda – SEfa.
Unidade Gestora: 170106 – fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará.
funcional Programática/ atividade: 17101.04.126.1508.8238.
função: 04 – administração.
Sub-função: 126 – Tecnologia da informação.
Programa: 1508 – Governança Pública.
atividade: 8238 – Gestão de Tecnologia da informação e comunicação.
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Natureza da despesa: 33.91.40 – Serviço de Tecnologia da informação e 
comunicação – Pessoa Jurídica – oP. intra orçamentária.
Valor Estimado Mensal: r$157.040,28
Valor Total Estimado: r$ 942.241,68.
fonte de recursos: 0176 – fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Estado do Pará – fiPaT.
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 31/08/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, EM EXErcÍcio: aNidio MoUTiNHo.

Protocolo: 846903

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº1982, 31 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso das suas atribuições que lhes foram delegadas pela PorTaria Nº 061 de 
29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.477 de 01/02/2021 e,
considerando o processo nº 2022/1078831-rESolVE:
coNcEdEr a servidora SilVia Maria PriNTES GoMES da SilVEi-
ra, assistente fazendário, Matricula nº 514437002, portador do cPf nº 
268.613.052-00, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil 
e setecentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.700,00 (mil e setecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-BrE-
VES, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de SETEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em  exercício
Portaria Nº1983, 31 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2022/1073024-rESolVE:
coNcEdEr a servidora EdNa coNSTÂNcia GoMES da rocHa ESTácio, 
cargo assistente fazendário, matricula nº50202/1, portadora do cPf nº 
117.274.382-72, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00(mil 
e setecentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: r$ 500,00 (qui-
nhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-Para-
GoMiNaS, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de SETEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 
30 (Trinta) dias contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº1898,31 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/1062121-rESolVE:
coNcEdEr a servidora, NadiEGE Socorro araÚJo da coSTa cargo as-
sistente administrativo, Matricula nº 020223030/1, portador do cPf nº 
147.289.152-04, Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 
(quatro mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-i-
TiNGa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de SETEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.
Portaria Nº1899,31de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
Nº061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/1033967-rESolVE:
coNcEdEr a servidora EdilENa do aMaral rodriGUES, cargo digitador, 
Matricula n° 0514019601, portadora do cPf nº 124.676.002-97, Supri-
mento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais),
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-
GUrUPi, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de SETEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Portaria Nº1900,31 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2022/1101122-rESolVE:
coNcEdEr a servidora MarGarETE GoMES NEVES, assistente adminis-
trativo, Matricula nº03247805/1, portadora do cPf nº 189.943422-49, Su-
primento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-
MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, não subordinada ao processo normal de 
aplicação, referente ao mês de SETEMBro do exercício corrente, e deverão 
ser aplicados em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor administrativo, em exercício
Portaria Nº1901, 31 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021, e considerando o processo nº 2022/1103063-rESolVE:
coNcEdEr a servidora Maria do Socorro da SilVa TEiXEira, car-
go assistente fazendário, Matricula nº1813/1, portadora do cPf nº 
175.367.662.20, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil 
e setecentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.700,00 (mil e setecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-ca-
PaNEMa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de SETEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 847134

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201001005 de 31/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005879/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: Gilverson Pires ferreira – cPf: 570.929.152-87
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10MT lT1 Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004932, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 2022730006030/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: Mauricio Serra da Silva – cPf: 117.716.312-87
Marca/Tipo/chassi
VW/foX cl McV/Pas/automovel/9BWaG45Z8H4042814
Portaria n.º202204004934, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 2022730006029/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: Valdecy leite ribeiro – cPf: 367.815.252-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0MG115737
Portaria n.º202204004936, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 2022730006002/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 afonso Medeiros da cruz – cPf: 423.061.592-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE5M2036148
Portaria n.º202204004938, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 2022730006005/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulo roberto da costa Macedo – cPf: 072.330.942-68
Marca/Tipo/chassi
VW/T croSS Hl TSi aE/Pas/automovel/9BWBJ6Bf1M4004914
Portaria n.º202204004940, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005963/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: Maxwell dos Santos ferreira – cPf: 513.426.932-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG270913



diário oficial Nº 35.100  15Quinta-feira, 01 DE SETEMBRO DE 2022

Portaria n.º202204004942, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005967/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: alcindo Gomes correa – cPf: 142.505.602-44
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG211514
Portaria n.º202204004944, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 2022730006083/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos Hildeberto Guedes Barbosa – cPf: 097.346.512-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG186047
Portaria n.º202204004946, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 122022730001142/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: Edilson ferreira cruz – cPf: 148.423.275-53
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS cl ad/Pas/automovel/9BWdH5BZ6MP008898
Portaria n.º202204004948, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 122022730001157/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: cleibson Silva costa – cPf: 801.974.502-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69l0fG223807
Portaria n.º202204004950, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 42022730003319/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: Jozimar cerqueira Santos – cPf: 269.839.742-04
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0 GiV/Pas/automovel/9BWaa05W6cP049090
Portaria n.º202204004952, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 42022730003755/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose ribamar dos Santos – cPf: 106.980.782-68
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U6KT069555
Portaria n.º202204004954, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005700/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: Suelen aparecida Tavares da rocha Portela – cPf: 
993.392.182-72
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.0MT lT/Pas/automovel/9BGKS48G0GG129535
Portaria n.º202204004956, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005982/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: luis fernando Machado Bessa – cPf: 158.117.942-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio firE/Pas/automovel/9Bd17122ZG7563348
Portaria n.º202204004958, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005971/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 Valdecir lima carneiro – cPf: 295.153.192-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa Xl15liVE/Pas/automovel/9BrBc9f34M8111365
Portaria n.º202204004960, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 42022730003488/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: Kirley conceição de Sousa – cPf: 742.494.952-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG371036
Portaria n.º202204004962, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 2022730006025/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: Joveniano da Silva Santos – cPf: 259.920.582-49
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS aT/Pas/automovel/9BrB29BT4K2230090
Portaria n.º202204004964, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 42022730003102/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: luciana de carvalho lima – cPf: 778.022.922-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69l0fG146170
Portaria n.º202204004966, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005889/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: Philyp reis da Silva carvalho – cPf: 749.223.942-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG288907

Portaria n.º202204004968, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 42022730003001/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco dos reis ferreira – cPf: 152.888.112-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69r0GG255526
Portaria n.º202204004970, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 42022730003866/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 alexandre da Silva – cPf: 374.514.642-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG446895
Portaria n.º202204004972, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 42022730003279/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco de assis duarte – cPf: 232.027.182-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd19716TG3310252
Portaria n.º202204004974, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 122022730001147/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: reinaldo de Mendonça Meireles – cPf: 677.846.402-00
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/dUSTEr dYN16 ScE/Mis/camioneta/93YHSr3H5JJ954937
Portaria n.º202204004976, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 42022730003921/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: Enofre Pedro Soares da Silva – cPf: 179.380.152-53
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45UXHT029701
Portaria n.º202204004978, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 122022730001163/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: Jeferson dias cunha – cPf: 625.967.302-78
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr T a lT/Pas/automovel/9BGEB76H0PB153524
Portaria n.º202204004980, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005712/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: José Maria andrade de lima – cPf: 620.504.602-44
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT/Pas/automovel/9BrBc9f34K8067851
Portaria n.º202204004982, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 2022730006032/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: Jasemara do Socorro da cruz Marques – cPf: 687.710.292-49
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU013609
Portaria n.º202204004984, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005744/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 Bento de Sousa Gomes – cPf: 042.502.222-68
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo SPacEfoX cl Ma/Pas/automovel/9BWPB45Z7G4037630
Portaria n.º202204004986, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 2022730006006/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose luiz Baia dos reis – cPf: 460.065.752-72
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45Z0l4018790
Portaria n.º202204004988, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 42022730003249/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: davi ramos coelho – cPf: 088.640.393-68
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl48U0JB131529
Portaria n.º202204004990, de 31/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005678/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: Joao Elias Souza da Silva – cPf: 177.217.502-10
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX Tl MBV/Pas/automovel/8aWPB45Z1Ka502478

Protocolo: 847073
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna públicas a data de julgamento dos recursos abai-
xo, 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:
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seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 06/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18496, aiNf nº 
032017510001032-4, contribuinte aTacadÃo S.a., insc. Estadual nº. 
15548572-5
Em 06/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19158, aiNf nº 
102020510000116-0, contribuinte E M GoMES lTda, insc. Estadual nº. 
15329216-4
Em 06/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19628, aiNf nº 
172018510000144-3, contribuinte BaHiaNa diSTriBUidora dE GáS 
lTda, insc. Estadual nº. 15280922-8 ,advogado: ricardo HErNaNdES, 
oaB/SP-267536,
Em 06/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19630, aiNf nº 
172018510000144-3, contribuinte BaHiaNa diSTriBUidora dE GáS 
lTda, insc. Estadual nº. 15280922-8 ,advogado: ricardo HErNaNdES, 
oaB/SP-267536,
Em 06/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19650, aiNf nº 
092016510001844-3, contribuinte c f SaNToS coMÉrcio dE aliMENToS 
lTda, insc. Estadual nº. 15260814-1
Em 06/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19786, aiNf nº 
092012510001355-8, contribuinte GEorGE lUiZ riBEiro ViaNa, cPf nº. 
24487880220, advogado: EWErToN PErEira SaNToS, oaB/Pa-20745,

Protocolo: 847095

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

inexigibilidade Nº 054/2022
data da inexigibilidade: 25.08.2022
contrato Nº: 118/2022
Prazo: 02 (dois) meses
objeto: o objeto do presente contrato é a transferência de recursos, por 
parte do patrocinador, a título de patrocínio, destinados a veiculação da 
marca do Banpará, sob título de Marketing institucional, em diversas pro-
gramações culturais para a realização do Projeto “ fEira dE arTE E cUl-
TUra dE alMEiriM - fEarca”, no munícipio de almeirim/Pa, considerando 
o interesse em divulgar, fortalecer, agregar, incrementar, gerar reconheci-
mento e/ou ampliar benefícios ligados à marca, bem como, aos produtos e 
serviços, em atitude negocial, visando ao aumento do volume de negócios 
posto o reconhecimento do Banco como socialmente responsável na valo-
rização da cultura regional.
Valor Total: r$-50.000,00 (cinquenta mil reais)
data de assinatura do contrato: 26.08.2022
Vigência: 26.08.2022 a 25.10.2022
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 
3, §1º, “b” e “c” do rlc/Banpará.
contratada: PrEfEiTUra MUNiciPal dE alMEiriM
Endereço: rodovia almeirim, nº 510 - Bairro: centro
cEP: 68230-000 almeirim/Pa
ordenador responsável:  ruth Pimentel Méllo – diretora Presidente.

Protocolo: 846999

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato Nº: 110/2021
terMo aditiVo Nº: 01
objeto do contrato: o presente contrato tern como objeto a contratação 
de empresa especializada para executar os serviços de transporte e abas-
tecimento de valores, processamento e custódia de numerário, custódia de 
chaves, apoio logístico e acompanhamento a assistência técnica operacio-
nal interna e externa cofre nos Terminais de autoatendimento do BaNco 
do ESTado do Para S/a (BaNPara), nas dependencias localizadas em 
Belém e região Metropolitana. a realização dos serviços deverá obedecer 
a legislação específica e normas da Superintendência de Seguros Privados - 
Susep, assim como as condições previstas neste instrumento, obrigando-se 
a coNTraTada a realizar as tarefas de acordo com as condições, roteiros, 
cronogramas e horários estabelecidos pelo CONTRATANTE, conforme especifi-
cações, exigências e condições estabelecidas no termo de referencia, no edital 
de licitação - Pregão Eletrônico n° 030/2020 e demais anexos.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 030/2020
data de assinatura do aditivo: 22.08.2022
Vigência do aditivo: 01.09.2022 a 31.08.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de Prazo, reequilíbrio financeiro com redu-
ção de 14,822561%, decréscimo no percentual de 27,779% referente su-
pressão do número dos serviços interno e externa cofre, o qual passará de 
02 (dois) para 01 (um) o número de eventos para o acionamento interna 
e Externa-cofre (aT) e acréscimo contratual no percentual de 1,42445%, 
referente ao acréscimo na estimativa mensal do valor custodiado, no qual 
a estimativa de Valor mensal custodiado (Vc) passará de r$ 50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais) para r$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais).
fundamento legal do aditivo: artigo 71 c/c art. 81, ii §2º da lei nº 13.303/2016.
Valor Global com reequilíbrio financeiro, decréscimo e acréscimo:  
r$1.302.865,92 (um milhão, trezentos e dois mil, oitocentos e sessenta e 
cinco reais e noventa e dois centavos)

contratado: SaGa SErViÇoS dE ViGilÂNcia E TraNSPorTE dE ValorES lTda.
Endereço:  Travessa do chaco, nº 848 Bairro: Pedreira
cEP:  66.083-180  Belém/Pa
diretor responsável: João Bernardo Pereira lima – diretor financeiro
ordenador responsável: ruth Pimentel Méllo – diretora-Presidente

Protocolo: 847214

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 745 de 30 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/860491.
E coNSidEraNdo anexo sequencial 13 e 14.
r E S o l V E:
i-TorNar SEM EfEiTo, a publicação no doE nº 35.046 de 14/07/2022 
referente a PorTaria Nº 580 de 11/07/2022, que revogou a cessão do 
servidor Joao fraNciSco da SilVa JUNior, matrícula nº 726540/1, 
cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado no cENTro dE SaÚdE - Marco.
ii-rEVoGar, a contar de 04.08.2022, os efeitos na Portaria coletiva nº 614 
de 09/09/2020, publicada no doE nº 34.344 de 15/09/2020, que cedeu a 
fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa, 
o servidor Joao fraNciSco da SilVa JUNior, matrícula nº 726540/1, 
cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado no cENTro dE SaÚdE - Marco.
Portaria coLetiVa N° 753 de 30 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997,
coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/860491.
E coNSidEraNdo anexos sequenciais de 7 a 12.
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, a publicação no doE nº 35.046 de 14/07/2022 refe-
rente a PorTaria colETiVa Nº 557 de 11/07/2022, que revogou a cessão 
dos servidores à fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS 
“GaSPar ViaNNa”.
PorTaria colETiVa N° 754 dE 30 dE aGoSTo dE 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997,
coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/860491.
E coNSidEraNdo anexos sequenciais de 7 a 12.
r E S o l V E:
rEVoGar, os efeitos na Portaria coletiva nº 622 de 10/09/2020, publicada 
no doE nº 34.344 de 15/09/2020, que prorrogou a cessão à fUNdaÇÃo 
PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS “GaSPar ViaNNa” dos servi-
dores, conforme relação abaixo.

Nº Matrícula Vinculo Nome cargo a contar
1 725846 1 EdiValdo MorEira carNEiro aGENTE dE PorTaria 15.07.2022
2 57190716 1 EdSoN raiMUNdo raiol BarroS NUTricioNiSTa 15.07.2022
3 5896727 1 lUciclEidE MEdEiroS dE SoUZa TEcNico dE ENfErMaGEM 27.07.2022
4 54191887 1 Marcio da coSTa E SilVa aGENTE dE PorTaria 15.07.2022
5 54194080 1 MarcUS faBricio da SilVa coSTa aGENTE adMiNiSTraTiVo 14.07.2022
6 5155282 1 Maria dE faTiMa SoUSa SilVa aGENTE dE arTES PraTicaS 25.07.2022
7 2023571 2 riTa SElMa TEiXEira alBiM NUTricioNiSTa 30.10.2022

Portaria N° 756 de 30 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/860491.
E coNSidEraNdo anexo sequencial 15.
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, a PUBlicaÇÃo No doE N° 35.084 dE 22/08/2022 
rEfErENTE a ErraTa da SErVidora lUciclEidE MEdEiroS dE SoUZa, 
matrícula nº 5896727/1.
Portaria N° 752 de 30 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2022/419702.
r E S o l V E:
cEdEr, a fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar 
ViaNNa, a servidora MarGarETH dE oliVEira MoNTEiro, matrícula nº 
54189929/1, cargo farMacEUTico BioQUiMico, lotada no cENTro dE 
SaÚdE – icoaraci / aTENÇÃo PSicoSSocial, pelo período de 04 (qua-
tro) anos, com ônus para o órgão de destino.
Portaria N° 757 de 30 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
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coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2019/580555.
r E S o l V E:
cEdEr, à fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, a ser-
vidora EliZaBETH criSTiNa fraNco frEirE, matrícula nº 54190706/1, 
cargo aSSiSTENTE Social, lotada na SEcÃo dE TraTaMENTo fora dE 
doMicÍlio, pelo período de 04 (quatro) anos, com ônus para o órgão de 
destino.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 30.08.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 847334
Portaria N° 755 de 30 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 
07/91 e 077/11. conforme Processo Eletrônico nº 2022/1102308.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 04.07.2022, o contrato administrativo da servido-
ra VEra lUcia liNS BriTo, matrícula nº 5785081/7, cargo de ENfErMEi-
ro, lotada na diretoria Técnica.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
30.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 846839
Portaria Nº 790 de 31 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais 
e;
coNSidEraNdo o relatório apresentado pela comissão de Processo 
administrativo de diciplinar, instaurado pela da PorTaria Nº 686, de 14 
de setembro de 2020, publicada no d.o.E. nº 34.347, de 17/09/2020, nos 
autos do Processo administrativo nº 2016.527518;
coNSidEraNdo os termos do parecer jurídico constante no Processo aci-
ma mencionado;
coNSidEraNdo os termos do art. 224 da lei Estadual nº 5.810/1994 - 
regime Jurídico Único Estadual.
r E S o l V E:
i – arQUiVar o Processo administrativo de disciplinar - Processo nº 
2016.527518, com base na exarada pelo EXMo. Sr GoVErNador HEl-
dEr ZaHlUTH BarBalHo, datado de 24 de agosto de 2022, constante nos 
autos do referido processo (anexo sequencial 19).
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 31 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 847366

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1.045 de 30 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. 2022/462074.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora MarlEa riBEiro caValcaNTE, matrícula nº. 5898239/1, cargo 
de Técnico de Enfermagem, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lota-
da na Unidade de reabilitação – Psicossocial com atuação na Unidade de 
diagnóstico de Meningite, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 20.03.2012 a 19.03.2015.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 17.10.2022 a 15.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 31.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.049 de 30 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 2022/1100269.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora NEidE SilVa coElHo MaToS, matrícula nº. 57190801/1, cargo 
de agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, com lota-
ção na divisão de comunicação, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 16.10.2016 à 15.10.2019.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 05/10/2022 à 03/12/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 31.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 846825

coNtrato
.

coNtrato N.º 068/2022- Processo 2022/596998-Pregão Eletrô-
nico para registro de Preços-SEPlad/dGl nº006/2021-ata de registro de 
Preços n°015/2022.
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviços de locaÇÃo dE VEÍcU-
loS aUToMoTorES TErrESTrES, sem motorista, para atender em todo 
território estadual, os órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do 
Pará, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 
referência, anexo do Edital e Planilha de demanda da SESPa.
data da assinatura: 31/08/2022
Vigência de 24 meses, a partir da assinatura: 31/08/2022 a 30/08/2024.
Valor Global para 24 meses: r$1.579.200,00(Hum milhão quinhentos e 
setenta e nove mil e duzentos reais)
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 8338; Elemento de despe-
sa: 339033; fonte de recurso: 0103 / 0101 / 0301 / 0303; ação: 260737.
contratada: UNidaS VEÍcUloS ESPEciaiS S/a, com sede na avenida deputado 
rubens Granja, 121, Sacomã cEP: 04.298-000. cidade: São Paulo Uf: SP
ordenador de despesa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS 
- Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa - Portaria 335 de 03 
de julho de 2020.

Protocolo: 846955

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo 032/GecoM/sesPa/2022
Processo: 2021/1346744
oBJETo: aquisição de medicamento ENZalUTaMida 40 MG por demanda 
judicial para atender a liminar em favor de H.M.r.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
cNPJ: 05.054.929/0001-17
coNTraTado: Elfa MEdicaMENToS S.a.
cNPJ: 09.053.134/0001-45
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo iV
Valor: r$ 63.583,20 (Sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e três 
reais e vinte centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288 ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 foN-
TE: 0103008809
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 847151

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo 032/
GecoM/sesPa/2022

Nesta data, raTifico o Termo de dispensa de licitação n°032 /GEcoM/
SESPa/2022, com fundamento no art. 26 da lei federal 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 847154

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

o (a) ordenador (a) de despesa da secretaria de estado de 
saÚde PÚBLica, usando de suas atribuições e tendo em vista as ins-
truções contidas no dEcrETo N° 1.180/08, artigo 3°, Parágrafo 1°, que 
disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, aos servidores (as) abaixo, Suprimentos de fundos para ser 
aplicado no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da or-
dem Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não 
podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade. E con-
ceder o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da emissão 
da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de contas, sendo 
que após esse período, estará o servidor impedido de receber novo suprimento 
de fundos, além de estar sujeito a Tomada de contas Especial a ser promovida 
pelo Tribunal de contas do Estado:
Portaria n°. 93/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
laUro aNTÔNio coSTa PaNToJa/ aGENTE adMiNiSTraTiVo/ 5761301/2/ 
634.874.542-20
doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
8302 / 262331 / 339033 (dESPESaS coM PaSSaGEM) / 0103000000 / r$ 
1.000,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 11 a 27/07/2022
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado SaM-
Paio MarTiNS dE BarroS
Portaria n°. 94/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
SiMoNE GaBBaY do NaSciMENTo/ adMiNiSTradora/ 54194018-2 / 
467.309.582-00
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doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
8338 / 264282 / 339030 (dESPESaS coM coNSUMo) / 0103000000 / r$ 560,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 14/06 a 13/07/2022
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria n°. 95/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
JoÃo PiNTo MoNTEiro JUNior/ TÉcNico dE ENfErMaGEM / 5529255/3/ 
167.566.812-49
doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
8881 / 261739 / 339033 (dESPESaS coM locoMoÇÃo) / 0103000000 / 
r$ 980,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 02 a 12/07/2022
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria n°. 96/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
ViNGrEN dE fariaS fErrEira/ aGENTE adMiNiSTraTiVo/ 5274648/3 / 
166.287.052/34
doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
88302 / 261950 / 339033 (dESPESaS coM locoMoÇÃo) / 0103000000 / r$ 2.000,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 16 a 23/07/2022
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria n°. 97/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
arNaldo da SilVa faYal / MÉdico VETEriNário/ 2057778/22/ 
146.396.292-49
doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
8302 / 262331 / 339033 (dESPESaS coM locoMoÇÃo) / 0103000000 / r$ 800,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 11 a 21/07/2022
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria n°. 99/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
MYlENNa rodriGUES lUcENa SilVa/ NUTricioNiSTa/ 54188993-1/ 
643366032-00
doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
908874 / 268712 / 339033 (dESPESaS coM PaSSaGEM) / 0103000000 
/ r$ 400,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 25 a 29/07/2022
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria n°. 100/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
VicTÓria KarolYNNE fidEliS oliVEira/ cHEfE dE UNidadE MiSTa/ 
5955897-1/ 842.342.102-34
doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
908338 / 264282 / 339030 (dESPESaS coM coNSUMo) / 0103000000 / r$ 510,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 30/06 a 29/07/2022
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria n°. 101/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
cYriS dE NaZarÉ PErEira / ENfErMEira/ 5957579-1/668.658.752-49
doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
908874 / 277389 / 339033 (dESPESaS coM PaSSaGEM) / 0103000000 
/ r$ 460,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 18 a 22/07/2022
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria n°. 102/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
JoSÉ MaNoEl dE SoUZa MarQUES/ MÉdico/ 5745357-8/ 497.492.857-00
doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
8302 / 262337 / 339033 (dESPESaS coM PaSSaGEM) / 0103000000 / r$ 500,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 23/07 a 11/08/2022
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria n°. 104/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
claUdio dE fiGUEirEdo fErrEira/ aGENTE adMiNiSTraTiVo/ 
5760810-2/ 398.364.362-00
doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
8302 / 262253 / 339033 (dESPESaS coM PaSSaGEM) / 0103000000 / 
r$ 3.000,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 18/07 a 05/08/2022
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria n°. 107/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
SolaNGE SilVa SoUZa / aSSiSTENTE Social / 5719739 / 361.614.202- 44
doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
908230 / 268727 / 339033 (dESPESaS coM locoMoÇÃo) / 0103000000 
/ r$ 3.500,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 10 a 16/07/2022
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 845935

diÁria
.

Portaria N° 3501 de 05 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 27/06/2022 a 27/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
1036350-SiaPE / aNToNio cirilo da SilVa / 045.977.022-53
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES a EQUiPE dESTE GTcaGHMr/
ddra QUE irÃo rEaliZar ViSiTa dE aUdiToria EMErGENcial No HoS-
PiTal PUBlico SaNTa roSa No MUNiciPio dE aBaETETUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3502 de 05 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 28/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
91141-1 / Joao PaUlo GUiMaraES MarTiNS / 081.344.132-34
5957191 / JoSUÉ lEiTE doS PaSSoS / 020.464.612-07
5143853 / laNa do Socorro da cUNHa TorrES / 375.503.652-53
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBE-
lEciMENTo SUJEiToS a ViGilÂNcia SaNiTária E o cUMPriMENTo do 
dEcrETo ESTadUal N ° 2.044 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZa-
ÇÕES dEcrETo 2.265, dE 29/03/2022 E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022 
), rEfErENTE a coMProVaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUla-
ÇÃo No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3503 de 05 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 28/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59591961 / aNa lUcia da SilVa SoBral  / 881.437.912-20
541929961 / cid MaYKE caBral E SilVa / 746.854.302-04
57195128/1 / daNiEllE criSTiNa riBEiro dE oliVEira / 772.663.072-87
541951401 / EliZaNGEla dE NaZarE SaNToS rEiS / 736.164.352-34
541928371 / iGor NEVES dE SoUZa / 884.926.802-53
55586506 / MarcilENE SoarES dE alMEida / 035.526.657-14
1044181 / rEGiNaldo rUBENS MESQUiTa dE PaUla / 072.387.542-15
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE irÃo 
rEaliZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENTo SU-
JEiToS a ViGilÂNcia SaNiTária E o cUMPriMENTo do dEcrETo ESTa-
dUal N ° 2.044 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dEcrETo 
2.265, dE 29/03/2022 E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022 ), rEfErENTE a 
coMProVaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3504 de 05 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 28/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231686 / MaX liMa aMaral / 169.328.382-49
572054501 / odiValdo ViaNa TaVarES / 748.942.932-34
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar fiScaliZa-
ÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENTo SUJEiToS a ViGilÂNcia 
SaNiTária E o cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal N ° 2.044 dE 03 
dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dEcrETo 2.265, dE 29/03/2022 
E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022 ), rEfErENTE a coMProVaÇÃo dE 
VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3505 de 05 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 28/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5959199 / caroliNa MaGNo Baia / 929.619.402-49
5949345 / JESSica dE NaZarE SoUZa fErrEira / 006.913.102-38
5784921 / SilVia fErNaNdES dE araUJo diNElli / 605.779.162-20
oBJETiVo: dar aPoio TÉcNico aoS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar 
fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENTo SUJEiToS a 
ViGilÂNcia SaNiTária E o cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal N ° 
2.044 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dEcrETo 2.265, dE 
29/03/2022 E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022 ), rEfErENTE a coMPro-
VaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3506 de 06 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 12/07/2022 a 15/07/2022
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MaTrÍcUla / NoME / cPf
572064291 / Maria doMiNGaS SaNToS SilVa / 804.023.992-34
5955922 / rENaTo MarcElo dE oliVEira florES / 794.425.952-53
oBJETiVo: ParTiciPar da ENTrEGa dE UM EQUiPaMENTo coMPlETo 
(VENTilador c/ BaTEria ProGraMada Para 24H) Para aTENdEr a Pa-
ciENTE Maria aParEcida aGUiar, oriUNdo dE dEMaNda JUdicial, 
No MUNicÍPio dE rENdENÇÃo/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3507 de 06 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 12/07/2022 a 15/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316781 / WaldEViNo GUErrEiro forMiGoSa / 643.152.902-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo ParTiciPar da ENTrE-
Ga dE UM EQUiPaMENTo coMPlETo (VENTilador c/ BaTEria ProGra-
Mada Para 24H) Para aTENdEr a PaciENTE Maria aParEcida aGUiar, 
oriUNdo dE dEMaNda JUdicial, No MUNicÍPio dE rENdENÇÃo/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3508 de 06 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MoJU
PErÍodo: dE 26/07/2022 a 29/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572336982 / carMEN caroliNa crUZ dE liMa / 885.990.352-15
571927041 / diaNa MoraES dE SoUZa / 293.426.942-68
555862981 / Maria JoSE PirES fErrEira / 127.869.502-87
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo daS EQUiPES dE SaÚdE da fa-
MÍlia, No MUNicÍPio dE MoJU.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3509 de 06 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MoJU
PErÍodo: dE 26/07/2022 a 29/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190537/1 / MaUrÍcio dE JESUS BENTES NaSciMENTo / 410.454.592-
91
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES Para rEaliZar MoNiToraMEN-
To daS EQUiPES dE SaÚdE da faMÍlia, No MUNicÍPio dE MoJU.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3512 de 06 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 2.785,31
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: diSTriTo fEdEral
PErÍodo: dE 31/07/2022 a 05/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541934943 / aNdErSoN SalES dE BriTo / 756.857.442-34
5848768 / Maria iErEcÊ MiraNda dE carValHo / 311.000.152-72
oBJETiVo: BENcHMarKiNG/ViSiTa TÉcNica a cENTral dE TraNSPlaN-
TES do diSTriTo fEdEral E SUaS ESTrUTUraS corrElaTaS ciHdoTT, 
oPo, BaNco dE olHoS, ViSaNdo ProPorcioNar aoS GESTorES da 
cET-Pa raciocÍNio GErENcial, Troca dE EXPEriÊNciaS E BUSca dE 
PráTicaS EXiToSaS EM oUTroS cENárioS Para fiNS dE iMPlEMENTa-
ÇÃo No cENário local oBJETiVaNdo aUMENTo do NÚMEro dE doa-
ÇÃo dE ÓrGÃoS E TEcidoS. a ViSiTa TEM o caráTEr PráTico E oB-
SErVacioNal dE Toda a ESTrUTUra dE GESTÃo da rEdE dE SErViÇo 
Para QUE iNTEGraM o ProcESSo dE doaÇÃo dE ÓrGÃoS E TEcidoS 
No df.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3513 de 06 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 1.772,47
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cEará
PErÍodo: dE 09/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541934943 / aNdErSoN SalES dE BriTo / 756.857.442-34
571910163 / aNdrEa da SilVa GoNcalVES / 578.335.242-04
5848768 / Maria iErEcÊ MiraNda dE carValHo / 311.000.152-72
oBJETiVo: TrEiNar E aPErfEiÇoar aS aTiVidadES TÉcNicaS E ad-
MiNiSTraTiVaS da EQUiPE do BaNco dE TEcido ocUlar - BTo/Hol 
aTraVÉS da ViSiTa TÉcNica Na cENTral ESTadUal dE TraNSPlaN-
TE do cEará, BaNco dE olHoS do HoSPiTal GEral dE forTalEZa, 
BaNco dE olHoS do cEará (PriVado) E Na PEfocE - Boc/iMl do 
ESTado do cEará. coNHEcEr aS roTiNaS, flUXoS E fErraMENTaS dE 
TraBalHo SEGUiNdo coMo BaSE oS TrÂMiTES da cENTral ESTadUal 
dE TraNSPlaNTE do cEará, BaNco dE olHoS do HoSPiTal GEral dE 
forTalEZa E Na PEfocE - Boc/iMl, ViSaNdo À iMPlEMENTaÇÃo No 
BaNco dE olHoS do Hol.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3514 de 06 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa

PErÍodo: dE 04/07/2022 a 08/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571941811 / riTa do Socorro rodriGUES E SilVa / 379.651.312-34
oBJETiVo: dar aPoio a rEaliZaÇÃo dE caPaciTaÇÃo EM ViGilÂNcia 
do ÓBiTo, No PErÍodo dE 04 a 08/07/2022, coM dESTiNo ao 6ºcrS, 
MUNicÍPio dE BarcarENa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3515 de 06 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 26/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55585533/1 / alaor da SilVa liMa JUNior / 354.036.592-34
85863-1 / carloS alBErTo dUTra MadUrEira / 038.819.622-04
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar TrEiNa-
MENTo TEÓrico PráTico EM BoaS PráTicaS dE MaNiPUlaÇÃo Para 
BaTEdorES arTESaNaiS dE aÇaÍ, rEaliZar cErTificaÇÃo dE BoaS 
PráTicaS dE diSTriBUiÇÃo E arMaZENaGEM dE ProdUToS Para SaÚ-
dE, iNSPEcioNar a PoliclÍNica do MUNicÍPio dE TUcUrUÍ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3516 de 06 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 26/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5960077 / caio cÉSar MacEdo dE SoUZa / 022.382.322-81
541840652 / liZETE EliZaBETH aNJoS rodriGUES / 579.724.862-04
oBJETiVo: dar aPoio TÉcNico aoS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar 
TrEiNaMENTo TEÓrico PráTico EM BoaS PráTicaS dE MaNiPUlaÇÃo 
Para BaTEdorES arTESaNaiS dE aÇaÍ, rEaliZar cErTificaÇÃo dE 
BoaS PráTicaS dE diSTriBUiÇÃo E arMaZENaGEM dE ProdUToS Para 
SaÚdE, iNSPEcioNar a PoliclÍNica do MUNicÍPio dE TUcUrUÍ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3517 de 06 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 26/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5922168 / daNilo WENdEl cordEiro ViEira / 961.504.832-15
5722864 / GilSoN MoraES doS SaNToS / 781.338.742-20
5529255 / Joao PiNTo MoNTEiro JUNior / 167.566.812-49
5959198 / NaTaSHa MarTiNS da coSTa / 035.986.112-18
5959195 / NilSoN SoUSa do NaSciMENTo / 702.598.192-39
571947431 / SiMÃo SaNTaNa PaiXÃo da SilVa / 775.271.352-04
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE irÃo 
rEaliZar TrEiNaMENTo TEÓrico PráTico EM BoaS PráTicaS dE Ma-
NiPUlaÇÃo Para BaTEdorES arTESaNaiS dE aÇaÍ, rEaliZar cErTi-
ficaÇÃo dE BoaS PráTicaS dE diSTriBUiÇÃo E arMaZENaGEM dE 
ProdUToS Para SaÚdE, iNSPEcioNar a PoliclÍNica do MUNicÍPio 
dE TUcUrUÍ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3518 de 06 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 26/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55585765-1 / dorilEa dE SENa PaNToJa SalES / 299.020.372-91
58995293 / HiGor riBEiro BorGES / 015.520.892-66
54189931/1 / liliaN YaE KaTo  / 446.338.742-68
5955882 / MilVEa fraNciaNE fErrEira carNEiro / 826.621.262-72
oBJETiVo: rEaliZar TrEiNaMENTo TEÓrico PráTico EM BoaS Prá-
TicaS dE MaNiPUlaÇÃo Para BaTEdorES arTESaNaiS dE aÇaÍ, rE-
aliZar cErTificaÇÃo dE BoaS PráTicaS dE diSTriBUiÇÃo E arMa-
ZENaGEM dE ProdUToS Para SaÚdE, iNSPEcioNar a PoliclÍNica do 
MUNicÍPio dE TUcUrUÍ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3519 de 07 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 28/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0502762 / JoSE BorGES araUJo fErrEira alENcar / 108.047.732-20
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE QUE rEaliZara MoNiToraMENTo E Va-
ciNaÇÃo coNTra coVid 19,(aTUaliZaÇÃo dE ESQUEMa VaciNal), Sa-
raMPo (iNTENSificaÇÃo Para o alcaNcE dE coBErTUra dE 95 E +), 
iNflUENZa, HEPaTiTE B E diaGNoSTico laBoraTorial dESSaS do-
ENÇaS, EM TodaS aS faiXaS ETáriaS doS USUárioS QUE SE dESlo-
carEM Para ESSa árEa, alUVio a caMPaNHa dE PrEVENÇÃo JUlHo 
aMarElo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 3520 de 07 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 28/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59553811 / laUra cáSSia dE SoUSa MaciEl GoNÇalVES / 000.220.782-
66
oBJETiVo: rEaliZar aPoio adMiNiSTraTiVo MoNiToraMENTo E Va-
ciNaÇÃo coNTra coVid 19,(aTUaliZaÇÃo dE ESQUEMa VaciNal), Sa-
raMPo (iNTENSificaÇÃo Para o alcaNcE dE coBErTUra dE 95 E +), 
iNflUENZa, HEPaTiTE B E diaGNoSTico laBoraTorial dESSaS do-
ENÇaS, EM TodaS aS faiXaS ETáriaS doS USUárioS QUE SE dESlo-
carEM Para ESSa arÉa,alUViSo a caMPaNHa dE PrEVENÇÃo JUlHo 
aMarElo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3521 de 07 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 28/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5446538 / EliaNa do Socorro cordEiro doS SaNToS / 250.807.092-
00
oBJETiVo: Para rEaliZar MoNiToraMENTo E VaciNaÇÃo coNTra 
coVid 19,(aTUaliZaÇÃo dE ESQUEMa VaciNal), SaraMPo (iNTENSi-
ficaÇÃo Para o alcaNcE dE coBErTUra dE 95 E +), iNflUENZa, HE-
PaTiTE B E diaGNoSTico laBoraTorial dESSaS doENÇaS, EM TodaS 
aS faiXaS ETáriaS doS USUárioS QUE SE dESlocarEM Para ESSa 
arÉa,alUViSo a caMPaNHa dE PrEVENÇÃo JUlHo aMarElo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3522 de 07 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BraGaNca, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 25/07/2022 a 30/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / Maria liZ do Socorro do NaSciMENTo SilVa / 430.768.742-68
oBJETiVo: ParTiciPar daS rEUNiÕES daS coMiSSÕES PErMaNENTES 
dE acoMPaNHaMENTo do cES/Pa, da rEUNiÃo ordiNária dE JU-
lHo/2022, da rEUNiÃo EXTraordiNária do cES/Pa, da rEUNiÃo da 
ciaN, EM BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3524 de 07 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 01/07/2022 a 02/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5946002 / SaMUEl raMalHo da SilVa / 430.068.502-97
oBJETiVo: coNdUZir o EXMo. Sr. rÔMUlo rodoValHo GoMES, SE-
crETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM SolENidadE dE ENTrEGa 
do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS E aBErTUra oficial da oPE-
raÇÃo VErÃo 2022 NoS diaS 01 E 02/07/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3525 de 07 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: acará, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 26/07/2022 a 28/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ YoNNE MirTES NUNES doS SaNToS / 031.502.682-06
oBJETiVo: ParTiciPar daS rEUNiÕES daS coMiSSÕES PErMaNENTES 
dE acoMPaNHaMENTo do cES/Pa, da rEUNiÃo ordiNária do cES/Pa 
dE JUlHo/2022 E da rEUNiÃo EXTraordiNária do cES/Pa, EM BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3526 de 07 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 26/07/2022 a 26/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5693888/3 / HElio fraNco dE MacEdo JUNior / 043.665.812-72
59580341 / NaYara da cUNHa MaTiaS / 885.191.632-20
5903800 / Nicolli PaTrÍcia ViEira PErEira MENdES  / 998.593.862-34
571983352 / roSilENa coSTa MESQUiTa / 636.643.642-87
oBJETiVo: ParTiciPar do “i fÓrUM PEriNaTal PÓS Pico PaNdÊMico 
dE aBraNGÊNcia do 6º crS” No MUNicÍPio dE aBaETETUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3527 de 07 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 26/07/2022 a 26/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57206340 / olacir SilVa dE carValHo / 666.017.462-15

oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES NaYara da cUNHa MaTiaS, ro-
SilENa MESQUiTa, Nicolli PaTrÍcia ViEira PErEira MENdES E HElio 
fraNco dE MacEdo JUNior a fiM ParTiciParEM do “i fÓrUM PEriNa-
Tal PÓS Pico PaNdÊMico dE aBraNGÊNcia do 6º crS” No MUNicÍPio 
dE aBaETETUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3528 de 07 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 7 diárias e meia  Valor: r$ 1.780,35
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: rEdENÇÃo, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 24/07/2022 a 31/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ HEldoN alVES da SilVa / 658.835.192-53
oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo da coMiSSÃo orGaNiZadora da 
V coNfErÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MENTal (cESM), daS rEUNiÕES 
daS coMiSSÕES PErMaNENTES dE acoMPaNHaMENTo do cES/Pa, da 
rEUNiÃo ordiNária dE JUlHo do cES/Pa, da rEUNiÃo EXTraordiNá-
ria do cES/Pa E da ViSiTa No caPS, EM BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3529 de 07 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59459141 / daVid airES do NaSciMENTo NUNES / 833.965.352-00
59554861 / lEiliaNE criSTiNa dE SoUZa coSTa / 949.362.422-68
5892415 / lENE criSTiNa rodriGUES frEiTaS  / 353.784.092-68
54182308 / ValEria SEBaSTiaNa alfaia dE MENEZES / 592.265.012-20
oBJETiVo: ofErTar aoS USUárioS coNdUTorES, SErViÇoS dE SaÚdE 
Para diMiNUir o ESTrESSE ocaSioNado PElo TrÂNSiTo dUraNTE o 
fiM dE SEMaNa dE 21 À 25/07/2022, No MUNicÍPio dE SaliNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3530 de 07 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57205637 / lEila criSTiNa coSTa alVES / 587.587.392-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo ofErTar aoS USU-
árioS coNdUTorES SErViÇoS dE SaÚdE Para diMiNUir o ESTrES-
SE ocaSioNado PElo TrÂNSiTo dUraNTE o fiM dE SEMaNa dE 21 À 
25/07/2022, No MUNicÍPio dE SaliNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3531 de 07 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 7 diárias e meia  Valor: r$ 1.780,35
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: rEdENÇÃo, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 24/07/2022 a 31/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / lUciValdo PErEira da SilVa / 558.087.272-00
oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo da coMiSSÃo orGaNiZadora da 
V coNfErÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MENTal (cESM), daS rEUNiÕES 
daS coMiSSÕES PErMaNENTES dE acoMPaNHaMENTo do cES/Pa, da 
rEUNiÃo ordiNária dE JUlHo do cES/Pa, da rEUNiÃo EXTraordiNá-
ria do cES/Pa E da ViSiTa No caPS, EM BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3532 de 07 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MocaJUBa
PErÍodo: dE 04/07/2022 a 07/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55590285/1 / PaUlo SÉrGio PiNHEiro laroQUE / 581.806.802-15
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE QUE irá ParTiciPar da aÇÃo dE SaÚdE 
iTiNErENTE No MUNicÍPio dE MocaJUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3533 de 07 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MocaJUBa
PErÍodo: dE 04/07/2022 a 07/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571909811 / adriaNo loBaTo frEiTaS / 823.183.872-49
5155690-1 / fErNaNdo MarcElo BarrETo / 428.133.522-68
57189255/1 / JoSÉ EliaS dE alMEida NETo / 062.113.482-15
5955197 / lariSSa do Socorro dE caSTro GoMES / 015.694.632-71
5947729 / Marilda dE NaZarE SilVa BraGa / 687.152.422-34
54185545-2 / MilENa EliaS diaS / 658.944.802-72
54191802 / NÚBia criSTiNa PErEira dE SoUZa / 681.443.262-53
oBJETiVo: ParTiciPar da aÇÃo dE SaÚdE iTiNErENTE No MUNicÍPio 
dE MocaJUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 3534 de 07 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 8 diárias e meia  Valor: r$ 2.017,73
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 06/08/2022 a 14/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190130/1 / KEllY criSTiNa oliVEira dE alBUQUErQUE  / 
293.936.202-53
57197391 / SolaNGE SilVa SoUZa / 361.614.202-44
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo dE PaciENTES dESiNTErNa-
doS do HoSPiTal GEral PENiTENciário, aSSiM coMo MEETiNG dE 
PolÍTicaS dE SaÚdE Para aS PESSoaS coM TraNSTorNo MENTal EM 
coNfliTo coM a lEi - dESiNSTiTUcioNaliZaÇÃo: PENSaNdo o TErri-
TÓrio coMo o lUGar dE cUidado.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3535 de 07 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 8 diárias e meia  Valor: r$ 2.017,73
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 06/08/2022 a 14/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5836166-16 / roSiNa BElicH PiNHEiro / 176.971.902-49
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo À TÉcNica da EaP, QUE ESTa-
rÃo rEaliZaNdo MoNiToraMENTo dE PaciENTES dESiNTErNadoS do 
HoSPiTal GEral PENiTENciário, aSSiM coMo MEETiNG dE PolÍTicaS 
dE SaÚdE Para aS PESSoaS coM TraNSTorNo MENTal EM coNfli-
To coM a lEi - dESiNSTiTUcioNaliZaÇÃo: PENSaNdo o TErriTÓrio 
coMo o lUGar dE cUidado.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3536 de 07 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 8 diárias e meia  Valor: r$ 2.017,73
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 06/08/2022 a 14/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056461 / ValdiMilSoN loPES MoNTEiro / 454.827.992-04
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES da cESMad E EaP, QUE ESTa-
rÃo rEaliZaNdo MoNiToraMENTo dE PaciENTES dESiNTErNadoS do 
HoSPiTal GEral PENiTENciário, aSSiM coMo MEETiNG dE PolÍTicaS 
dE SaÚdE Para aS PESSoaS coM TraNSTorNo MENTal EM coNfli-
To coM a lEi - dESiNSTiTUcioNaliZaÇÃo: PENSaNdo o TErriTÓrio 
coMo o lUGar dE cUidado.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3537 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 14/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5161770 / EliSENa UcHoa MEdEiroS / 304.904.802-68
oBJETiVo: rEaliZar MEETiNG dE PolÍTicaS dE SaÚdE Para aS PESSo-
aS coM TraNSTorNo MENTal EM coNfliTo coM a lEi - dESiNSTiTU-
cioNaliZaÇÃo: PENSaNdo o TErriTÓrio coMo o lUGar dE cUidado.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3538 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 28/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 57231014 / aNGEla criSTiNa doS rEiS Maia dE SoUZa / 357.291.392-
68
59459141 / daVid airES do NaSciMENTo NUNES / 833.965.352-00
59554861 / lEiliaNE criSTiNa dE SoUZa coSTa / 949.362.422-68
54182308 / ValEria SEBaSTiaNa alfaia dE MENEZES / 592.265.012-20
oBJETiVo: ofErTar aoS USUárioS coNdUTorES SErViÇoS dE SaÚdE 
Para diMiNUir o ESTrESSE ocaSioNado PElo TrÂNSiTo dUraNTE o 
fiM dE SEMaNa dE 28/07/2022 À 01/08/2022, No MUNicÍPio dE Sali-
NaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3539 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 28/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57205637 / lEila criSTiNa coSTa alVES / 587.587.392-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo ofErTar aoS USU-
árioS coNdUTorES SErViÇoS dE SaÚdE Para diMiNUir o ESTrES-
SE ocaSioNado PElo TrÂNSiTo dUraNTE o fiM dE SEMaNa dE 
28/07/2022 À 01/08/2022, No MUNicÍPio dE SaliNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3540 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca

PErÍodo: dE 27/06/2022 a 27/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59647631 / lUYaNN aNdrE rodriGUES corrEa / 020.564.322-18
oBJETiVo: rEaliZar a ENTrEGaS dE carTEiraS dE idENTificaÇÃo da 
PESSoa coM TraNSTorNo do ESPEcTro aUTiSTa - ciPTEa, E ParTici-
Par dE PalESTraS rElacioNadaS ao aUTiSMo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3541 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 27/06/2022 a 27/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571934771 / SilVio cESar oliVEira BarroS / 391.917.612-04
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE da coordENaÇÃo ESTadUal dE Poli-
TicaS Para o aUTiSMo - cEPa Para ENTrEGa dE carTEiraS dE idEN-
TificaÇÃo daPESSoa coM TraNSTorNo do ESPEcTro aUTiSTa - ciP-
TEa E ParTiciPaÇÕES dE PalESTraS SoBrE aUTiSMo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3542 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 30/06/2022 a 01/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57225334 / HEric GoMES MoUrÃo / 737.195.362-20
oBJETiVo: ParTiciPar daS ENTrEGaS dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS 
E PoSTEriorMENTE rEaliZar o ToMBaMENTo E PaTriMÔNio doS BENS 
No HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3543 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 30/06/2022 a 01/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541844833 / aNdrE fErrEira GoMES / 431.532.912-68
oBJETiVo: coNdUZir o SErVidor QUE irá rEaliZar aS ENTrEGaS dE 
MaTEriaiS E EQUiPaMENToS No HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPÓliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3544 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 27/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5908146 / ErMErSoN da SilVa MoUra / 708.292.092-04
oBJETiVo: coNdUZir o ÔNiBUS da UNidadE MÓVEl oNdE ira ocor-
rEr aÇÃo dE colETa dE EXaMES rTPcr Para coVid 19, diaGNoSTico 
laBoraTorial, TESTE ráPido dE HEPaTiTES ViraiS E PrEENcHiMENTo 
dE ficHa dE NoTificaÇÃo Na PoPUlaÇÃo do MUNicÍPio SaliNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3545 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 03/08/2022 a 05/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55207951-1 / allaN PaTricK aQUiNo SilVa / 011.384.472-77
57195771 / raiMUNdo WaGNEr corrEa SilVa / 398.842.792-68
oBJETiVo: rEaliZar aS ENTrEGaS E ToMBaMENTo dE VárioS EQUi-
PaMENToS MÉdicoS E ElETrÔNicoS No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico 
doS caETÉS, No MUNiciPio dE caPaNEMa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3546 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 03/08/2022 a 05/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5327105 / lUiZ carloS PErEira doS SaNToS / 166.635.862-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar aS ENTrE-
GaS E ToMBaMENTo dE VárioS EQUiPaMENToS MÉdicoS E ElETrÔNi-
coS No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico doS caETÉS, No MUNiciPio dE 
caPaNEMa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3547 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54193554/1 / SaNdErSoN raYol EloY / 668.477.612-53
oBJETiVo: caPaciTar oS SErVidorES do 6º crS, BEM coMo TodoS 
oS MUNicÍPioS SoB JUriSdiÇÃo Para oPEracioNaliZaÇÃo do SiNaN, 
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ViSaNdo MElHoria da QUalidadE doS dadoS NoTificadoS E iNVES-
TiGadoS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3548 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056301 / carloS lEoNardo BorGES dE caSTro / 646.965.452-53
oBJETiVo: TraNSPorTar EM VEÍcUlo oficial o SErVidor PÚBlico 
QUE rEaliZará caPaciTaÇÃo doS SErVidorES do 6º crS, BEM coMo 
TodoS oS MUNicÍPioS dE JUriSdiÇÃo Para oPEracioNaliZaÇÃo do 
SiNaN, ViSaNdo MElHoria da QUalidadE doS dadoS NoTificadoS 
E iNVESTiGadoS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3549 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 8 diárias e meia  Valor: r$ 2.017,73
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 16/06/2022 a 24/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5168333-1 / PaUlo MaNoEl dE SoUZa / 145.554.172-91
oBJETiVo: rEaliZar o TraNSlado dE aMBUlÂNciaS Para o MUNicÍ-
Pio dE SaNTarÉM, No PErÍodo dE 16 á 24/06/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3550 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 18/07/2022 a 22/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572125552 / aNa caroliNa GoMES carNEiro  / 875.279.442-34
56378644 / dioNE Marilia alBUQUErQUE cUNHa / 392.299.632-91
oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÕES coM EQUiPE dE SaÚdE do crS E 
coM GESTorES MUNiciPaiS Para TraTar dE aSSUNToS rElacioNa-
doS À PNaiSP No MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3551 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 18/07/2022 a 22/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5945905 / fErNaNdo roSa da coSTa / 124.036.362-15
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS TÉcNicoS da cEaiSP QUE 
ParTiciParÃo dE rEUNiÕES coM EQUiPE dE SaÚdE do crS E coM 
GESTorES do MUNicÍPio Para TraTar dE aSSUNToS rElacioNadoS a 
PNaiSP No MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3552 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 18/07/2022 a 22/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056461 / ValdiMilSoN loPES MoNTEiro / 454.827.992-04
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS da cEaiSP Para o MUNicÍPio dE 
aBaETETUBa/Pa, oNdE oS MESMoS ParTiciParÃo dE rEUNiÕES coM 
EQUiPE dE SaÚdE do crS E coM GESTorES do MUNicÍPio Para Tra-
Tar dE aSSUNToS rElacioNadoS a PNaiSP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3553 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: JacUNdá
PErÍodo: dE 26/06/2022 a 02/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55208472/1 / dUlcE KarEN coSTa dE VaScoNcEloS / 024.919.802-90
oBJETiVo: ViSiTar a BaSE dEScENTraliZada do SaMU dE BrEU BraN-
co, GoiaNÉSia do Pará, TUcUrUÍ, TailÂNdia, JacUNdá E NoVo rE-
ParTiMENTo Para a aValiaÇÃo, MoNiToraMENTo E TrEiNaMENTo daS 
EQUiPES QUE aTUaM No SaMU da rEGiÃo, criTÉrioS EXiGido Para 
QUalificaÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3554 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caNaÃ doS caraJáS
PErÍodo: dE 18/07/2022 a 22/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57225334 / HEric GoMES MoUrÃo / 737.195.362-20
5955922 / rENaTo MarcElo dE oliVEira florES / 794.425.952-53
oBJETiVo: ParTiciPar daS ENTrEGaS dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS 
E rEaliZar a MoNTaGEM dE MoBiliárioS E PoSTEriorMENTE rE-

aliZar o ToMBaMENTo Na PoliclÍNica dE TUcUrUÍ E USi PaZ- Pa-
raUaPEBaS E USi PaZ dE caNaÃ doS caraJáS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3555 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caNaÃ doS caraJáS
PErÍodo: dE 18/07/2022 a 22/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541844833 / aNdrE fErrEira GoMES / 431.532.912-68
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar aS ENTrE-
GaS dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS E rEaliZar a MoNTaGEM doS 
MoBiliárioS E PoSTEriorMENTE rEaliZar o ToMBaMENTo Na Poli-
clÍNica dE TUcUrUÍ, USi PaZ dE - ParaUaPEBaS E USi PaZ dE caNaÃ 
doS caraJáS/ Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3556 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 29/06/2022 a 01/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5956288 / aNdrEa PoMPEU BarroSo / 796.717.562-04
57206851 / SiMoNE TriNdadE dE oliVEira / 763.230.302-25
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica No HoSPiTal rEGioNal dE iTai-
TUBa Na rEGiÃo do BaiXo aMaZoNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3557 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iriTUia
PErÍodo: dE 25/07/2022 a 29/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57198124 / rafaEla criSTiNa SilVa da SilVa / 632.804.182-91
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo do TraTaMENTo dE PaciENTE 
dESiNTErNado do HoSPiTal GEral PENiTENciário do ESTado do 
Pará, alÉM dE diáloGo coM a raPS E caPaciTaÇÃo da EQUiPE do 
caPS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3558 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iriTUia
PErÍodo: dE 25/07/2022 a 29/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
58984771 / aNa PaUla da SilVa fErrEira / 278.096.252-68
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo Na aÇÃo a SEr rEaliZada 
NoS MUNicÍPioS dE SÃo MiGUEl do GUaMa E iriTUia.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3559 de 08 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iriTUia
PErÍodo: dE 25/07/2022 a 29/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
272051051 / rUBENS da SilVa SaNToS / 354.382.402-30
oBJETiVo: coNdUZir aS SErVidoraS rafaEla criSTiNa SilVa da Sil-
Va, aNa PaUla da SilVa fErrEira ao MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do 
GUaMá E iriTUia.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3560 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo fÉliX do XiNGÚ
PErÍodo: dE 21/08/2022 a 27/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57232980 / cHarliaNa araGao daMaScENo / 662.146.102-04
5929277 / GioVaNNa dE MiraNda ViEira / 036.472.802-75
oBJETiVo: rEaliZar oficiNa do PlaNo dE aÇÃo Para coNTrolE E 
EliMiNaÇÃo da SifiliS coNGENiTa No ESTado do Pará Na QUalida-
dE dE PalESTraNTE EM MaNEJo cliNico da SifiliS, No MUNiciPio dE 
SÃo fÉliX do XiNGU.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3563 de 09 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: cUrUÇá, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 25/07/2022 a 29/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / clEidE coNcEiÇÃo dE MoraiS BriTo da SilVa / 061.750.902-68
oBJETiVo: ParTiciPar daS rEUNiÕES daS coMiSSÕES PErMaNENTES 
dE acoMPaNHaMENTo do cES/Pa, da rEUNiÃo ordiNária do cES/Pa 
No MÊS dE JUlHo/2022 E da rEUNiÃo EXTraordiNária do cES/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 3564 de 09 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: liMoEiro do aJUrU, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 25/07/2022 a 29/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / EdSoN fariaS MarQUES / 678.985.212-34
oBJETiVo: ParTiciPar daS rEUNiÕES daS coMiSSÕES PErMaNENTES 
dE acoMPaNHaMENTo do cES/Pa,  rEUNiÃo ordiNária do cES/Pa rE-
fErENTE a JUlHo E rEUNiÃo EXTraordiNária do cES/Pa, EM BElÉM/
Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3565 de 09 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 23/06/2022 a 26/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5964144 / fErNaNda corrEa PiNHEiro / 017.872.292-89
59567631 / TaTiaNa Maria SilVa dE aNdradE / 822.479.512-87
oBJETiVo: EfETUar a iMPlaNTaÇÃo doS SiSTEMaS dE rEGUlaÇÃo 
aMBUlaTorial E dE TrS Para a iNaUGUraÇÃo da PoliclÍNica dE TU-
cUrUÍ/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3566 de 09 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 30/06/2022 a 02/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
866141 / MaNoEl PEdro oEiraS diNiZ / 064.264.502-78
54182986-1 / Maria criSTiNa dE JESUS doS SaNToS / 263.751.762-04
552084391 / WESllaNa dE oliVEira fErrEira GoNcalVES / 
020.762.452-60
oBJETiVo: rEaliZar “aÇÕES coNJUNTaS dE ENfrENTaMENTo ao Tra-
BalHo dE criaNÇaS E adolEScENTES EM PraiaS do ESTado”, JUNTa-
MENTE coM a SUPEriNTENdÊNcia rEGioNal do TraBalHo-SrTE/Pa, 
MUNicÍPio dE SaliNÓPoliS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3567 de 09 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 30/06/2022 a 02/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541941601 / MUrilo PErEira SilVa / 596.839.702-06
oBJETiVo: dar SUPorTE loGÍSTico NaS “aÇÕES coNJUNTaS dE EN-
frENTaMENTo ao TraBalHo dE criaNÇaS E adolEScENTES EM PraiaS 
do ESTado”, JUNTaMENTE coM a SUPEriNTENdÊNcia rEGioNal do 
TraBalHo-SrTE/Pa, E Na oriENTaÇÃo E diSTriBUiÇÃo dE MaTEriaiS 
EdUcaTiVoS, No MUNicÍPio dE SaliNÓPoliS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3568 de 11 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MocaJUBa
PErÍodo: dE 04/07/2022 a 07/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5596823 / afoNSo NaZarENo araUJo da crUZ / 319.719.542-68
5917571 / diNaElSoN SoarES / 645.135.562-34
57173282 / EdiNaldo MiraNda da SilVa / 455.639.342-68
59201552 / GiValdo aNaldo dE oliVEira PoNTES da SilVa / 
169.565.162-68
571934771 / SilVio cESar oliVEira BarroS / 391.917.612-04
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE QUE irá ParTiciPar da aÇÃo dE SaÚdE 
iTiNErENTE No MUNicÍPio dE MocaJUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3569 de 11 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MocaJUBa
PErÍodo: dE 04/07/2022 a 07/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59625411 / adriaNa cUNHa VaScoNcEloS / 476.672.222-15
57205665 / adriaNa SaNToS dE alBUQUErQUE / 631.435.422-68
571907221 / alESSaNdra NaSciMENTo dE oliVEira PErEira / 
575.734.332-04
8062323-1 / alfrEdo JoSÉ MoNTEiro dE alMEida / 219.454.972-20
55208389 / aUricElia da rocHa MarTiNS / 787.995.702-20
1056941 / carloS alBErTo fErrEira Vidal / 062.254.542-68
54184143 / cHrYSTiaNE liMa BarBoSa / 576.706.842-91
54193545 / claUdia criSTiNa coSTa PErEira / 618.536.312-72
5465710/1 / coNcEiÇÃo do Socorro SaNToS da crUZ / 263.326.202-34
115169/1 / ENoliNa cardoSo BaraTa / 136.462.902-00
57195532 / GaBriEla rodriGUES BarroS doS SaNToS / 515.748.102-00
5661420-2 / iVETE MErcÊS fEio BoUlHoSa / 178.401.982-87
724378 / JoSE Maria BraGa doS SaNToS / 236.795.812-20

5800637 / JoSYaNE aMoriM da coSTa / 623.709.602-72
57194223 / JUliVaNia PaNToJa da SilVa / 721.065.732-00
59554751 / KEllY criSTiaNE rocHa da SilVa / 632.646.842-68
54189407 / lUciaNa alMEida BarBoSa / 489.256.082-00
5529310-1 / Maria iracY TUPiNaMBá  / 148.381.762-87
57197552 / Marilia GoNcalVES caldaS / 715.543.782-49
59554541 / rENaTHa aUrora da coSTa Padilla SaNToS / 766.823.902-20
oBJETiVo: ParTiciPar da aÇÃo dE SaÚdE iTiNEraNTE No MUNicÍPio 
dE MocaJUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3570 de 11 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 11 diárias e meia Valor: r$ 2.729,87
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alENQUEr
PErÍodo: dE 02/08/2022 a 13/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056431 / EdEr do aMaral MoNTEiro  / 746.693.032-87
oBJETiVo: rEaliZar “MoNiToraMENTo, SUPErViSÃo E aValiaÇÃo do 
SiSTEMa dE iNforMaÇÃo doS dadoS do SiNaN”, NoS MUNicÍPioS dE 
SaNTarÉM, PraiNHa, MoNTE alEGrE, cUrUá E alENQUEr, No PErÍodo 
dE 02 a 13.08.2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3571 de 11 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 11 diárias e meia Valor: r$ 2.729,87
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alENQUEr
PErÍodo: dE 02/08/2022 a 13/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5585605/1 / VicTor ValÉrio dE SoUZa WaNdErlEY / 592.274.942-00
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES coM fiNalidadE dE rEaliZar “Mo-
NiToraMENTo, SUPErViSÃo E aValiaÇÃo do SiSTEMa dE iNforMa-
ÇÃo doS dadoS do SiNaN”, NoS MUNicÍPioS dE SaNTarÉM, PraiNHa, 
MoNTE alEGrE, cUrUá E alENQUEr, No PErÍodo dE 02 a 13.08.2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3572 de 11 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: STa Maria do Pará, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 25/07/2022 a 30/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / olaVo alVES alENcar / 213.487.582-87
oBJETiVo: ParTiciPar daS rEUNiÕES daS coMiSSÕES PErMaNENTES 
dE acoMPaNaHMENTo do cES/Pa, da rEUNiÃo ordiNária do cES/Pa, 
da rEUNiÃo EXTraordiNária do cES/Pa E da coMiSSÃo iNTErSETo-
rial dE aliMENTaÇÃo E NUTriÇÃo (ciaN), EM BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3577 de 11 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: GoiaNESia, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 24/07/2022 a 29/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / MarloN lEiTE dE SoUSa / 817.031.202-72
oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo daS aTiVidadES PrEParaTÓriaS 
da 5ª cESM, ParTiciPar daS rEUNiÕES daS coMiSSÕES PErMaNEN-
TES dE acoMPaNHaMENTo do cES/Pa, da rEUNiÃo ordiNária do 
cES/Pa rEfErENTE a JUlHo E da rEUNiÃo EXTraordiáNria do cES/
Pa, EM BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3578 de 11 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 29/06/2022 a 01/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5958640 / lUiZ oTáVio SaNToS dE MoraES / 151.597.872-91
5931865 / PaTricK raiol diaS  / 668.879.412-87
oBJETiVo: rEaliZar ViSToria TÉcNica Para fiScaliZaÇÃo da oBra 
dE rEforMa do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3579 de 11 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 29/06/2022 a 01/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571934771 / SilVio cESar oliVEira BarroS / 391.917.612-04
oBJETiVo: coNdUZir EM VEÍcUlo oficial, oS SErVidorES PaTricK 
raiol diaS E lUÍZ oTáVio SaNToS dE MoraES, Para ESTES rEaliZa-
rEM ViSToria TÉcNica ao HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS, Para 
fiScaliZaÇÃo da oBra dE rEforMa da UNidadE HoSPiTalar.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 3580 de 12 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 10/06/2022 a 10/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190565/1 / JoÃo aMaral dE liMa / 124.084.092-68
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES da cET aTÉ o MUNicÍPio dE 
caSTaNHal Para rEaliZar ViSiTa TÉcNica No HoSPiTal dE caSTa-
NHal.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3581 de 12 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 10/06/2022 a 10/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541958271 / aNa criSTiNa SiMÕES BElTrÃo / 121.255.202-49
541934943 / aNdErSoN SalES dE BriTo / 756.857.442-34
5848768 / Maria iErEcÊ MiraNda dE carValHo / 311.000.152-72
54190376/2 / SHirlEY criSTiNa GoMES coSTa da coSTa / 455.459.102-
63
oBJETiVo: rEaliZar diaGNÓSTico SiTUacioNal local (coM ÊNfaSE 
aoS aSPEcToS oPEracioNaiS TÉcNicoS daS aTiVidadES dE TraNS-
PlaNTE) E iNTErVENÇÕES Para MElHoria doS ProcESSoS dE doa-
ÇÃo E TraNSPlaNTE dE ÓrGaoS E TEcidoS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3582 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MocaJUBa
PErÍodo: dE 04/07/2022 a 07/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572065931 / carMEM raMoS coSTa doS SaNToS / 607.832.572-87
oBJETiVo: rEaliZar TESTaGEM/diaGNÓSTico doHiV, SifiliS E HEPa-
TiTES ViraiS, aTraVÉS dE TESTES ráPidoS Na aÇÃo ESTraTÉGica dE 
PrEVENÇÃo EM HiV/aidS, SÍfiliS E HEPaTiTES ViraiS No MUNiciPio 
dE MocaJUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3583 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MocaJUBa
PErÍodo: dE 04/07/2022 a 07/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5779170/2 / aNToNio UBiraJara PaZ da SilVa / 219.612.392-72
oBJETiVo: rEaliZar acoNSElHaMENTo/diaGNÓSTico do HiV, SifiliS 
E HEPaTiTES ViraiS aTraVÉS dE TESTES ráPidoS, Na aÇÃo ESTra-
TEGica dE PrEVENÇÃo EM HiV/aidS, SifiliS E HEPaTiTES ViraS No 
MUNiciPio dE MocaJUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3584 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SalVaTErra
PErÍodo: dE 07/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5949464 / aNaValÉria SoUZa cHaGaS rodriGUES / 373.940.372-15
58955181 / SÔNia MarGarETH da coNcEicao MoraES / 428.970.172-
87
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa E SUPErViSÃo TÉcNica NoS MUNÍciPioS 
QUE ESTÃo SoB JUriSdiÇÃo 7º crS: SalVaTErra, SoUrE, cacHoEira 
do arari E SaNTa crUZ do arari. coNSidEraNdo a METa dE PlaNE-
JaMENTo dE iMPlEMENTaÇÃo dE Tfd/cErac No ESTado do Pará No 
PErÍodo dE 07/08 À 12/08/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3585 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SalVaTErra
PErÍodo: dE 07/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571949341 / roBSoN dE SoUSa coSTa / 792.270.152-72
oBJETiVo: dar aPoio Na rEaliZaÇÃo da ViSiTa E SUPErViSÃo TÉc-
Nica NoS MUNÍciPioS QUE ESTÃo SoB JUriSdiÇÃo do 7º crS: SalVa-
TErra, SoUrE, cacHoEira do arari E SaNTa crUZ do arari, coNSi-
dEraNdo a METa dE PlaNEJaMENTo dE iMPlEMENTaÇÃo dE Tfd/cErac 
No ESTado do Pará No PErÍodo dE 07/08 À 12/08/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3586 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SalVaTErra
PErÍodo: dE 07/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57191084 / PaUlo dE TarSo rocHa caBral / 330.353.692-91

oBJETiVo: dar aPoio À EQUiPE do Tfd/cErac Na oPEracioNaliZa-
ÇÃo da iNSErÇÃo doS dadoS No SiSTEMa SiScNrac NoS MUNicÍPioS 
QUE ESTÃo SoB JUriSdiÇÃo do 7º crS: SalVaTErra, SoUrE, cacHo-
Eira do arari E SaNTa crUZ do arari coNSidEraNdo a METa dE 
PlaNEJaMENTo dE iMPlEMENTaÇÃo dE Tfd/cErac No ESTado do Pará 
No PErÍodo dE 07/08 À 12/08/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3587 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SalVaTErra
PErÍodo: dE 07/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57205095 / SiNdErlEi cardoSo da SErra / 401.567.102-34
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE do Tfd/cErac Na rEaliZaÇÃo da Vi-
SiTa E SUPErViSÃo TÉcNica NoS MUNÍciPioS QUE ESTÃo SoB JUriS-
diÇÃo do 7º crS: SalVaTErra, SoUrE, cacHoEira do arari E SaNTa 
crUZ do arari, coNSidEraNdo a METa dE PlaNEJaMENTo dE iMPlE-
MENTaÇÃo dE Tfd/cErac No ESTado do Pará No PErÍodo dE 07/08 
À 12/08/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3588 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 14/07/2022 a 18/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
1044181 / rEGiNaldo rUBENS MESQUiTa dE PaUla / 072.387.542-15
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElE-
ciMENToS SUJEiToS a ViSa E o cUMPriMENTo do dEcrETo Nº 2.044 
dE 03 dE SETEMBro dE 2021, arT. 3º, §2º, rEfErENTE À coMProVaÇÃo 
dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio dE aBaETE-
TUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3589 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaGoMiNaS
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571934771 / SilVio cESar oliVEira BarroS / 391.917.612-04
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar ViSiTa TÉc-
Nica ao HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do lESTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3590 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 11 diárias e meia Valor: r$ 2.729,87
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 19/08/2022 a 30/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541951291 / MUrilo aNToNio PiNHEiro MarQUES / 448.594.812-91
5446791 / rUY aNToNio MacEdo NEri / 121.892.192-72
oBJETiVo: rEaliZar coNTrolE E MoNiToraMENTo dE aÇÕES EM ES-
TaBElEciMENToS dE SaÚdE PÚBlica E iNTErESSE SaNiTário EM coN-
forMidadE coM a lEGiSlaÇÃo SaNiTária EM ViGor E acoMPaNHa-
MENTo doS TErMoS dE iNTiMaÇÃo aPlicadoS NoS MUNicÍPioS dE 
SalVaTErra, cacHoEira do arari E SoUrE No PErÍodo dE 25/09 À 
08/10/2021.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3591 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 11 diárias e meia Valor: r$ 2.729,87
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 19/08/2022 a 30/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55590265-1 / SÉrGio JUVENcio MarrUaZ lEiTE / 097.055.112-68
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar coNTrolE 
E MoNiToraMENTo dE aÇÕES EM ESTaBElEciMENToS dE SaÚdE PÚ-
Blica E iNTErESSE SaNiTário EM coNforMidadE coM a lEGiSlaÇÃo 
SaNiTária EM ViGor E acoMPaNHaMENTo doS TErMoS dE iNTiMaÇÃo 
aPlicadoS NoS MUNicÍPioS dE SalVaTErra, cacHoEira do arari E 
SoUrE No PErÍodo dE 25/09 À 08/10/2021.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3592 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 11 diárias e meia Valor: r$ 2.729,87
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 19/08/2022 a 30/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5998851 / daVi Vilar dE SoUSa / 031.557.982-03
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE irÃo 
rEaliZar coNTrolE E MoNiToraMENTo dE aÇÕES EM ESTaBElEci-
MENToS dE SaÚdE PÚBlica E iNTErESSE SaNiTário EM coNforMida-
dE coM a lEGiSlaÇÃo SaNiTária EM ViGor E acoMPaNHaMENTo doS 
TErMoS dE iNTiMaÇÃo aPlicadoS NoS MUNicÍPioS dE SalVaTErra, 
cacHoEira do arari E SoUrE No PErÍodo dE 25/09 À 08/10/2021.
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SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3593 de 04 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaGoMiNaS
PErÍodo: dE 02/05/2022 a 04/05/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57174477/1 / iSMaEl PiMENTa doS SaNToS / 450.065.392-91
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES Para rEaliZar dE ViSiTa TÉc-
Nica No HoSPiTal rEGioNal do lESTE - HrPl oBJETiVaNdo fiSca-
liZar a QUalidadE do SErViÇo PrESTado No HrPl Por dEMaNda 
coNJUNTa da SaPS E ddaSS No MUNicÍPio dE ParaGoMiNaS/Pa No 
PErÍodo dE 02 a 04/05/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3594 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 13/07/2022 a 15/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5167531 / criSTiNa Maria rocHa daMaScENo / 083.195.882-00
5966050 / Marcia dE fáTiMa PaNToJa fErrEira / 561.579.592-15
5958048 / PaUlo alEXaNdrE MESQUiTa dE SaNTaNa / 720.432.882-53
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica Para licENciaMENTo aMBiENTal E ViSTo-
ria TÉcNica No SiSTEMa HidroSSaNiTário do HoSPiTal rEGioNal 
PÚBlico doS caETÉS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3595 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MoJU
PErÍodo: dE 16/08/2022 a 25/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056361 / aNdrEa HElENa MarTiNS aMaral / 700.257.202-44
0503427 / dÍdiMo roBErTo PiMENTEl / 144.968.102-63
oBJETiVo: rEaliZar QUaNTificaÇÃo da diSPErSÃo VETorial aTiVa E 
PaSSiVa dE flEBoToMÍNEoS, Para fiNS dE lEVaNTaMENTo da QUali-
dadE da aPlicaÇÃo dE iNSETicidaS Na aldEia aNaMBÉ - MoJU.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3596 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MoJU
PErÍodo: dE 16/08/2022 a 25/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0502762 / JoSE BorGES araUJo fErrEira alENcar / 108.047.732-20
oBJETiVo: TraNSPorTar E acoMPaNHar SErVidorES da diViSÃo dE 
ENToMoloGia/dcE QUE irÃo rEaliZar QUaNTificaÇÃo da diSPEr-
SÃo VETorial aTiVa E PaSSiVa dE flEBoToMÍNEoS, Para fiNS dE lE-
VaNTaMENTo da QUalidadE da aPlicaÇÃo dE iNSETicidaS Na aldEia 
aNaMBÉ - MoJU.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3597 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 17/08/2022 a 20/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5949378 / diEGo lEiTE cUTriM / 829.771.942-15
57201728 / EliaNE fariaS dE MiraNda / 431.105.252-91
69568161 / JUliaNa oliVEira da SilVa / 019.796.102-90
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo do ProGraMa Vida No TrÂNSi-
To E colaBorar coM aPlicaÇÃo da METodoloGia do ProGraMa ao 
MUNicÍPio dE SaNTarÉM, No PErÍodo dE 17/08/2022 À 20/08/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3600 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 1.266,05
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: diSTriTo fEdEral
PErÍodo: dE 26/07/2022 a 28/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59591451 / fraNciSco WElliNGToN SaNToS raMoS / 051.083.474-48
oBJETiVo: acoMPaNHar E aSSESSorar o SENHor SEcrETário dE 
SaÚdE, Na 7ª rEUNiÃo E aSSEMBlEia do coNSElHo NacioNal doS 
SEcrETárioS dE SaÚdE - coNaSS E coMiSSÃo iNTErGESTora TriPar-
TiTE - ciT, E rEaliZar aGENda iNSTiTUcioNal.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3601 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 15/08/2022 a 19/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190130/1 / KEllY criSTiNa oliVEira dE alBUQUErQUE  / 
293.936.202-53

57197391 / SolaNGE SilVa SoUZa / 361.614.202-44
oBJETiVo: acoMPaNHaMENTo, MoNiToraMENTo E BUSca aTiVa dE Pa-
ciENTES EGrESSoS do crrT, No MUNiciPio dE TUcUrUÍ/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3603 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 15/08/2022 a 19/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5836166-16 / roSiNa BElicH PiNHEiro / 176.971.902-49
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo ÀS TÉcNicaS da EaP, QUE irÃo 
rEaliZar acoMPaNHaMENTo, MoNiToraMENTo E BUSca aTiVa dE Pa-
ciENTES EGrESSoS do crrT, No MUNiciPio dE TUcUrUÍ/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3605 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 15/08/2022 a 19/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57206340 / olacir SilVa dE carValHo / 666.017.462-15
oBJETiVo: coNdUZir aS SErVidoraS da EaP, oNdE irÃo rEaliZar 
acoMPaNHaMENTo, MoNiToraMENTo E BUSca aTiVa dE PaciENTES 
EGrESSoS do crrT, No MUNiciPio dE TUcUrUÍ/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3607 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BrEVES
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54189871-1 / aGNES NaMi KaMiNoSoNo / 613.205.872-91
55589972 / lariSSE GoMES dE oliVEira frEiTaS / 517.615.302-59
oBJETiVo: aValiaÇÃo ESTrUTUral E PlaNEJaMENTo daS aÇÕES Para 
aBErTUra dE UMa UNidadE diSPENSadora dE MEdicaMENToS ES-
PEcialiZadoS - UdME No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do MaraJÓ 
- HrPM - No MUNicÍPio dE BrEVES, E ViSiTa TÉcNica ao 8°crS Para 
TraTar dE aSSUNToS rElacioNadoS À aBErTUra da NoVa UdME, BEM 
coMo SUPErViSÃo À cENTral dE aBaSTEciMENTo farMacÊUTica.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3608 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BoNiTo
PErÍodo: dE 11/07/2022 a 13/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55590285/1 / PaUlo SÉrGio PiNHEiro laroQUE / 581.806.802-15
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE QUE irá ParTiciPar da aÇÃo dE SaÚdE 
iTiNErENTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3609 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BoNiTo
PErÍodo: dE 11/07/2022 a 13/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5947729 / Marilda dE NaZarE SilVa BraGa / 687.152.422-34
oBJETiVo: ParTiciPar da aÇÃo dE SaÚdE iTiNErENTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3610 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BoNiTo
PErÍodo: dE 11/07/2022 a 13/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571909811 / adriaNo loBaTo frEiTaS / 823.183.872-49
5155690-1 / fErNaNdo MarcElo BarrETo / 428.133.522-68
57189255/1 / JoSÉ EliaS dE alMEida NETo / 062.113.482-15
59551951 / JUliaNa fErrEira carMo / 008.054.492-48
54185545-2 / MilENa EliaS diaS / 658.944.802-72
54191802 / NÚBia criSTiNa PErEira dE SoUZa / 681.443.262-53
oBJETiVo: ParTiciPar da aÇÃo dE SaÚdE iTiNErENTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3612 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BoNiTo
PErÍodo: dE 12/07/2022 a 13/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57173277/1 / doriVal aVElar doS SaNToS / 227.316.282-00
oBJETiVo: coNdUZir a UNidadE MÓVEl QUE SErá UTiliZada Na aÇÃo 
dE SaÚdE iTiNErENTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 3613 de 13 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 13/07/2022 a 15/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572064941 / GiVaNildo BorGES dE oliVEira / 624.631.952-15
oBJETiVo: coNdUZir EM VEicUlo oficial oS SErVidorES, criSTiNa 
Maria rocHa daMaScENo, Marcia dE fáTiMa PaNToJa fErrEira E 
PaUlo alEXaNdrE MESQUiTa dE SaNTaNa, Para ViSiTa TÉcNica Para 
licENciaMENTo aMBiENTal E ViSToria TÉcNica No SiSTEMa HidroS-
SaNiTário do HoSPiTal rEGioNal PÚBlico doS caETÉS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3614 de 14 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 27/07/2022 a 27/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55589812/1 / SoNia criSTiNa ariaS BaHia / 266.193.932-68
oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo da cir - METroPoliTaNa iii - 3º 
cENTro rEGioNal dE SaÚdE, Para coNSTrUÇÃo SoBrE o PlaNEJa-
MENTo rEGioNal iNTEGrado - Pri, No MUNicÍPio dE caSTaNHal.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3615 de 14 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária  Valor: r$ 167,05
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 01/08/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57205095 / SiNdErlEi cardoSo da SErra / 401.567.102-34
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE fará o MoNiToraMENTo 
NaS UPaS 24H (UNidadES dE ProNTo aTENdiMENTo) NoS MUNicÍPioS 
dE caSTaNHal.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3616 de 14 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: caSTaNHal, dESTiNo: ParaGoMiNaS
PErÍodo: dE 02/08/2022 a 04/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57205095 / SiNdErlEi cardoSo da SErra / 401.567.102-34
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE fará o MoNiToraMENTo 
NaS UPaS 24H (UNidadES dE ProNTo aTENdiMENTo) NoS MUNicÍPioS 
dE ParaGoMiNaS E ToMÉ aÇU E BaSE dEScENTraliZada do SaMU-192 
No MUNicÍPio dE ParaGoMiNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3617 de 14 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária  Valor: r$ 167,05
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 01/08/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571912401 / ESTEr NUNES PEiXoTo GoNÇalVES / 375.064.472-15
57174260 / roSa HElENa riBEiro caSTro / 158.409.562-87
oBJETiVo: rEaliZaÇÃo dE ViSiTa TÉcNica dE MoNiToraMENTo NaS 
UPaS 24H (UNidadES dE ProNTo aTENdiMENTo) No MUNicÍPio dE 
caSTaNHal.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3618 de 14 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: caSTaNHal, dESTiNo: ParaGoMiNaS
PErÍodo: dE 02/08/2022 a 04/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571912401 / ESTEr NUNES PEiXoTo GoNÇalVES / 375.064.472-15
57174260 / roSa HElENa riBEiro caSTro / 158.409.562-87
oBJETiVo: rEaliZaÇÃo dE ViSiTa TÉcNica dE MoNiToraMENTo NaS 
UPaS 24H (UNidadES dE ProNTo aTENdiMENTo) NoS MUNicÍPioS dE 
ParaGoMiNaS E ToMÉ aÇU E BaSE dEScENTraliZada do SaMU-192 No 
MUNicÍPio dE ParaGoMiNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3619 de 14 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 22/06/2022 a 23/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571912401 / ESTEr NUNES PEiXoTo GoNÇalVES / 375.064.472-15
57174260 / roSa HElENa riBEiro caSTro / 158.409.562-87
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica dE MoNiToraMENTo NaS UPaS 
24H dE BarcarENa E aBaETETUBa coM oBJETiVo dE iNSTrUir oS cri-
TÉrioS dE QUalificaÇÃo ESTaBElEcidoS EM PorTaria MiNiSTErial 
QUE rEGE aS UPaS 24H.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 3620 de 14 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 22/06/2022 a 23/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541913841 / ViTor Eloi rEiS do coUTo / 303.054.382-04
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE TÉcNica do daiUE/ddaSS QUE irÃo 
rEaliZar ViSiTa TÉcNica Para a aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo do 
SaMU 192 doS MUNicÍPioS dE BarcarENa E aBaETETUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3621 de 14 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ViSEU
PErÍodo: dE 09/06/2022 a 11/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59562811 / WaGNo dUTra fErrEira / 013.467.732-38
oBJETiVo: rEaliZar a ENTrEGa dE MaTEriaiS TÉcNicoS E HoS-
PiTalarES adQUiridoS Via dEMaNda JUdicial Nº 0806867-
64.2018.8.14.0006, Para aTENdEr o PaciENTE lUcaS da SilVa GoN-
ÇalVES rESidENTE Na ZoNa rUral do MUNicÍPio dE ViSEU.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3622 de 14 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ViSEU
PErÍodo: dE 09/06/2022 a 11/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316781 / WaldEViNo GUErrEiro forMiGoSa / 643.152.902-20
oBJETiVo: coNdUZir o SErVidor QUE irá rEaliZar a ENTrEGa dE 
MaTEriaiS TÉcNicoS E HoSPiTalarES adQUiridoS Via dEMaNda JU-
dicial Nº 0806867-64.2018.8.14.0006, Para aTENdEr o PaciENTE lU-
caS da SilVa GoNÇalVES rESidENTE Na ZoNa rUral do MUNicÍPio 
dE ViSEU.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3623 de 14 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BrEVES
PErÍodo: dE 07/08/2022 a 13/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5096405 / odiNEa Maria da SilVa / 093.441.602-87
oBJETiVo: aTUaliZaÇÃo daS aÇÕES do ProGraMa dE coNTrolE da 
TUBErcUloSE Na rEGiÃo dE SaÚdE MaraJÓ ii (BrEVES).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3624 de 14 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BrEVES
PErÍodo: dE 07/08/2022 a 13/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571912531 / EriK dEUTScHEr MarTiNS PiNHo / 697.186.102-78
oBJETiVo: rEaliZar TrEiNaMENTo do SiSTEMa dE iNforMaÇÃo Si-
NaN E aValiaÇÃo do BaNco dE dadoS, No MUNicÍPio dE BrEVES 
(MaraJÓ ii).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3625 de 14 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571937811 / adi MarcUS raMoS dE oliVEira / 424.758.642-49
5929668 / dE lEoN JEaN frEiTaS / 694.328.132-15
541947761 / ETiaNE dE SoUZa fErrEira / 670.355.232-00
5905593 / faBricio odiNEY dE liMa SilVa / 517.506.782-68
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE irÃo 
rEaliZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS 
SUJEiToS a ViGilÂNcia SaNiTária E o cUMPriMENTo do dEcrETo ES-
TadUal Nº 2.044 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dEcrE-
To 2.265, dE 29/03/2022 E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022) , rEfErENTE 
a coMProVaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3626 de 14 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54185125-1 / Maria daS dorES dE liMa BorGES / 146.182.812-00
572332351 / MicHErlE liMa PoNTES / 643.090.452-00
oBJETiVo: dar aPoio oPEracioNal aoS SErVidorES QUE irÃo rE-
aliZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS SU-
JEiToS a ViGilÂNcia SaNiTária E o cUMPriMENTo do dEcrETo ESTa-
dUal Nº 2.044 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dEcrETo 
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2.265, dE 29/03/2022 E dEcrETo 2. 433 dE 13/06/2022) , rEfErENTE 
a coMProVaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNi-
cÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3627 de 14 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571934771 / SilVio cESar oliVEira BarroS / 391.917.612-04
5585605/1 / VicTor ValÉrio dE SoUZa WaNdErlEY / 592.274.942-00
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar fiScaliZa-
ÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS SUJEiToS a ViGilÂNcia 
SaNiTária E o cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal Nº 2.044 dE 03 
dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dEcrETo 2.265, dE 29/03/2022 
E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022), rEfErENTE a coMProVaÇÃo dE Va-
ciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3629 de 14 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 26/06/2022 a 26/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5946002 / SaMUEl raMalHo da SilVa / 430.068.502-97
oBJETiVo: coNdUZir o EXMo. Sr. rÔMUlo rodoValHo GoMES, SE-
crETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, Na iNaUGUraÇÃo do SETor 
dE HEModiáliSE do HoSPiTal rEGioNal do BaiXo TocaNTiNS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3631 de 15 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BUJarU
PErÍodo: dE 02/08/2022 a 05/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5722864 / GilSoN MoraES doS SaNToS / 781.338.742-20
571947431 / SiMÃo SaNTaNa PaiXÃo da SilVa / 775.271.352-04
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE irÃo 
rEaliZar TrEiNaMENTo TEÓrico/PráTico EM BoaS PráTicaS dE Ma-
NiPUlaÇÃo do aÇaÍ Para BaTEdorES arTESaNaiS dE aÇaÍ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3632 de 15 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BUJarU
PErÍodo: dE 02/08/2022 a 05/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5959195 / NilSoN SoUSa do NaSciMENTo / 702.598.192-39
oBJETiVo: dar aPoio TÉcNico aoS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar 
TrEiNaMENTo TEÓrico/PráTico EM BoaS PráTicaS dE MaNiPUlaÇÃo 
do aÇaÍ Para BaTEdorES arTESaNaiS dE aÇaÍ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3633 de 15 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BUJarU
PErÍodo: dE 02/08/2022 a 05/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
85863-1 / carloS alBErTo dUTra MadUrEira / 038.819.622-04
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar TrEiNaMEN-
To TEÓrico/PráTico EM BoaS PráTicaS dE MaNiPUlaÇÃo do aÇaÍ 
Para BaTEdorES arTESaNaiS dE aÇaÍ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3634 de 15 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BUJarU
PErÍodo: dE 02/08/2022 a 05/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55585765-1 / dorilEa dE SENa PaNToJa SalES / 299.020.372-91
oBJETiVo: rEaliZar TrEiNaMENTo TEÓrico/PráTico EM BoaS PráTi-
caS dE MaNiPUlaÇÃo do aÇaÍ Para BaTEdorES arTESaNaiS dE aÇaÍ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3635 de 15 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iNHaNGaPi
PErÍodo: dE 03/08/2022 a 03/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
122742/1 / fraNcY Maria da coSTa corrEa / 267.567.902-00
5966054 / JoilSoN SilVa da SilVa / 889.240.842-91
oBJETiVo: rEaliZar aNáliSE coNJUNTa coM TÉcNicoS do MUNicÍPio 
dE iNHaNGaPi daS iNforMaÇÕES iNSEridaS No SiSTEMa SiSSolo, 
VErificaNdo EM caMPo alGUMaS SiTUaÇÕES idENTificadaS Para 

corrEÇÃo E aTUaliZaÇÃo daS MESMaS, BEM coMo oriENTaÇÕES So-
BrE a UTiliZaÇÃo da fErraMENTa dE GEoProcESSaMENTo NaS aTi-
VidadES dE VSa, EM dE iNHaNGaPi/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3636 de 15 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iNHaNGaPi
PErÍodo: dE 03/08/2022 a 03/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5831490 / froYlaN da SilVa faro filHo / 248.263.242-00
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar aNáliSE 
coNJUNTa coM TÉcNicoS do MUNicÍPio dE iNHaNGaPi daS iNfor-
MaÇÕES iNSEridaS No SiSTEMa SiSSolo, VErificaNdo EM caMPo 
alGUMaS SiTUaÇÕES idENTificadaS Para corrEÇÃo E aTUaliZa-
ÇÃo daS MESMaS, BEM coMo oriENTaÇÕES SoBrE a UTiliZaÇÃo da 
fErraMENTa dE GEoProcESSaMENTo NaS aTiVidadES dE VSa, EM dE 
iNHaNGaPi/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3637 de 15 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 14/07/2022 a 15/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59250501 / GUilHErME NEVES dE MESQUiTa / 003.184.482-03
5955678 / JoSÉ Horácio coElHo alBUQUErQUE / 713.535.772-87
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico 
do BaiXo aMaZoNaS E No 9º cENTro rEGioNal dE SaÚdE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3638 de 15 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPiTÃo PoÇo
PErÍodo: dE 15/08/2022 a 19/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5465710/1 / coNcEiÇÃo do Socorro SaNToS da crUZ / 263.326.202-
34
59557581 / PaUlo SÉrGio raBElo coSTa JÚNior / 019.777.342-78
oBJETiVo: rEaliZar o SErViÇo dE SUPErViSÃo E MoNiToraMENTo 
do ProGraMa MElHor EM caSa NoS MUNicÍPioS dE GarrafÃo do 
NorTE E caPiTÃo PoÇo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3639 de 15 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPiTÃo PoÇo
PErÍodo: dE 15/08/2022 a 19/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190537/1 / MaUrÍcio dE JESUS BENTES NaSciMENTo / 410.454.592-
91
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES Para rEaliZarEM o SErViÇo dE 
SUPErViSÃo E MoNiToraMENTo do ProGraMa MElHor EM caSa NoS 
MUNicÍPioS dE GarrafÃo do NorTE E caPiTÃo PoÇo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3640 de 15 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 414,11
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 14/07/2022 a 15/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955692 / SiPriaNo fErraZ SaNToS JUNior / 891.273.072-04
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico 
do BaiXo aMaZoNaS E No 9º cENTro rEGioNal dE SaÚdE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3641 de 15 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iTUPiraNGa
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57189732 / alaN doS SaNToS rEiS / 725.522.042-87
57194988 / BrENda lioMar dE fariaS cUEllar / 754.481.812-87
572025261 / faBricio EdUardo rodriGUES dUarTE / 647.045.722-34
oBJETiVo: rEaliZar BUSca aTiVa dE faMiliarES do PaciENTE rafaEl 
coSTa da SilVa QUE ESTá EM ViaS dE dESiNTErNaÇÃo do HoSPiTal 
GEral dE cUSTodia - HGP, BEM coMo arTicUlaÇÃo da rEdE dE SEr-
ViÇoS Para o cUidado do PaciENTE EM MEio aBErTo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3642 de 15 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iTUPiraNGa
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 12/08/2022
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MaTrÍcUla / NoME / cPf
57206340 / olacir SilVa dE carValHo / 666.017.462-15
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar BUSca aTi-
Va dE faMiliarES do PaciENTE rafaEl coSTa da SilVa QUE ESTá EM 
ViaS dE dESiNTErNaÇÃo do HoSPiTal GEral dE cUSTodia - HGP, BEM 
coMo arTicUlaÇÃo da rEdE dE SErViÇoS Para o cUidado do Pa-
ciENTE EM MEio aBErTo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3643 de 15 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 16/08/2022 a 19/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572336982 / carMEN caroliNa crUZ dE liMa / 885.990.352-15
57191013 / caroliNE oliVEira dE fiGUEirEdo / 745.298.032-87
58931041 / MarÍlia lEÃo MaGalHÃES / 946.336.062-04
oBJETiVo: rEaliZar oficiNa: “ ENcoNTro rEGioNal da aTENÇÃo 
PriMária À SaÚdE(aPS)ÀS HEPaTiTES ViraiS, rEorGaNiZaÇÃo do 
flUXo dE aTENdiMENTo aS HEPaTiTES ViraiS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3644 de 15 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: PaU d’arco
PErÍodo: dE 07/08/2022 a 13/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57200366 / SHEila MiraNda loUriNHo / 454.592.822-68
59202383 / THaYNa MoraES MoNTENEGro / 024.849.772-39
oBJETiVo: rEaliZar rEUNiÃo E ViSiTa TÉcNica Para VErificaÇÃo 
daS ESTraTÉGiaS dE raSTrEaMENTo, MoNiToraMENTo dE coNTaToS 
da coVid-19 E UTiliZaÇÃo do TESTE ráPido dE aNTÍGENo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3645 de 15 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: PaU d’arco
PErÍodo: dE 07/08/2022 a 13/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571732831 / EdVaN laUriNHo BarBoSa / 301.957.642-34
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE QUE rEaliZara rEUNiÃo E ViSiTa TÉcNi-
ca Para VErificaÇÃo daS ESTraTÉGiaS dE raSTrEaMENTo, MoNiTo-
raMENTo dE coNTaToS da coVid-19 E UTiliZaÇÃo do TESTE ráPido 
dE aNTÍGENo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3646 de 15 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 02/07/2022 a 03/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541945421 / BETaNia rEJaNE SarGES coSTa  / 429.037.262-72
oBJETiVo: rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da VaciNa da 16ª ENTrEGa / 
1ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo PEdiáTrica E da 20ª ENTrEGa 
/ 5ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo do adUlTo coNTra a coVid 
19, 8º ETaPa da 24ª caMPaNHa NacioNal coNTra iNflUENZa E da 8º 
ETaPa da caMPaNHa SaraMPo, Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE 
BarcarENa - 6º.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3647 de 15 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 02/07/2022 a 03/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571732831 / EdVaN laUriNHo BarBoSa / 301.957.642-34
oBJETiVo: coNdUZir a TÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES BETa-
Nia rEJaNE SarGES coSTa a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo dE 
iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS 16ª ENTrEGa / 1ª faSE da caMPaNHa 
dE VaciNaÇÃo PEdiáTrica E da 20ª ENTrEGa / 5ª faSE da caMPa-
NHa dE VaciNaÇÃo do adUlTo coNTra a coVid 19, 8º ETaPa da 24ª 
caMPaNHa NacioNal coNTra iNflUENZa E da 8º ETaPa da caMPaNHa 
SaraMPo, Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE BarcarENa - 6º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3648 de 16 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 02/07/2022 a 02/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59184072 / lUcaS rodriGUES MorEira / 016.488.212-00
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo dE TESTE ráPido dE aNTÍ-
GENo coNTra coVid 19, No MUNicÍPio dE MaraBá, EM ViaGEM PElo 
GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 3649 de 16 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias  Valor: r$ 334,10
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 01/07/2022 a 02/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / lariSSE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES / 
680.348.812-87
oBJETiVo: rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da VaciNa da 16ª ENTrEGa / 1ª 
faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo PEdiáTrica E da 20ª ENTrEGa / 5ª 
faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo do adUlTo coNTra a coVid 19, 8º 
ETaPa da 24ª caMPaNHa NacioNal coNTra iNflUENZa E da 8º ETaPa 
da caMPaNHa SaraMPo, aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo Na rEdE dE 
frio No MUNicÍPio dE caSTaNHal coM Parada Na rEdE dE frio do 
MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará - 2º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3650 de 16 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caSTaNHal, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 03/07/2022 a 04/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / lariSSE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES / 
680.348.812-87
oBJETiVo: rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da VaciNa da 16ª ENTrEGa / 
1ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo PEdiáTrica E da 20ª ENTrEGa 
/ 5ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo do adUlTo coNTra a coVid 
19, 8º ETaPa da 24ª caMPaNHa NacioNal coNTra iNflUENZa E da 8º 
ETaPa da caMPaNHa SaraMPo, Na rEdE dE frio NoS MUNicÍPioS dE 
caPaNEMa - 4º crS E SÃo MiGUEl - 5º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3651 de 16 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias  Valor: r$ 334,10
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 01/07/2022 a 02/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59581351 / adErloN da SilVa liMa / 704.562.592-87
oBJETiVo: coNdUZir a TÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES lariS-
SE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES a fiM dE rEaliZar a 
diSTriBUiÇÃo da 16ª ENTrEGa / 1ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo 
PEdiáTrica E da 20ª ENTrEGa / 5ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo 
do adUlTo coNTra a coVid 19, 8º ETaPa da 24ª caMPaNHa NacioNal 
coNTra iNflUENZa E da 8º ETaPa da caMPaNHa SaraMPo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3652 de 16 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caSTaNHal, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 03/07/2022 a 04/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59581351 / adErloN da SilVa liMa / 704.562.592-87
oBJETiVo: coNdUZir a TÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES lariS-
SE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES a fiM dE rEaliZar a 
diSTriBUiÇÃo da 16ª ENTrEGa / 1ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo 
PEdiáTrica E da 20ª ENTrEGa / 5ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo 
do adUlTo coNTra a coVid 19, 8º ETaPa da 24ª caMPaNHa NacioNal 
coNTra iNflUENZa E da 8º ETaPa da caMPaNHa SaraMPo, Na rEdE dE 
frio NoS MUNicÍPioS dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo MiGUEl - 5º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3653 de 16 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 08/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541888921 / cEcÍlia PaNToJa SoUSa / 449.220.782-15
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar o acoMPaNHaMENTo dUraNTE a diS-
TriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, MoNiToraMENTo E aVa-
liaÇÃo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl - 2º crS Na 
ENTrEGa da roTiNa dE aGoSTo a SEr coNdUZida PElo MoToriSTa 
do STraN iVaN SaNToS da SilVa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3654 de 16 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 08/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
555891542 / iVaN SaNToS da SilVa / 184.088.502-53
oBJETiVo: coNdUZir a TÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES cEcÍlia 
PaNToJa SoUSa a fiM dE rEaliZar o acoMPaNHaMENTo dUraNTE a 
diSTriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, MoNiToraMENTo E 
aValiaÇÃo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará 
- 2º crS Na ENTrEGa da roTiNa dE aGoSTo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 3655 de 16 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 05/08/2022 a 05/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
084824-011 / GESSE coSTa doS SaNToS / 042.379.192-34
oBJETiVo: rEaliZar o acoMPaNHaMENTo dUraNTE a diSTriBUiÇÃo 
dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo Na 
rEdE dE frio do MUNicÍPio dE caSTaNHal - 3º crS Na ENTrEGa da 
roTiNa dE aGoSTo a SEr coNdUZido PElo MoToriSTa do STraN 
iVaN SaNToS da SilVa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3656 de 16 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 05/08/2022 a 05/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
555891542 / iVaN SaNToS da SilVa / 184.088.502-53
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES GESSE 
coSTa doS SaNToS a fiM dE rEaliZar o acoMPaNHaMENTo dUraNTE 
a diSTriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, MoNiToraMENTo 
E aValiaÇÃo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE caSTaNHal - 3º crS 
Na ENTrEGa da roTiNa dE aGoSTo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3657 de 16 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 01/08/2022 a 04/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / lariSSE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES / 
680.348.812-87
oBJETiVo: rEaliZar o acoMPaNHaMENTo dUraNTE a diSTriBUiÇÃo 
dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo Na 
rEdE dE frio doS MUNicÍPioS dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo MiGUEl 
do GUaMá - 5º crS Na ENTrEGa da roTiNa dE aGoSTo a SEr coNdU-
Zida PElo MoToriSTa do STraN iVaN SaNToS da SilVa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3658 de 16 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 01/08/2022 a 04/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
555891542 / iVaN SaNToS da SilVa / 184.088.502-53
oBJETiVo: coNdUZir a TÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES lariS-
SE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES a fiM dE rEaliZar o 
acoMPaNHaMENTo dUraNTE a diSTriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS 
E iNSUMoS, MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo Na rEdE dE frio doS MU-
NicÍPioS dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo MiGUEl do GUaMá - 5º crS Na 
ENTrEGa da roTiNa dE aGoSTo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3659 de 16 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPiTÃo PoÇo
PErÍodo: dE 14/08/2022 a 18/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541951291 / MUrilo aNToNio PiNHEiro MarQUES / 448.594.812-91
54195133 / oZiEl SilVa aVElar / 602.760.372-00
5446791 / rUY aNToNio MacEdo NEri / 121.892.192-72
oBJETiVo: rEaliZar iNSPEÇÃo SaNiTária coM oS fiNS dE SUBSidiar 
a aNViSa (aGÊNcia NacioNal dE ViGilÂNcia SaNiTária), QUaNTo o 
EMiSSÃo dE rElaTÓrio TÉcNico rEfErENTE a aUToriZaÇÃo dE fUN-
cioNaMENTo dE EMPrESa Para iNdÚSTria QUÍMica dENoMiNada dE 
SaNEaNTES doMMiSSaNiTário.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3660 de 16 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPiTÃo PoÇo
PErÍodo: dE 14/08/2022 a 18/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5998851 / daVi Vilar dE SoUSa / 031.557.982-03
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE irÃo 
rEaliZar iNSPEÇÃo SaNiTária coM oS fiNS dE SUBSidiar a aNViSa 
(aGÊNcia NacioNal dE ViGilÂNcia SaNiTária), QUaNTo o EMiSSÃo 
dE rElaTÓrio TÉcNico rEfErENTE a aUToriZaÇÃo dE fUNcioNaMEN-
To dE EMPrESa Para iNdÚSTria QUÍMica dENoMiNada dE SaNEaNTES 
doMMiSSaNiTário.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3661 de 16 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPiTÃo PoÇo

PErÍodo: dE 14/08/2022 a 18/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55590265-1 / SÉrGio JUVENcio MarrUaZ lEiTE / 097.055.112-68
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar iNSPEÇÃo 
SaNiTária coM oS fiNS dE SUBSidiar a aNViSa (aGÊNcia NacioNal 
dE ViGilÂNcia SaNiTária), QUaNTo o EMiSSÃo dE rElaTÓrio TÉcNi-
co rEfErENTE a aUToriZaÇÃo dE fUNcioNaMENTo dE EMPrESa Para 
iNdÚSTria QUÍMica dENoMiNada dE SaNEaNTES doMMiSSaNiTário.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3662 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 18 diárias e meia Valor: r$ 4.391,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: JacarEacaNGa
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 26/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
504261 / arGEMiro JoSÉ do liVraMENTo coElHo / 179.638.772-04
oBJETiVo: ParTiciPar dE forÇa TarEfa Para coNTrolE da Malária 
No MUNicÍPio dE JacarEacaNGa, No PErÍodo dE 08 À 26/08/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3663 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 18 diárias e meia Valor: r$ 4.391,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: JacarEacaNGa
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 26/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
502471 / JoSE Maria do roSario / 243.361.062-15
oBJETiVo: rEaliZar BorrifaÇÃo rESidUal iNTradoMiciliar - Bri 
dUraNTE aÇÕES dE coNTrolE VETorial da forÇa TarEfa iNTENSiVa 
dE coMBaTE E coNTrolE dE Malária EM coMUNidadE iNdÍGENaS do 
MUNÍciPio dE JacarEacaNGa-Pa No PErÍodo dE 08/08 a 26/08/22.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3664 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cacHoEira do arari
PErÍodo: dE 22/08/2022 a 27/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57200366 / SHEila MiraNda loUriNHo / 454.592.822-68
oBJETiVo: rEaliZar rEUNiÃo E ViSiTa TÉcNica Para VErificaÇÃo 
daS ESTraTÉGiaS dE raSTrEaMENTo, MoNiToraMENTo dE coNTaToS 
da coVid-19 E UTiliZaÇÃo do TESTE ráPido dE aNTÍGENo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3665 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cacHoEira do arari
PErÍodo: dE 22/08/2022 a 27/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59202383 / THaYNa MoraES MoNTENEGro / 024.849.772-39
oBJETiVo: rEaliZar aPoio Na rEUNiÃo E ViSiTa TÉcNica Para VEri-
ficaÇÃo daS ESTraTÉGiaS dE raSTrEaMENTo, MoNiToraMENTo dE 
coNTaToS da coVid-19 E UTiliZaÇÃo do TESTE ráPido dE aNTÍGENo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3666 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: S. doMiNGoS do caPiM
PErÍodo: dE 10/08/2022 a 10/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
122742/1 / fraNcY Maria da coSTa corrEa / 267.567.902-00
5966048 / MaNUElla alMEida raiol da SilVa / 015.420.372-63
oBJETiVo: rEaliZar oriENTaÇÕES Para TÉcNicoS do MUNicÍPio dE 
SÃo doMiNGoS do caPiM SoBrE aS aTUaliZaÇÕES ocorrida No SiS-
TEMa dE iNforMaÇÕES - SiSSolo, aNáliSE coNJUNTa daS iNforMa-
ÇÕES iNSEridaS No MESMo, VErificaNdo EM caMPo alGUMaS SiTUa-
ÇÕES idENTificadaS Para corrEÇÃo E aTUaliZaÇÃo daS MESMaS, BEM 
coMo oriENTaÇÕES Para a UTiliZaÇÃo da fErraMENTa dE GEoPro-
cESSaMENTo NaS aTiVidadES dE VSa E lEVaNTaMENTo PrEliMiNar daS 
ocorrÊNciaS dE EVENToS EM SaÚdE PÚBlico (ViGidESaSTrE).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3667 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: S. doMiNGoS do caPiM
PErÍodo: dE 10/08/2022 a 10/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316021 / aGildo afoNSo JaSTES / 615.244.252-49
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar oriENTa-
ÇÕES aoS TÉcNicoS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM So-
BrE aS aTUaliZaÇÕES ocorrida No SiSTEMa dE iNforMaÇÕES - SiS-
Solo, aNáliSE coNJUNTa daS iNforMaÇÕES iNSEridaS No MESMo, 
VErificaNdo EM caMPo alGUMaS SiTUaÇÕES idENTificadaS Para 
corrEÇÃo E aTUaliZaÇÃo daS MESMaS, BEM coMo oriENTaÇÕES 
Para a UTiliZaÇÃo da fErraMENTa dE GEoProcESSaMENTo NaS aTi-
VidadES dE VSa E lEVaNTaMENTo PrEliMiNar daS ocorrÊNciaS dE 
EVENToS EM SaÚdE PÚBlico (ViGidESaSTrE).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 3668 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 21/08/2022 a 27/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
720089-1 / carMEN SilVia GoMES carNEiro / 263.347.552-34
5898235 / lariSSE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES / 
680.348.812-87
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo Na 
rEdE dE frio, iNVENTário E aJUSTES No SiSTEMa dE iNforMaÇÃo dE 
iNSUMoS ESTraTÉGicoS - SiES,  No MUNicÍPio dE MaraBá (11º crS).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3669 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 01/08/2022 a 07/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57194007-1 / WaNdErSoN da coNcEiÇÃo SilVa / 818.066.982-34
oBJETiVo: rEaliZar o acoMPaNHaMENTo dUraNTE a diSTriBUiÇÃo 
dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo Na 
rEdE dE frio do MUNicÍPio dE alTaMira - 10º crS Na ENTrEGa da 
roTiNa dE aGoSTo a SEr coNdUZido PElo MoToriSTa do STraN aN-
ToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3670 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 01/08/2022 a 07/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES WaN-
dErSoN da coNcEiÇÃo SilVa a fiM dE rEaliZar o acoMPaNHaMENTo 
dUraNTE a diSTriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, MoNiTo-
raMENTo E aValiaÇÃo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE alTaMira 
- 10º crS Na ENTrEGa da roTiNa dE aGoSTo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3671 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 21/08/2022 a 27/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231723 / aNToNio rodriGUES SErrÃo / 738.148.652-00
oBJETiVo: coNdUZir aS TÉcNicaS da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES la-
riSSE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES E carMEN SilVia Go-
MES carNEiro, a fiM dE rEaliZar a aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo Na 
rEdE dE frio, iNVENTário E aJUSTES No SiSTEMa dE iNforMaÇÃo dE 
iNSUMoS ESTraTÉGicoS - SiES,  No MUNicÍPio dE MaraBá (11º crS).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3672 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 19/07/2022 a 19/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571732831 / EdVaN laUriNHo BarBoSa / 301.957.642-34
oBJETiVo: TraNSPorTar o SErVidor QUE irá ParTiciPar da diSTri-
BUiÇÃo dE TESTES ráPidoS dE aNTÍGENoS coNTra a coVid 19, No 
MUNicÍPio dE BarcarENa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3673 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 19/07/2022 a 19/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59184072 / lUcaS rodriGUES MorEira / 016.488.212-00
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo dE TESTES ráPidoS dE 
aNTÍGENoS coNTra a coVid 19, No MUNicÍPio dE BarcarENa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3674 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541945421 / BETaNia rEJaNE SarGES coSTa  / 429.037.262-72
oBJETiVo: rEaliZar o acoMPaNHaMENTo dUraNTE a diSTriBUiÇÃo 
dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo Na 
rEdE dE frio do MUNicÍPio dE MaraBá - 11º crS Na ENTrEGa da 
roTiNa dE aGoSTo a SEr coNdUZida PElo MoToriSTa da diViSÃo dE 
iMUNiZaÇÕES aNTÔNio rodriGUES SErrÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 3675 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231723 / aNToNio rodriGUES SErrÃo / 738.148.652-00
oBJETiVo: coNdUZir a TÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES BETa-
Nia rEJaNE SarGES coSTa a fiM dE rEaliZar o acoMPaNHaMENTo 
dUraNTE a diSTriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, MoNi-
ToraMENTo E aValiaÇÃo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE MaraBá 
- 11º crS Na ENTrEGa da roTiNa dE aGoSTo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3676 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 01/08/2022 a 07/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5147271/1 / EdiValdo corrEa da coSTa / 271.295.002-04
oBJETiVo: rEaliZar o acoMPaNHaMENTo dUraNTE a diSTriBUiÇÃo 
dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo Na 
rEdE dE frio do MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia - 12º crS 
Na ENTrEGa da roTiNa dE aGoSTo a SEr coNdUZido PElo MoToriS-
Ta da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES aNTÔNio rodriGUES SErrÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3677 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 01/08/2022 a 07/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231723 / aNToNio rodriGUES SErrÃo / 738.148.652-00
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES Edi-
Valdo corrEia da coSTa a fiM dE rEaliZar o acoMPaNHaMENTo 
dUraNTE a diSTriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, MoNiTo-
raMENTo E aValiaÇÃo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia - 12º crS Na ENTrEGa da roTiNa dE aGoSTo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3678 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 09/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541888921 / cEcÍlia PaNToJa SoUSa / 449.220.782-15
oBJETiVo: rEaliZar o acoMPaNHaMENTo dUraNTE a diSTriBUiÇÃo 
dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo Na 
rEdE dE frio do MUNicÍPio dE caMETá - 13º crS Na ENTrEGa da 
roTiNa dE aGoSTo a SEr coNdUZida PElo MoToriSTa do STraN aN-
ToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3679 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 09/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
oBJETiVo: coNdUZir a TÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES cEcÍlia 
PaNToJa SoUSa a fiM dE rEaliZar o acoMPaNHaMENTo dUraNTE a 
diSTriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, MoNiToraMENTo E 
aValiaÇÃo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE caMETá - 13º crS Na 
ENTrEGa da roTiNa dE aGoSTo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3680 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 13/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5959193 / aliNNiE PiNTo ViaNNa afoNSo / 826.536.152-15
552083681 / aMaNda dE PaUla BorGES dE MoUra  / 003.596.512-67
571924831 / ElaiNE criSTiNa fariaS dE MiraNda  / 635.763.412-34
5959205 / TaNia lUcia alVES da SilVa / 590.253.102-06
oBJETiVo: rEaliZar caPaciTaÇÃo da ViSa MUNiciPal do MUNicÍPio 
dE BraGaNÇa, QUaNTo a aPlicaÇÃo doS roTEiroS oBJETiVoS dE 
iNSPEÇÃo(roi/aNViSa) NoS SErViÇoS dE SaÚdE dESTE MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3681 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 13/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231686 / MaX liMa aMaral / 169.328.382-49
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oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar caPaci-
TaÇÃo da ViSa MUNiciPal do MUNicÍPio dE BraGaNÇa, QUaNTo a 
aPlicaÇÃo doS roTEiroS oBJETiVoS dE iNSPEÇÃo(roi/aNViSa) NoS 
SErViÇoS dE SaÚdE dESTE MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3682 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 09/08/2022 a 10/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / lariSSE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES / 
680.348.812-87
oBJETiVo: rEaliZar o acoMPaNHaMENTo dUraNTE a diSTriBUiÇÃo 
dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo Na 
rEdE dE frio do MUNicÍPio dE BarcarENa - 6º crS Na ENTrEGa 
da roTiNa dE aGoSTo a SEr coNdUZida PElo MoToriSTa do STraN 
iVaN SaNToS da SilVa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3683 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 09/08/2022 a 10/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
555891542 / iVaN SaNToS da SilVa / 184.088.502-53
oBJETiVo: coNdUZir a TÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES lariS-
SE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES a fiM dE rEaliZar o 
acoMPaNHaMENTo dUraNTE a diSTriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS 
E iNSUMoS, MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo Na rEdE dE frio do MU-
NicÍPio dE BarcarENa - 6º crS Na ENTrEGa da roTiNa dE aGoSTo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3684 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUMa
PErÍodo: dE 07/08/2022 a 13/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55590265-1 / SÉrGio JUVENcio MarrUaZ lEiTE / 097.055.112-68
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar iNSPEÇÃo 
SaNiTária coM oS fiNS dE SUBSidiar a aNViSa (aGÊNcia NacioNal 
dE ViGilÂNcia SaNiTária), QUaNTo o EMiSSÃo dE rElaTÓrio TÉcNi-
co rEfErENTE a aUToriZaÇÃo dE fUNcioNaMENTo dE EMPrESa Para 
iNdÚSTria QUÍMica dENoMiNada dE SaNEaNTES doMMiSSaNiTário.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3685 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUMa
PErÍodo: dE 07/08/2022 a 13/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541951291 / MUrilo aNToNio PiNHEiro MarQUES / 448.594.812-91
5446791 / rUY aNToNio MacEdo NEri / 121.892.192-72
oBJETiVo: rEaliZar iNSPEÇÃo SaNiTária coM oS fiNS dE SUBSidiar 
a aNViSa (aGÊNcia NacioNal dE ViGilÂNcia SaNiTária), QUaNTo o 
EMiSSÃo dE rElaTÓrio TÉcNico rEfErENTE a aUToriZaÇÃo dE fUN-
cioNaMENTo dE EMPrESa Para iNdÚSTria QUÍMica dENoMiNada dE 
SaNEaNTES doMMiSSaNiTário.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3686 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUMa
PErÍodo: dE 07/08/2022 a 13/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5998851 / daVi Vilar dE SoUSa / 031.557.982-03
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE irÃo 
rEaliZar iNSPEÇÃo SaNiTária coM oS fiNS dE SUBSidiar a aNViSa 
(aGÊNcia NacioNal dE ViGilÂNcia SaNiTária), QUaNTo o EMiSSÃo 
dE rElaTÓrio TÉcNico rEfErENTE a aUToriZaÇÃo dE fUNcioNaMEN-
To dE EMPrESa Para iNdÚSTria QUÍMica dENoMiNada dE SaNEaNTES 
doMMiSSaNiTário.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3687 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 03/08/2022 a 04/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55208371-1 / adilKa caliNE GoMES caValcaNTi caNdido / 103.144.624-90
58753662 / criSTiaNE SHiBaTa iKEda / 598.811.002-91
571910621 / Nailda GoMES PaNToJa / 394.109.862-49
541928281 / roBErTa da SilVa SoUZa / 734.050.512-15
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo E oriENTaÇÕES Para iMPlaNTaÇÃo 
do laBoraTÓrio dE ProVaS BáSicaS dE áGUa do MUNicÍPio dE SÃo 
MiGUEl do GUaMá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 3688 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 03/08/2022 a 04/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231601 / fErNaNdo do NaSciMENTo SarGES / 634.745.812-87
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar SUPErVi-
SÃo E oriENTaÇÕES Para iMPlaNTaÇÃo do laBoraTÓrio dE ProVaS 
BáSicaS dE áGUa do MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3689 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BrEVES
PErÍodo: dE 10/08/2022 a 19/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572085941 / faBio TaVarES BoUlHoSa / 372.763.012-49
0501719 / SidNEY HUMBErTo TriNdadE / 152.674.582-87
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo NaS aÇÕES dE PrEVENÇÃo E coN-
TrolE da Malária EM árEaS dE alTa TraNSMiSSÃo, MoNiToraMEN-
To doS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica 
(SiVEP-Malária, VETorESMalária E SiES) E MoNiToraMENTo SoBrE 
diaGNÓSTico coM TESTE ráPido E TraTaMENTo da Malária rEali-
Zado PEloS acS E acE, NoS MUNicÍPioS dE aNaJáS E BrEVES, PEr-
TENcENTES ao 8º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3690 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955238 / EiMar NEri dE oliVEira JUNior / 737.000.532-15
55208471 / lUaNda rodriGUES da PaiXao dE caSTro / 769.402.682-00
541928281 / roBErTa da SilVa SoUZa / 734.050.512-15
oBJETiVo: rEaliZar a QUalificaÇÃo doS aGraVoS EM SaÚdE do 
TraBalHador Para oS ProfiSSioNaiS da SaÚdE SoBrE a PolÍTica 
dE SaÚdE do TraBalHador No SiNaN, No MUNicÍPio dE aBaETETUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3691 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55589253-2 / roSiNETE daS GraÇaS fariaS NoNaTo NaVEGaNTES / 
334.115.302-00
oBJETiVo: rEaliZar aPoio loGÍSTico E adMiNiSTraTiVo Na QUali-
ficaÇÃo doS aGraVoS EM SaÚdE do TraBalHador Para oS ProfiS-
SioNaiS da SaÚdE SoBrE a PolÍTica dE SaÚdE do TraBalHador No 
SiNaN, No MUNicÍPio dE aBaETETUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3692 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231601 / fErNaNdo do NaSciMENTo SarGES / 634.745.812-87
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS Para rEaliZarEM a QUalificaÇÃo 
doS aGraVoS EM SaÚdE do TraBalHador Para oS ProfiSSioNaiS 
da SaÚdE SoBrE a PolÍTica dE SaÚdE do TraBalHador No SiNaN, 
No MUNicÍPio dE aBaETETUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3693 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaUaPEBaS
PErÍodo: dE 07/08/2022 a 13/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571947431 / SiMÃo SaNTaNa PaiXÃo da SilVa / 775.271.352-04
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE irÃo 
rEaliZar TrEiNaMENTo EM SErViÇo ViSaNdo a dEScENTraliZaÇÃo 
daS aÇÕES dE ViGilÂNcia SaNiTária À ViSa MUNiciPal dE ParaUaPE-
BaS, dE NÍVEl dE riSco iii (iN Nº 66/2020-aNViSa), Para MEdicaMEN-
ToS, aliMENToS E ESTrUTUra fÍSica.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3694 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaUaPEBaS
PErÍodo: dE 07/08/2022 a 13/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55585765-1 / dorilEa dE SENa PaNToJa SalES / 299.020.372-91
571965312 / JardES corrEa coSTa / 295.123.952-15
54189931/1 / liliaN YaE KaTo  / 446.338.742-68
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oBJETiVo: rEaliZar TrEiNaMENTo EM SErViÇo ViSaNdo a dEScEN-
TraliZaÇÃo daS aÇÕES dE ViGilÂNcia SaNiTária À ViSa MUNiciPal 
dE ParaUaPEBaS, dE NÍVEl dE riSco iii (iN Nº 66/2020-aNViSa), Para 
MEdicaMENToS, aliMENToS E ESTrUTUra fÍSica.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3695 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaUaPEBaS
PErÍodo: dE 07/08/2022 a 13/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55585533/1 / alaor da SilVa liMa JUNior / 354.036.592-34
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar TrEiNaMEN-
To EM SErViÇo ViSaNdo a dEScENTraliZaÇÃo daS aÇÕES dE ViGi-
lÂNcia SaNiTária À ViSa MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, dE NÍVEl dE 
riSco iii (iN Nº 66/2020-aNViSa), Para MEdicaMENToS, aliMENToS 
E ESTrUTUra fÍSica.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3696 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caNaÃ doS caraJáS
PErÍodo: dE 21/08/2022 a 27/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5262321 / aMUJacY TaVarES VilHENa / 402.155.202-20
59553361 / ElEN criSTiNa BriTo MENdES / 634.001.542-53
oBJETiVo: rEaliZar aSSESSoria TÉcNica, E SErViÇo dE SUPErViSÃo 
E MoNiToraMENTo do ProGraMa SaÚdE do idoSo No MUNicÍPio dE 
caNaÃ doS caraJaS- 11º crS, rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo caraJáS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3697 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caNaÃ doS caraJáS
PErÍodo: dE 21/08/2022 a 27/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190537/1 / MaUrÍcio dE JESUS BENTES NaSciMENTo / 410.454.592-91
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES aMUJacY TaVarES VilHENa E 
ElEN criSTiNa BriTo MENdES Para rEaliZar aSSESSoria TÉcNica 
E SErViÇo dE SUPErViSÃo E MoNiToraMENTo do ProGraMa SaÚdE 
do idoSo No MUNicÍPio dE caNaÃ doS caraJaS- 11º crS, rEGiÃo dE 
iNTEGraÇÃo caraJáS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3700 de 18 de Julho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TailÂNdia
PErÍodo: dE 22/08/2022 a 26/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541887662 / Jair alEX MacHado GoMES / 452.128.562-72
oBJETiVo: coNdUZi oS SErVidorES dESTE GTcaGHMr QUE irÃo rE-
aliZar ViSiTa TÉcNica ao HoSPiTal GEral dE TailÃNdia No MUNicÍ-
Pio dE TailÂNdia.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 846120

FÉrias
.

Portaria N° 1.054 de 31 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
124648/1 JoSÉ TaVarES ViaNa 01/06/2020 a 31/05/2021 01/08/2022 a 30/08/2022

oBS: coNforME ProcESSo Nº 2022/262017.
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 31.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 847216

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 092/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 032/SESPa/2022, Processo nº 2021/1097533, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.084 de 22/08/2022.
oBJETo: aquisição, por meio do Sistema de registro de Preço (SrP), de 
Medicamentos e insumos para atendimento de pacientes atendidos pelo 
programa de infecção oportunista, conforme especificações e quantidades 
descritas no Edital e seus anexos.

Valor ToTal: r$ 7.905,00 (sete mil, novecentos e cinco reais).
ViGÊNcia: 01/09/2022 a 31/08/2023.
EMPrESa: Elfa MEdicaMENToS S.a., inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
09.053.134/0001-45, com sede NUcr iNTErSEccao rod df001 c/rod 
475, Ga 02 coNd SYS GaMa B.ParK - PoNTE alTa NorTE (GaMa) Bra-
Silia - df cEP: 72427- 010.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 846756
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 093/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 032/SESPa/2022, Processo nº 2021/1097533, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.084 de 22/08/2022.
oBJETo: aquisição, por meio do Sistema de registro de Preço (SrP), de 
Medicamentos e insumos para atendimento de pacientes atendidos pelo 
programa de infecção oportunista, conforme especificações e quantidades 
descritas no Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 522.444,00 (quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos 
e quarenta e quatro reais).
ViGÊNcia: 01/09/2022 a 31/08/2023.
EMPrESa: HoSPfar iNdÚSTria E coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTala-
rES S.a., inscrita no cNPJ/Mf sob nº 26.921.908/0002-02, com sede Sia 
SUl, 03 - GUara - cEP: 71.200-03 BraSÍlia-df –.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 846758
Portaria Nº 1052 de 31 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° 2022/1111877.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora dEBora KEila NaSciMENTo dE al-
MEida, ocupante do cargo de fisioterapeuta, id. funcional nº 54182991/2, 
lo tada na diretoria de assistência Social, a contar de 21/08/2022, 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 31/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 846942

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
sistema Único de saúde
secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 071/2022
Objetivo: Prestação de serviços docentes no Curso de Qualificação Hu-
manizaredeaBSUS-Pa, realizado no município de cametá, no período de 
29/08 à 02/09/2022 (08h às 12h – 14h às 18h) – Turma i - Totalizando 
40 horas-aula.
Valor Total: r$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) 
data da assinatura: 26/08/2022
Vigência: 26/08 à 24/09/2022
credenciamento: 005/2019
orçamento:  NE nº 0262/2022
Programa de Trabalho  Natureza da despesa  fonte do recurso  origem do 
recurso 10128150789240000 3390-36 0349002772  federal
contratado: riTa dE cáSSia fErrEira dE MoraES - cPf. Nº 330.319.752-00
Endereço: Passagem José de alencar, nº 351 – Bairro: Marambaia – Belém 
– Pa - cEP: 66620-620
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa -  diretora da Escola 
Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 846770

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica
escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ “dr. MaNUeL aYres”
editaL de aBertUra Nº 026/2022 de 31 de aGosto de 2022
iNScriÇÕES Para o cUrSo dE aTUaliZaÇÃo EM Efd rEiNf, dcTfWEB E 
rETENÇÕES TriBUTáriaS E PrEVidENciáriaS Na adMiNiSTraÇÃo PÚ-
Blica: PráTica E fEcHaMENTo daS NoVaS oBriGaÇÕES acESSÓriaS
a diretora, Elizeth do Socorro da Silva Braga, da Escola Técnica do Sistema 
Único de Saúde do Pará “dr. Manuel ayres” - ETSUS/Pa, diretoria vinculada 
à Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais, torna público as inscrições para o curso de atualização em 
Efd rEiNf, dcTfWEB e retenções Tributárias e Previdenciárias na admi-
nistração Pública: Prática e fechamento das Novas obrigações acessórias.
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1- das disPosiÇÕes PreLiMiNares
o presente Edital tem por objeto a realização do curso de atualização em 
Efd rEiNf, dcTfWEB e retenções Tributárias e Previdenciárias na admi-
nistração Pública: Prática e fechamento das Novas obrigações acessórias, 
destinado aos servidores públicos vinculados a Secretaria de Estado de 
Saúde Pública do Estado do Pará que atuam nos setores contábeis, finan-
ceiro, prestação de contas e controle interno.
2- do cUrso
2.1 curso de atualização em Efd rEiNf, dcTfWEB e retenções Tributá-
rias e Previdenciárias na administração Pública: Prática e fechamento das 
Novas obrigações acessórias, tem carga horária de 16h (dezesseis) horas;
2.2 o curso terá 1 (uma) turma;
2.3 o curso será realizado no período de 05 e 06/09/2022;
2.4 as aulas acontecerão na modalidade presencial no município de Belém, 
no local da SESPa, auditório da SESPa, em horário integral de 08h às 12h 
e das 14h às 18h, conforme (anexo i).
3- dos reQUisitos Para iNGresso No cUrso
3.1 os participantes devem atender aos seguintes critérios para efetivação 
de sua inscrição no curso:
3.1.1 Ser maior de 18 anos e ter o ensino médio completo;
3.1.2 Ser Servidor (a) público da Secretaria de Estado de Saúde Pública;
3.1.3 Ser Servidor (a) público envolvido com o tema.
4- das iNscriÇÕes
4.1 as inscrições são gratuitas;
4.2 o Edital estará disponível no portal da SESPa: http://www.saude.pa.
gov.br/rede-sespa/etsus/;
4.3 o período das inscrições ocorrerá a partir de 08h00min do dia 01 de 
setembro até às do dia 04 de setembro de 2022;
4.4 as inscrições deverão ser enviadas por meio de ofício para a Secretaria Es-
colar da ETSUS/Pa, situada à Travessa Estrela, nº 2342 - Bairro: Marco, cEP: 
66080-471 ou para o e-mail: etsus.secretariaescolar@escola.seduc.pa.gov.br;
4.5 o envio das inscrições para a ETSUS/Pa, será de responsabilidade dos Gestores;
4.6 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
4.6.1 ficha de inscrição (anexo ii);
4.6.2 declaração de liberação para participar do curso (anexo iii);
4.6.3 cópia do rG;
4.6.4 cópia do cPf;
4.6.5 Cópia do certificado de conclusão da escolaridade exigida, emitido 
por instituição formadora devidamente reconhecida pelo MEc.
5- das VaGas
5.1 Serão ofertadas 100 vagas;
5.2 a distribuição de vagas encontra-se no (anexo i) deste Edital;
5.3 a oferta das vagas será destinada prioritariamente para a Secretaria de 
Estado de Saúde Pública;
5.4 realização do curso:

Mês Período
Setembro 05 e 06 de setembro de 2022

6- das disPosiÇÕes Gerais
6.1 a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas neste edital;
6.2 Somente serão aceitas as inscrições que não apresentarem pendências;
6.3 a ETSUS/Pa não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste edital;
6.4 Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o 
candidato que, comprovadamente, para realizar este curso tiver usado do-
cumentos e/ou informações falsas;
6.5 os casos omissos serão resolvidos pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 31 de agosto de 2022.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa

aNeXo i
distriBUiÇÃo das VaGas

Publico alvo Local do curso Período do curso Vagas ofertadas

SESPa

aula Presencial
auditório da SESPa

(Tv. lomas Valentina, Nº 2190, Marco, 
Belém)

05 e 06/09/2022
Horário:

08h às 12h
14h às 18h

100

ToTal: 100

aNeXo ii
FicHa de iNscriÇÃo

1. NoME: 2. SEXo: M ( ) f (  )
3. c. idENTidadE: 4. ÓrGÃo EXPEd.: 5. NaSciMENTo: 6. cPf:
7. ENdErEÇo:
8. Bairro: 9. cEP.: 10. MUNicÍPio dE NaSciMENTo:
11. foNE: 12. E-Mail:
13. EScolaridadE:
(  ) ENSiNo fUNd (  ) coMPlETo (  )iNcoMPlETo
(  ) ENSiNo MÉdio (  ) coMPlETo (  )iNcoMPlETo
(  ) ENSiNo SUP. ( ) coMPlETo (  )iNcoMPlETo
(  ) GradUaÇÃo: _________________________

14. PÓS-GradUaÇÃo:

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

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

20. MUNicÍPio oNdE TraBalHa:

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

terMo de coMProMisso iNdiVidUaL
Este Termo de compromisso individual assegura o direito ao servidor de 
participar do curso de atualização em Efd rEiNf, dcTfWEB e retenções 
Tributárias e Previdenciárias na administração Pública: Prática e fecha-
mento das Novas obrigações acessórias, oferecido pela Escola Técnica do 
SUS “dr. Manuel ayres” – ETSUS/Pa.
Município, __ de __________________ de 2022.

                _____________________________  _____________________
Assinatura e carimbo da Chefia Imediata Assinatura do Participante

aNeXo iii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso

declaro que o (a) servidor (a) _____________________ lotado (a) no 
Setor __________________ do(a) ______________________________, 
tem disponibilidade para participar do curso de atualização em Efd rEiNf, 
dcTfWEB e retenções Tributárias e Previdenciárias na administração Pú-
blica: Prática e fechamento das Novas obrigações acessórias, com libe-
ração para cumprir a carga horária de 16 horas teorico-prático, durante o 
período de 05 e 06/09/2022.
Município,  ___ de ________________ de 2022.
_________________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do local de trabalho de origem.

Protocolo: 847097

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

NoVa data de aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNco
Número/ano: 18/2022
Processo n°/ano: 2022/331005
objeto: o objeto da presente licitação é escolha da proposta mais vanta-
josa para a contratação de Empresa especializada locação de 13 (treze) 
veículos, sendo 10 (dez) automóveis tipo passeio 1.0 com capacidade para 
05 (cinco) passageiros, 02 (dois) carros tipo caminhonete e 01 (um) tipo 
van com capacidade para 16 pessoas, com quilometragem livre, incluindo 
manutenção dos veículos e serviço de guincho dentro e fora do Estado do 
Pará, para atender as demandas diárias de Setores e Unidades de abran-
gência do 1º centro regional de Saúde
Entrega do Edital: WWW.coMPraSGoVErNaMENTaiS.GoV.Br
observação: dÚVidaS E ESclarEciMENToS aTraVES do E-Mail: lici-
Tacao1crS@oUTlooK.coM
responsável pelo certame: dUciVal da SilVa BriTo
data da sessão: 14 de setembro de 2022.
Horário: 10h00min (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
orçamento
dotação orçamentária: 908338
Elemento de despesa: 339033
 fonte de recurso: 0103006355
ordenador: Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor 1º crS/SESPa

Protocolo: 847395

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 565/2022 – 31/08/2022
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder:  meia diária a  Servidor(a):
57196503/2 /dENiSE HElENa riBEiro rodriGUES (Enfermeira
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa - Pa
Objetivo: Fazer fiscalização e acompanhamento do contrato de n° 
063/2021, conforme portaria de n° 225/2021 de 15/09/2021 no referido 
município no dia 08/09/2022. Em deslocamento.<br
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo n° 566/2022 – 31/09/2022
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no diário oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
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resolve:
conceder:  meia diária a  Servidor(a):
5687519/1 /PaTricia dE SoUZa corrÊa (Enfermeira)
5856094/2 / MariaNa EliZaBETH loPES dE SalES (Enfermeira)
57173282-1 /EdiNaldo MiraNda da SilVa (Motorista)
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa - Pa
Objetivo: Realizar visita Técnica ref. Ao mês de Setembro com finalidade 
de participar de auditoria ao Hospital Santa Maria de Ananindeua e fiscali-
zação conforme contrato 063/2, no dia 08/09/2022 em deslocamento .<br
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo n° 257/2022 – 31/08/2022
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: 02 meias diárias aos Servidor(es): com deslocamento
059090201/1/JoSÉ lUiZ PErEira corrÊa (Veterinário)
55586563/1 /MarlUcE dE fáTiMa riBEiro dE SoUSa (Nutricionista)
57194336/1 / fáTiMa caroliNa doS SaNToS corrÊa (ag. administrativo)
54173247/1 / cHarliToN BaNdEira BarBoSa (Motorista/ 05 Meias diá-
ria (deslocamento)
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s)  BENEVidES - Pa
objetivo: realizar capacitação de equipe da ViSa Benevides para fazer 
coleta de alimentos (açaí), que será enviado ao lacEN do referidos muni-
cípios no período de 08 a 09/09/2022. <br
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 847259

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

diÁria
Portaria Nº 397, 27 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar ações educativas nas comunidades das áreas afetadas 
pelas enchentes nos municípios de cachoeira do Piriá, Santa luzia do Pará 
e Ourém. Verificar a distribuição dos hipocloritos distribuídos nas comuni-
dades afetadas, verificar in loco possível contaminação nos poços atingidos 
e solos contaminados com mercúrios nos garimpos em cachoeira do Piriá.
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá, Santa luzia do Pará, 
ourém / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
José Maria Moura 0502121 Guarda de Endemias 

antônio carlos da Mata  Sidrim 236667-2 Tec. Em Educação física

No período de 16 a 19/08/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 847383
diÁria
Portaria Nº 398, 27 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão realizar ações educativas nas comunidades das áreas afetadas pelas 
enchentes nos municípios de cachoeira do Piriá, Santa luzia do Pará e 
Ourém. Verificar a distribuição dos hipocloritos distribuídos nas comunida-
des afetadas, verificar in loco possível contaminação nos poços atingidos 
e solos contaminados com mercúrios nos garimpos em cachoeira do Piriá.
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá, Santa luzia do Pará, 
ourém / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

No período de 16 a 19/08/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 847385
diÁria
Portaria Nº 403, 01 de aGosto de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: de juntamente com equipe CEREST/PA realizar Qualificação dos 
Profissionais de Saúde sobre os Agravos da Politica de Saúde do Trabalhador.
origem: capanema/Pa – destino: SaNTa lUZia Pará / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Maria José costa ribeiro 57206147-1 ag. de controle de Endemias

No período de 17 a 19/08/2022. Quantidade: 1,5 ( UMa e MEia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 847388

diÁria
Portaria Nº 404, 01 de aGosto de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irá 
realizar juntamente com equipe CEREST/PA realizar Qualificação dos Pro-
fissionais de Saúde sobre os Agravos da Politica de Saúde do Trabalhador.
origem: capanema/Pa – destino: SaNTa lUZia Pará / Pa.

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

No período de 17 a 19/08/2022. Quantidade: 1,5 ( UMa e MEia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 847389
diÁria
Portaria Nº 362, 12 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: de realizar ação de prevenção, testes para HIV, Sifilis, Hepatite B 
e c, testes para coVid -19 e vacinação no município de ourem.
origem: capanema/Pa – destino: oUrEM / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
anna larissa da Silva Serra 57194739-2 comissionado

antônio amélio dos Santos Silva 5967387-1 Tec. de Enfermagem
Gabriel Nascimento Melo 5180694-1 ag. de Portaria

Nádia cristina figueiredo ferreira Santos 55588852-1 Enfermeira

No período de 09 a 31/07/2022. Quantidade 2,5 (meia) diárias
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 847370
diÁria
Portaria Nº 363, 12 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
realizar ação de prevenção, testes para HIV, Sifilis, Hepatite B e C, testes 
para coVid -19 e vacinação no município de ourem.
origem: capanema/Pa – destino: oUrEM / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

No período de 09 a 31/07/2022. Quantidade 2,5 (meia) diárias
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 847372
diÁria
Portaria Nº 408, 02 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
realizar visitas nas localidades que tiveram casos de Malária no mês de ju-
nho/22 e alertar a população para a prevenção e cuidados com o mosquito 
transmissor da malária no horário de pico.
origem: capanema/Pa – destino: ViSEU / Pa.

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

No período de 16 e 19/08/2022. Quantidade: 3,5 (três e meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 847376
diÁria
Portaria Nº 401, 01 de aGosto de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de aplicar monitoramento e acompanhar a vacinação contra in-
fluenza e Sarampo.
origem: capanema/Pa – destino: São João de Pirabas e Santarém Novo / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Nádia cristina figueiredo ferreira Santos 55588852-1 Enfermeira

irene costa dos Santos 108812-1 ag. de Portaria

Manoel alexandre rodrigues 5967404-1 Tec. Em Enfermagem

No período de 16 e 19/08/2022. Quantidade: 2,0 (duas) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 847378
diÁria
Portaria Nº 407, 02 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar visitas nas localidades que tiveram casos de Malária 
no mês de junho/22 e alertar a população para a prevenção e cuidados 
com o mosquito transmissor da malária no horário de pico.
origem: capanema/Pa – destino: ViSEU / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

altevir Silva Magalhães 0502195 Guarda de Endemias

carla Simone do Nascimento Santos 5961454-1 ag. administrativo

No período de 16 e 19/08/2022. Quantidade: 3,5 (três e meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 847375
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diÁria
Portaria Nº 402, 01 de aGosto de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão Apli-
car monitoramento e acompanhar a vacinação contra Influenza e Sarampo.
origem: capanema/Pa – destino: São João de Pirabas e Santarém Novo / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
orivaldo ramos da Silva 5159164-1 Motorista

No período de 16 e 19/08/2022. Quantidade: 2,0 (duas) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 847381

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 179 de 30/08/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para ParTiciPar da rEUNiÃo do 
GrUPo coNdUTor do Pri (PlaNEJaMENTo rEGioNal iNTEGrado) da 
rEGiÃo METroPoliTaNa iii.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rWf – 4d40.
PErÍodo: 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá - Pa
dESTiNo (S): caSTaNHal – Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
JoÃo carloS riBEiro fidÉliS 58530102 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 847217

Portaria Nº 178 de 30/08/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo do GrUPo coNdUTor do Pri (Pla-
NEJaMENTo rEGioNal iNTEGrado) da rEGiÃo METroPoliTaNa iii.
PErÍodo: 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá - Pa
dESTiNo (S): caSTaNHal – Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
EriKa SoUZa doS SaNToS 596684-7 ENfErMEira

fáBio alEXaNdrE dE SoUSa SaNToS 5966685-1 adMiNiSTrador
EdiNa araÚJo GoNÇalVES 57174483-1 MÉdica VETEriNária

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 847218

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 377  de 31  de aGosto de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
oScar fErNaNdo lEiS fiGUEirEdo - GUarda dE ENdEMiaS – Mat. 1087012
Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 400,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de Santa cruz do arari.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.
Portaria: 378  de 31  de aGosto de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
Maria lUcia da SilVa – TÉcNica dE ENfErMaGEM – Mat. 5520949-1
Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 160,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de Santa cruz do arari.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.
Portaria: 379  de 31  de aGosto de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
aMaNda fErNaNdES PErEira – MÉdica VETEriNária – Mat. 5918360-2
Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 420,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de São Sebastião da Boa Vista.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Portaria: 380 de 31 de aGosto de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
EUSToN carValHo da SilVa  -  aGENTE dE TraNSPorTE MarÍTiMo E 
flUVial  –  Mat.1013599
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 1.600,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de chaves.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 847084

.

.

diÁria
.

Portaria N° 375 de 30 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
55209491 / Maria lUcia da SilVa / 248.235.382-34
oBJETiVo: Servidora ira acompanhar equipe da coordenação estadual de 
imunização para realização do
monitoramento rápido da cobertura vacinal na campanha Nacional de imu-
nização contra Poliomielite.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 376 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 14/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571975191 / aGaTHa BrENda caSTro SilVa / 718.753.522-87
oBJETiVo: organizar, realizar e participar do i Encontro de coordenadores de Saú-
de Bucal do Marajó i, no período 12 à 14/08/2022, no município de Soure/ Pa.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 381 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 24/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5918360 / aMaNda fErNaNdES PErEira / 984.211.402-30
oBJETiVo: realizar junto ao nível central, o monitoramento e a inspeção 
das indústrias produtoras e comercializadoras de palmito no município de 
São Sebastião da Boa Vista.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 382 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 24/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
7295663 / carloS aUGUSTo dE SiQUEira loBo filHo / 247.129.222-49
oBJETiVo: realizar junto ao nível central, o monitoramento e a inspeção 
das indústrias produtoras e comercializadoras de palmito no município de 
São Sebastião da Boa Vista.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 383 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 24/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
86711 / JoÃo carloS MoNTEiro frEirE / 210.676.002-72
oBJETiVo: realizar junto ao nível central, o monitoramento e a inspeção 
das indústrias produtoras e comercializadoras de palmito no município de 
São Sebastião da Boa Vista.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 384 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 14 diárias e meia Valor: r$ 3.442,01
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 16/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
1013599 / EUSToN carValHo da SilVa / 107.527.732-91
oBJETiVo: dar apoio operacional, logístico e auxiliar à Médica Veterinária 
do 7º. crS Marajó i, fabíola Paiva ribeiro, na realização das atividades de 
controle e captura de quirópteros em propriedades na localidade Ubussu-
tuba/ilha caviana (zona rural) do município, pois há registro de agressão 
por morcegos hematófagos a seres humanos e a animais.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
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Portaria N° 385 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 14 diárias e meia Valor: r$ 3.442,01
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 16/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571979521 / faBiola PaiVa riBEiro / 616.324.652-72
oBJETiVo: realizar as atividades de controle e captura de quirópteros em 
propriedades na localidade Ubussutuba/ilha caviana (zona rural) do mu-
nicípio, pois há registro de agressão por morcegos hematófagos a seres 
humanos e a animais.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 847089

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

errata
.

errata de diÁria.
PORTARIA Nº173 de 06 de Junho de 2022. Publicado no Diário Ofi-
cial n° Nº 35.002 de 09 de Junho de 2022. Protocolo: 811083.
Servidora:
Marlon Bruno chaves Marinho
onde se lê.
Período: 27/06/2022 a 02/07/2021 N° de diária: 5 ½ (cinco diárias e meia)
Leia-se.
Período: 29/08/2022 a 03/09/2021 N° de diária: 5 ½ (cinco diárias e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 846831

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº288 de 25 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: Participar do “Treinamento no Sistema digiSUS Gestor – Módulo 
Planejamento (dGMP)
destino: Belém/ Pa – Brasil
Período: 13/09/2022 a 17/09/2022 / N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
Servidores:
Elaine cristina araújo dos Santos
cPf: 637.269.632-00
Matrícula: 73504347
cargo: Técnico de Enfermagem
Eraldo Guilherme dos Santos Sá.
 cPf: 377. 399.992-53.
Matrícula: 58972711.
cargo: agente administrativo.
Patrícia Norma Silva costa
cPf: 511.190.482-49
Matrícula: 57190487
cargo: Enfermeira
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 847115
Portaria Nº286 de 29 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: representar o 9º centro regional de Saúde - Santarém, na visita 
técnica ao ciir Belém, à Usina da Paz em ananindeua e no cEr iii da UEPa.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/ Pa – Brasil
Período: 12/09/2022 à 29/09/2022. / N° de diária: 3½ (três diárias e meia)
Servidora:
Simara cristina liberal freitas
cPf: 802.631.512-04
Matrícula: 55209538/1
cargo: Enfermeira
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 847012
diÁria.
Portaria Nº287 de 29 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: licenciamento nos estabelecimentos de saúde que necessitam de 
licença sanitária e monitorar e supervisionar as atividades da ViSa Municipal
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Óbidos/ Pa – Brasil
Período: 12/09/2022 à 17/09/2022/ N° de diárias: 5 ½ (cinco diárias e meia)

Servidores:
Mário da conceição lira Brasil
cPf: 100 526 152-00
Matrícula: 111546/1
cargo: agente de Vigilância Sanitária
rosáurea lisboa Machado
cPf: 050.715.932 -20
Matrícula: 55714721
cargo :Enfermeira
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 847018
Portaria Nº 282 de 30 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar assessoria técnica, supervisão nas ações de prevenção, 
vigilância e controle da malária nos Municípios referidos.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: almeirim, Terra Santa e faro/Pa – Brasil
Período: 12/09/2022 a 23/09/2022 / N° de diárias: 11,5 (onze diárias e meia)
Servidor:
Paulo célio da cruz Siqueira
cPf: 146.791.592-00
Matrícula: 505621
cargo: Guarda de Endemias
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 846909
diÁrias
Portaria Nº283 de 29 de agosto de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: avaliar as metas quantitativas e qualitativas e dos indicadores 
de saúde, assim como a atuação das comissões Permanentes na institui-
ção e sistema de informações no âmbito do SUS, em atenção ao convê-
nio de nº 003/2018, responsável pelo acompanhamento do convênio nº 
003/2018, em ”in loco” no Município de Juruti para cumprir a prerrogativa 
do convênio de nº 003/2018.
origem: Santarém/Pa- Brasil.
destino: Juruti/Pa – Brasil.
Período: 26/09/2022 a 29/09/2022 / N° de diária: 3½ (três diárias e meia)
Servidores:
Miraildes rêgo de Sousa
cPf: 324.277.862-68
Matrícula: 59011291
cargo: Técnico de Enfermagem
ana Marcia leão de andrade
cPf: 630.996.162-49
Matrícula: 5901174/1
cargo: Técnico de Enfermagem.
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 846931
Portaria Nº284 de 30 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: assessoria Técnica com vistas a capacitação de servidores mu-
nicipais referente aos programas ViSaMB, ViGiSolo (Vigilância de Popu-
lações Expostas à Solo contaminado) VSPEa ( Vigilância de Populações 
Expostas à agrotóxicos)
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Trairão/ Pa – Brasil
Período: 19/09/2022 à 23/09/2022. / N° de diária: 4½ (quatro diárias e meia)
Servidores:
Marli Miranda,
cPf: 206352062-34
Matrícula: 5901499/1
cargo: Técnica em enfermagem,
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 846956
diÁrias
Portaria Nº 285 de 29 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: participa da atualização do Plano Estadual de Educação Perma-
nente em Saúde – PEEPS – do Estado do Pará
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/ Pa – Brasil
Período: 19/09/2022 à 22/09/2022 / N° de diária: 3 ½  (três diárias e meia)
Servidora:
darclei Souza de Queiroz
cPf: 738.179.532-91
Matrícula: 59011821
cargo: Tecnico de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 846978
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 405 de 30 aGosto de 2022
o diretor do 10ºcrS/SESPa, no uso de suas atribuições e, coNSidEraN-
do o disposto na Portaria Nº 002 de 06 de JaNEiro de 2022, publicada no 
d.o.E. n° 34.822 de 06/01/2022;
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação de prazo da comissão Perma-
nente de Processo administrativo disciplinar constante nos autos do pro-
cesso nº 2018/453194;
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 31 dE aGoSTo dE 
2022, o prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de 
apuração dos fatos no Processo nº 2018/453194, composta pelos servi-
dores: GElMa Maria SilVa da SilVa, matrícula nº 5892334/1; carla 
oliVEira araUJo, matrícula n° 57224768/1 e EMaNoEl raY da GaMa 
fariaS, matrícula nº 589244/1, para sob a presidência do primeiro, apurar 
as irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
30 de aGoSTo de 2022.
WaldEcir araNHa Maia
dirETor do 10°crS/SESPa

Protocolo: 847219
Portaria N.º 406 de 30 aGosto de 2022

o diretor do 10ºcrS/SESPa, no uso de suas atribuições e, coNSidEraN-
do o disposto na Portaria Nº 402 de 05 de NoVEMBro de 2021, publicada 
no d.o.E. n° 34.759 de 08/11/2021;
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação de prazo da comissão Perma-
nente de Processo administrativo disciplinar constante nos autos do pro-
cesso nº 2014/500555;
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 31 dE aGoSTo dE 
2022, o prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de 
apuração dos fatos no Processo nº 2014/500555, composta pelos servi-
dores: GElMa Maria SilVa da SilVa, matrícula nº 5892334/1; carla 
oliVEira araUJo, matrícula n° 57224768/1 e EMaNoEl raY da GaMa 
fariaS, matrícula nº 589244/1, para sob a presidência do primeiro, apurar 
as irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
30 de aGoSTo de 2022.
WaldEcir araNHa Maia
dirETor do 10°crS/SESPa

Protocolo: 847220
Portaria N.º 407 de 30 aGosto de 2022

o diretor do 10ºcrS/SESPa, no uso de suas atribuições e, coNSidEraN-
do o disposto na Portaria Nº 003 de 07 de JaNEiro de 2022, publicada no 
d.o.E. n° 34.823 de 07/01/2021;
coNSidEraNdo o pedido de prorrogação de prazo da comissão Perma-
nente de Processo administrativo disciplinar constante nos autos do pro-
cesso nº 2018/8203;
r E S o l V E:
i - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 31 dE aGoSTo dE 
2022, o prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de 
apuração dos fatos no Processo nº 2018/8203, composta pelos servidores: 
GElMa Maria SilVa da SilVa, matrícula nº 5892334/1; carla oliVEi-
ra araUJo, matrícula n° 57224768/1 e EMaNoEl raY da GaMa fariaS, 
matrícula nº 589244/1, para sob a presidência do primeiro, apurar as irre-
gularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se observando 
o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
30 de aGoSTo de 2022.
WaldEcir araNHa Maia
dirETor do 10°crS/SESPa

Protocolo: 847222
Portaria N.º 408 de 30 de aGosto de 2022.

o diretor do 10ºcrS/SESPa, no uso de suas atribuições, e considerando 
o que dispões o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, que determina que 
autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada 
a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo 
administrativo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa;
coNSidEraNdo as recomendações consignadas no parecer da coNJUr 
1656/2021 constante no processo 2021/1338592, devidamente homolo-
gado através do despacho de fl. 91;
r E S o l V E:
i – instaurar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar através da co-
MiSSÃo dE ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar do 10ºcrS/SESPa
composta pelos servidores: GElMa Maria SilVa da SilVa, matrícula nº 
5892334/1, carla oliVEira araUJo, matrícula n° 57224768/1 e EMa-
NoEl raY da GaMa fariaS, matrícula nº 5892441/1, para sob a presi-
dência do primeiro, apurar os indícios de irregularidades administrativas 
praticadas pelo senhor N.P.B.a. e d.c.G., servidores desta SEcrETaria dE 
ESTado dE SaÚdE PÚBlica – SESPa, em tese, pela prática das transgres-

sões disciplinares previstas no art. 178, XVii, da lei Estadual n° 5.810/94, 
bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos, em 
tudo observando o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, 
insculpidos no art. 5°, inciso lV da constituição federal de 1988.
ii – a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação de relatório 
final no prazo de 60 (sessenta) dias prorrogáveis por igual período, desde 
que por motivo fundamentado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
altamira, 30 de agosto de 2022.
WaldEcir araNHa Maia
dirETor do 10ºcrS/SESPa

Protocolo: 847224

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 059 de 29 de aGosto de 2022
a dirETora do 11º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº. 1.650/2020-ccG de 06 
de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial Nº 34.302 de 06 de agosto 
de 2020.
coNSidEraNdo a lei n º 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências;
coNSidEraNdo a lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde;
coNSidEraNdo a Portaria GM/MS nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, 
que estabelece diretrizes para a organização da rede de atenção à Saúde 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
coNSidEraNdo a resolução ciT nº 23, de 17 de 17 de agosto de 2017, 
que estabelece diretrizes para os processos de regionalização, Planeja-
mento regional integrado, elaborado de forma ascendente, e Governança 
das redes de atenção à Saúde no âmbito do SUS;
coNSidEraNdo a resolução ciT nº 37, de 22 de março de 2018, que dis-
põe sobre o processo de Planejamento regional integrado e a organização 
de macrorregiões de saúde;
rESolVE:
art. 1 º - Nomear, a contar de 23 de agosto de 2022, os representantes 
do segmento SESPa/11º crS/MaraBá, abaixo relacionados, para compor 
o Grupo condutor do Processo de Planejamento regional integrado da 
região de Saúde de carajás.
 

NoMe setor
irlândia da Silva Galvão diretora do 11º crS/SESPa
Joel corrêa dos Santos

Joelma fernandes Sarmento Planejamento/11º crS/SESPa

adilson Moraes Borges
Zelinda lima Moraes

Maria rosália Brito cardoso

divisão, organização, controle e avaliação/doca/11º 
crS/SESPa

francisco Saraiva Pereira divisão de Vigilância em Saúde/11º crS/SESPa
cristina Bertochi

alexandra Bezerra Bonzi
adalgisa Kally coutinho

divisão Técnica/11º crS/SESPa

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marabá (Pa), 29 de agosto de 2022.
irlândia da Silva Galvão
diretora do 11º centro regional de Saúde/SESPa.

Protocolo: 847241

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 211 de 08 de aGosto de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: conduzindo servidora da divisão Técnica que irá Participar do 
levantamento e capacitação dos Programas de atenção Básica da divisão 
Técnica para atualização de dados
 MUNiciPio: MaraBá/ BElÉM
 PEriodo: 21 a 27/08/2022
(6/5 Seis diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
NilToN fErrEira doS SaNToS MoToriSTa 503484

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 847223
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Portaria Nº 210 de 08 de aGosto de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: Participar do levantamento e capacitação dos Programas de 
atenção Básica da divisão Técnica para atualização de dados
 MUNiciPio: MaraBá/ BElÉM
 PEriodo: 21 a 27/08/2022
(6/5 Seis diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
cristina Bertochi Enfermeira 5967057/1

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 847215
Portaria Nº 214 de 09 de aGosto de 2022

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: Participar da Visita Técnica nos Setores da Vigilância Epidemio-
lógica (Tuberculose/ Hanseníase/ Malária/ Talidomida/ SiGloN/ iSTs/ He-
patites Virais/ almoxarifado central) para o acompanhamento/ avaliação/ 
Monitoramento/ dispensação de acordo com os fluxos de diretrizes do 
Estado 
 MUNiciPio: MaraBá/ BElÉM
 PEriodo: 21 a 27/08/2022
(6/5 Seis diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
Jairo dE frEiTaS dE SoUSa farmacêutico/ 5967092/1

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 847186
Portaria Nº 213 de 09 de aGosto de 2022

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: Participar do levantamento e capacitação dos Programas de 
atenção Básica da divisão Técnica para atualização de dados dos progra-
mas da divisão Técnica.
 MUNiciPio: MaraBá/ BElÉM
 PEriodo: 21 a 27/08/2022
(6/5 Seis diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
rosangela Viana dos Santos chefe da divisão Técnica 5492525/2

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 847352
Portaria Nº 212 de 09 de aGosto de 2022

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: fazer avaliação das metas quanti-qualitativas dos contratos as-
sistenciais celebrados entre a SESPa e as instituições Hospital são José e 
clinica monte Sinai ambos do município de rondon do Pará e elaboração do 
relatório referente ao mês de julho de 2022
 MUNiciPio: MaraBá/ rondon do Pará
 PEriodo: 23 a 26/08/2022
(3/5 Três diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
ElENY rodriGUES GUiMaraES auxiliar de informática em saúde 5113130/1

Maria roSália BriTo cardoSo odontóloga 5088640/1

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 847003
Portaria Nº 222 de 18 de aGosto de 2022

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
Objetivo: Participar da Oficina de Formadores da Iniciativa Hospital Amigo 
da criança pelo cESac (coordenação Estadual da Saúde da criança) em 
parceria com a cGPaM/Ministério da Saúde.
 MUNiciPio: MaraBá/ Belém
 PEriodo: 21 a 27/08/2022
(6/5 Seis diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
Miracilda ModESTo dE SoUSa Psicóloga 54190143/1,

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 847071

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 488 de 31 de aGosto de 2022
Nome: leticia da Silva aguiar
cargo: colaborador Eventual,
cPf: 009.763.392-50
Nome: amanda da Silva Sousa
cargo: agente adminstrativo.
cPf: 018.065.812-30
Nome: Paula lorena cruz e Silva
cargo: Enfermeira,
cPf: 700.583.542-55
Nome: Taiane de Souza araújo
cargo: colaborador Eventual
cPf: 064.294.111-41
Período: 12 a 16.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia
destino: São felix do Xingu, ourilândia do Norte
objetivo: Promover junto aos municípios ações educativas iST aidS.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 847065
Portaria Nº 489 de 31 de aGosto de 2022

Nome: Edmar Pereira Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504043.
cPf: 066.486.222-53.
Nome: Edilson Gonçalves Gomes.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/Siape: 0504709.
cPf: 234.700.202-30.
Nome: alcides aguiar Siqueira
cargo: agente de saúde Pública
Matrícula/Siape: 0504663
cPf: 169.726.862-53
Período: 12 a 17.09.2022.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção e cumaru do Norte
objetivo: realizar Supervisão nas ações de controle da malária nos mu-
nicípios de redenção e cumaru do Norte nas UdTs da zona urbana e nas 
aldeias ladeira e Gorotire.
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 847090
Portaria Nº 490 de 31 de aGosto de 2022.

Nome: Milton Pereira lira
cargo: agente de Saúde publica.
Matrícula/Siape: 504211
cPf: 150.580.411-15.
Nome: Epitácio castro Saraiva.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 0504697.
cPf: 480.110.961-68.
Período: 12 a 16.09.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: agua azul do Norte e ourilândia do Norte
objetivo: Supervisão, avaliação nas ações e controle da dengue.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 847103
Portaria Nº 491 de 31 de aGosto de 2022

Nome: José ivanaldo Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505600.
cPf: 146.608.142-20.
Período: 05 a 09.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: floresta do araguaia.
objetivo: conduzir técnicos da doca
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 847138
Portaria Nº 486 de 31 de aGosto de 2022.

Nome: Nicolly Mathias ferreira
cargo: Enfermeira
Matrícula/Siape: 572105081
cPf: 838.349.742-34
Nome: Whatina leite de Souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Período: 05 a 09.09.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: floresta do araguaia
objetivo: atender PorTaria Nº 125/2022 de 13 de Junho de 2022, 
cujo objetivo é acompanhar controlar e fiscalizar a execução do objeto 
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do convenio, mediante elaboração de relatórios de acompanhamento de 
execução física e emissão de laudo conclusivo, nos termos do artigo 1º da 
resolução nº 13.989/95 do Tribunal de contas do Estado.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 846993
Portaria Nº 487 de 31 de aGosto de 2022.

Nome: adriany Jesus de Sousa
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: colaborador Eventual
cPf: 544.000.742-34
Nome: Solema Balieiro de Melo
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: colaborador Eventual
cPf: 007.736.272-19
Nome: Wagner dos Santos Brito
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: colaborador Eventual
cPf: 832.258.622-15
Nome: Maria domingas Baia Vieira.
cargo: colaborador Eventual.
Matrícula/Siape: colaborador Eventual.
cPf: 713.573.602-82.
Período: 11 a 16.09.2022.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: Belém
destino: Bannach e Santa Maria das Barreiras
objetivo: Promover junto aos municípios ações educativas iST aidS.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 847027

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 680/2022 – GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual no 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/58123 de 
15/01/2021.
coSidEraNdo que foi apurado nos assentamentos funcionais da servidora 
MariNEia PorTo dE oliVEira, Nutricionista, matricula n° 5571502/2, 
lotada na divisão Nutrição dietética (ccPo / residência Multidisciplinar), 
referente ao 4º triênio de 28/02/2014 a 27/02/2017. (30 dias)
r E S o l V E:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora MariNEia Por-
To dE oliVEira, Nutricionista, matricula n° 5571502/2, pertencente ao 
Quadro de Pessoal ativo da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, 
para ser gozada no período de 03/10/2022 a 01/11/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 31 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 847135

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 676 /2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda
rESolVE:
designar a servidora desta autarquia, liVia Maria BraSil fErrEira ra-
MalHo, médica, matrícula nº 6402997/2, e no seu impedimento a servi-
dora dilMa NaZarÉ PaVÃo alMEida, agente administrativo, matrícula nº 
57230404/1, ambas lotadas na agência Transfusional do Hospital ophir 
Loyola, para a função de fiscais do contrato administrativo nº 122/2022 
– HOL, firmado com a empresa M S SERVIÇO E COMERCIO, cujo objeto 
é a prestação de serviços de manutenção corretiva dos equipamentos de 
refrigeração, com reposição total de peças originais, pelo período de 180 
(cento e oitenta) dias.  Processo nº 2022/877373.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 846887
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 660 /2022–GaB/dG/HoL

a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda

rESolVE:
designar o servidor desta autarquia, JErÔNiMo PErEira liMa, matrícula 
nº 57230935/1-Hol, agente administrativo, lotado na divisão de almo-
xarifado e nos seus impedimentos a servidora SoraYa MarilKa coSTa 
KlaUTaU, matrícula nº 80845840/3-Hol, administradora, lotada no de-
partamento de recursos e Materiais - drM do Hospital ophir loyola, para 
a função de Fiscais do Contrato Administrativo nº 123/2022 – HOL, firmado 
com a empresa STar coMErcio dE aliMENToS lTda,  contrato adminis-
trativo nº 124/2022 – HOL, firmado com a empresa NOVIDADES CABANO 
coMErcio dE arTiGoS dE PaPElaria EirEli e o contrato administrativo 
nº 125/2022 – HOL, firmado com a empresa aPolo coMErcial lTda, 
cujo objeto é o forNEciMENTo dE MaTErial dE EXPEdiENTE, pelo perí-
odo de 12 (doze) meses (Hol). Processonº2022/440990.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 846875
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 583 /2022–GaB/dG/HoL

a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda
rESolVE:
designar os servidores desta autarquia, allaN rodriGUES caValcaNTE, 
médico, matrícula nº 57197026/2, e, em seus impedimentos, pela servido-
ra BrUNa riBEiro dE araÚJo lira, enfermeira, matrícula nº 5895236/2, 
ambos lotados na divisão de diagnóstico por imagem do Hol, para a fun-
ção de fiscais do Contrato Administrativo nº 118/2022 – HOL, firmado 
com a empresa KoNica MiNolTa HEalTHcarE do BraSil iNdUSTria 
dE EQUiPaMENToS MÉdicoS lTda, cujo objeto é Manutenção Preventiva 
e corretiva,com reposição e/ou recuperação de peças, incluindo tubo de 
raio-x e painel fdP, instalação de software e calibração de 01(um) equipa-
mento: raio X MÓVEl diGiTal, ModElo: aEro – dr X10 – r108f, NÚ-
MEro dE SÉriE: S/N: 1423-21-0009-059, Marca: KoNica MiNolTa. rP: 
27426, para um período de 12 (doze) meses.  Processo nº 2022/581071.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 846871

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação do coNtrato adMiNistratiVo 
N.º 118/2022 - HoL, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.098 
de 31/08/2022 – Protocolo: 846220
onde se lê:
Valor Global: r$ 15.367,00 (quinze mil e trezentos e sessenta e sete reais).
Leia-se:
Valor Global: r$ 184.404,00 (cento e oitenta e quatro mil e quatrocentos 
e quatro reais).
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ
Belém, 31 de agosto de 2022.

Protocolo: 846828

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°114/2022 – HoL

srP Nº086/2022
objeto: fornecimento de Medicamentos antimicrobianos
data: 14/09/2022
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, 31 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 847093
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N°068/2022 – HoL
objeto: contratação de empresa especializada para execução de serviços 
de engenharia, constituídos por manutenção preventiva, corretiva e pre-
ditiva das infraestruturas, estruturas, sistemas e instalações prediais em 
geral do Hospital ophir loyola (Hol), abrangendo assistências técnicas na 
área de engenharia civil, elétrica e mecânica, prestadas de forma contínua, 
com cessão de mão de obra qualificada e com dedicação exclusiva para 
execuções de manutenções preventivas, diárias e específicas, e de manu-
tenções corretivas, emergenciais e programadas, incluindo, de modo geral, 
insumos materiais e serviços técnicos especiais
data da abertura: 14/09/2022
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, 31 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 847384
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 682/2022-GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/677472 de 
31/05/2022.
r E S o l V E:
rEVoGar a contar de 12/08/2022, os termos da Portaria nº 457/2022-
GaB/dG/Hol, que designou o servidor lEoNardo cordEiro da crUZ, 
agente administrativo, matrícula nº 57229795/1, pertencente ao Quadro 
de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Chefia da Divisão de Patrimô-
nio, em razão da ausência do seu titular, até ulterior deliberação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 31 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 847258
Portaria Nº 679/2022 – GaB/dG/HoL.

a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/917085 de 
19/07/2022.
rESolVE:
dESiGNar a partir de 17/08/2022, o (a) servidor (a) iSaMU KoMaTSU 
liMa, Médico, matrícula nº 54194948/1, pertencente ao Quadro de Pes-
soal ativo da fScMPa, para responder pela coordenação Médica do centro 
cirúrgico, deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 30 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol.

Protocolo: 846836

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 851/2022 – cPad/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N.º 227/2022-cPad/PrES/
fScMP, de 08 de março de 2022, publicada no doE n.º 34.887, de 10 de 
março de 2022, de designação de comissão de Processo administrativo 
disciplinar de protocolo nº 2020/745752; alterada pela PorTaria 
N°421/2022, de 02/05/2022 publicada no doE 34.957, de 04/05/2022 e 
alterada pela PorTaria N° 814/2022, de 18 de agosto de 2020 publicada 
no doE 35.088, de 24 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Memorando nº 255/2022- cPad/PrES/
fScMP;
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora SaNdra lÚcia aTaNES dE alBUQUErQUE , 
Enfermeira, matricula 5643619/3, para SUBSTiTUir a servidora adria-
Na lÚcia doS aNJoS MEirElES calaNdriNE, Enfermeira, Matrícula nº 
5855381/2 , no autos do Processo administrativo disciplinar acima refe-
renciado, a contar de 01/09/2022, em razão de férias.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 30 de agosto de 2022.
 BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 847001
Portaria Nº 850/2022 – 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.93, da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2022/750872.
rESolVE:coNcEdEr,licença para Tratar de interesses Particulares (sem 
remuneração) à servidora Maria Zilda aNdradE araUJo, Matrícula 
n° 57194382/1, Técnica de Enfermagem, a contar de 01/09/2022, por 
02(dois) anos;
Poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no 
interesse do serviço (art. 93, 1º);
a referida licença não implicará em substituição do servidor, de acordo com 
o art. 3º, do decreto nº 955/2020, de 12/08/2020, publicado no doE nº 
34.312, de 14/08/2020;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 30 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 847408

Portaria Nº 852/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Porta-
ria nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento da genitora da servidora dEBora KEila 
NaSciMENTo dE alMEida, ocorrido em 21 de agosto de 2022, e especial-
mente o que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro 
de 1994;
rESolVE:
i - autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da famí-
lia da servidora dEBora KEila NaSciMENTo dE alMEida, id. funcional 
nº 54182991/3, fisioterapeuta, lotada na Gerência do Núcleo Biopsicosso-
cial, no período de 21/08/2022 a 28/08/2022, conforme certidão de Óbi-
to nº 066431 01 55 2022 4 00010 251 0010461 22.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 21/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 31 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 847420

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 015/2022
Às 09:18 horas do dia 25 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 
2022/1183511,Pregão nº 00015/2022.
Empresa vencedora: f cardoSo E cia lTda cNPJ 04.949.905/0001-63 
- iTENS: 1, 6, 7, 8 e 9
Valor total r$ 51.057,68
Empresa vencedora: ciENTÍfica MEdica HoSPiTalar lTda cNPJ 
07.847.837/0001-10 - iTENS: 5 e 18
Valor total r$ 45.170,00
Empresa vencedora: ProTEGGErE iNdUSTria E coMErcio dE EPiS Ei-
rEli cNPJ 12.670.981/0002-44 - iTENS: 12 e 16
Valor total r$ 44.030,00
Empresa vencedora: fErNaNdo UNiforMES EirEli cNPJ 
21.008.058/0001-51 - iTEM: 13
Valor total r$ 36.000,00
Empresa Vencedora:  forTclEaN coMErcio dE EQUiPaMENToS EirEli 
cNPJ 36.327.075/0001-29 - iTENS: 11 e 14
Valor total: r$48.700,00
Empresa Vencedora: PolYMEdH EirEli cNPJ 63.848.345/0001-10 - iTEM: 10
Valor Total : r$ 11.800,00
fracaSSadoS : 2, 3, 4, 15 e 17
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 847016

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa:2022Ne01603

Valor: r$ 52.602,00
data: 24/08/2022
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE aTadUraS EM crEPE, alGodÃo 
HidrÓfilo, coMPrESSa caMPo oPEraTÓrio, ESParadraPo,
PaE nº 2022/1077896 - dispensa de licitação nº 087/2022/fScMP
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 
0269008053; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda,
cNPJ/Mf: 21.581.445/0001-82 ENdErEÇo: Estrada do curuçambá nº 
50, Bairro curuçambá, ananindeua/Pa, cEP:67.146-263, TElEfoNE: (94) 
9147-3268
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 847019
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01617
Valor: r$ 14.219,99
data: 29/08/2022
objeto: aquisição do material permanente: dESKToP
PaE nº 2022/768839 - cotação eletrônica
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0103; 
Elemento de despesa: 449052
coNTraTada: P.r.B. QUiNTo MaToS, cNPJ/Mf: 31.405.857/0001-15
Endereço: Tv. lomas valentinas , 450, Pedreira, Belém-Pa, cEP: 66080321
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 847058
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 192/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 238551/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 029/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual “aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - iNdicador BiolÓGico coM iN-
cUBadora EM coModaTo, iNdicador QUÍMico Para ESTErEliZaÇÃo 
a VaPor coM iNTEGrador, KiT cPaP NaSal, aSPirador E cÂNUla 
Para aSPiraÇÃo iNTraUTEriNa, drENo KHEr, MaNTa Para ESTErEli-
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ZaÇÃo, MáScara lariNGEa E ParEl TESTE dE BoWiE dicK, Para USo 
Na GErÊNcia dE ProcESSaMENTo dE MaTEriaiS dE ESTErEliZaÇÃo ”.
EMPrESa VENcEdora: aMaZoN MEdical carE EirEli, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº: 29.187.032/0001-20, itens: 3,4,5,25 com valor total: r$ 
39.105,10 ( Trinta e nove mil cento e cinco reais e dez centavos).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 19/08/2022 a 
19/08/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável, em exercício: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 846932
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 193/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 238551/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 029/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual “aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - iNdicador BiolÓGico coM iN-
cUBadora EM coModaTo, iNdicador QUÍMico Para ESTErEliZaÇÃo 
a VaPor coM iNTEGrador, KiT cPaP NaSal, aSPirador E cÂNUla 
Para aSPiraÇÃo iNTraUTEriNa, drENo KHEr, MaNTa Para ESTErEli-
ZaÇÃo, MáScara lariNGEa E ParEl TESTE dE BoWiE dicK, Para USo 
Na GErÊNcia dE ProcESSaMENTo dE MaTEriaiS dE ESTErEliZaÇÃo ”.
EMPrESa VENcEdora: f cardoSo E cia lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº: 04.949.905/0001-63, itens: 13,14,15,16,17 com valor total: r$ 
45.896,40 ( Quarenta e cinco mil oitocentos e noventa e seis reais e qua-
renta centavos).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 19/08/2022 a 
19/08/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável, em exercício: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 846934
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 194/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 238551/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 029/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual “aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - iNdicador BiolÓGico coM iN-
cUBadora EM coModaTo, iNdicador QUÍMico Para ESTErEliZaÇÃo 
a VaPor coM iNTEGrador, KiT cPaP NaSal, aSPirador E cÂNUla 
Para aSPiraÇÃo iNTraUTEriNa, drENo KHEr, MaNTa Para ESTErEli-
ZaÇÃo, MáScara lariNGEa E ParEl TESTE dE BoWiE dicK, Para USo 
Na GErÊNcia dE ProcESSaMENTo dE MaTEriaiS dE ESTErEliZaÇÃo ”.
EMPrESa VENcEdora: SiTE MÉdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS 
E MEdicaMENToS HoSPiTalar lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 
33.762.284/0001-02, iten: 24 com valor total: r$ 26.100,00 ( Vinte e seis 
mil e cem reais).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 19/08/2022 a 
19/08/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável, em exercício: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 846937
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 195/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 238551/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 029/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual “aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - iNdicador BiolÓGico coM iN-
cUBadora EM coModaTo, iNdicador QUÍMico Para ESTErEliZaÇÃo 
a VaPor coM iNTEGrador, KiT cPaP NaSal, aSPirador E cÂNUla 
Para aSPiraÇÃo iNTraUTEriNa, drENo KHEr, MaNTa Para ESTErEli-
ZaÇÃo, MáScara lariNGEa E ParEl TESTE dE BoWiE dicK, Para USo 
Na GErÊNcia dE ProcESSaMENTo dE MaTEriaiS dE ESTErEliZaÇÃo ”.
EMPrESa VENcEdora: PETiNEli diSTriBUidora dE MaTErial MÉdico 
HoSPiTalar lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 74.913.278/0001-96, 
itens: 6,7,8,10,11,12 com valor total: r$ 40.717,00 ( Quarenta mil sete-
centos e dezessete reais ).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 29/08/2022 a 
29/08/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável, em exercício: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 846939

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 779/2022 - GeaPe/GaPre/HeMoPa 
de 30 de JUNHo de 2022.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o teor do Processo nº 2022/818952, referente a solicitação 
de licença para tratar de interesse particular da servidora Marcia Miranda 
camelo;

 rESolVE,
  i - conceder licença para tratar de interesse particular, ao (a) servidor 
(a) Marcia Miranda camelo, cargo: Técnico de Enfermagem, matrícula: 
54187829/2, lotada na Gerência de lavagem e Esterilização, desta funda-
ção centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, a contar de 
01 de setembro de 2022 a 30 de agosto de 2024.
ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 30 de junho de 2022.
dr. Paulo andre castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 846949

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

 PreGÃo eLetrÔNico Nº 066/2022-HeMoPa
 a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará – HE-
MoPa comunica que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo ElETrÔNi-
co pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo de disputa 
aBErTo.
oBJETo: contratação de Empresa Especializada para Prestação de Servi-
ços de Manutenção Preventiva e corretiva na Subestação de Energia Elé-
trica, instalada no Edifício Sede da fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará
Edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 15/09/2022
Hora da aBErTUra: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000, 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022, 0261000000 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 847011

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 971/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSTo da rocHa MoraES  TESoUrEiro/ TES  5630878
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1113815 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 847007

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 968 de 30 de aGosto  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1102362/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar dE ViSiTa TÉcNica ao MUNiciPio dE iGaraPÉ-aÇU/
Pa no dia de 30/08/2022.
THalYTa MaYSSa PaiVa daS NEVES, cPf: 849779302-15, Enferm./cHr-
caS, MaT.: 571958673, 0,5 diaria, PaUlo coUTo SaNToS JUNior, cPf: 
299382012-53, op. de comp./cHr-caS, MaT.: 5898785, 0,5 diaria, Ed-
Gar flaVio QUEiroZ lEMoS, cPf: 299400442-91, Motorista/cHr-caS, 
MaT.: 555883901, 0,5 diaria e aNaidES do Socorro da SilVa TaVa-
rES, cPf: 572018972-68, assistente Social/cHr-caS, MaT.: 54196189, 
0,5 diaria .
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  30 de  agosto  de  2022.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 846862
Portaria Nº 969 de 30 de aGosto  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1102242/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  coN-
dUZir SErVidorES aoS MUNiciPioS dE MaraBá/Pa E TailÂNdia/Pa 
No PEriodo dE 05 a  14/09/2022.
  daVid dUarTE BEMMUYal, cPf: 267422682-04, Motorista/GETra, MaT.: 
541882381, 9,5 diarias
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  30 de  agosto de  2022  .
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 846874
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 490, 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 designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no do-
E-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022, considerando o disposto no 
decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar a Servidora daniela faria das chagas, matrícula nº 57193883, 
fone (91) 4005-2613, email: sadt.hc@gasparvianna.pa.gov.br, para acom-
panhar com responsabilidade técnica o fornecimento do objeto do seguinte 
contrato:
• CONTRATO Nº 223/2022 – VMI TECNOLOGIAS LTDA
oBJETo: aquisição de 02 (dois) aParElHoS dE raio X MÓVEl para aten-
der as altas complexidades das áreas de cardiologia, nefrologia e psiquia-
tria desta fHcGV.
ViGÊNcia: início em 23/08/2022 e término em 21/12/2022.
ProcESSo: 651112/2022
ModalidadE: adESÃo À aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS N° 020/2022/
SES/MT do Pregão Eletrônico Nº 009/2022/SES/MT.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 847079
Portaria N° 466, 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 designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no do-
E-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022, considerando o disposto no 
decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar a Servidora adriElE JUliaNa dUarTE dE MEdEiroS dE SoUZa 
(matrícula n.º 54190931), para fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 223/2022 – VMI TECNOLOGIAS LTDA
oBJETo: aquisição de 02 (dois) aParElHoS dE raio X MÓVEl para aten-
der as altas complexidades das áreas de cardiologia, nefrologia e psiquia-
tria desta fHcGV.
ViGÊNcia: início em 23/08/2022 e término em 21/12/2022.
ProcESSo: 651112/2022
ModalidadE: adESÃo À aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS N° 020/2022/
SES/MT do Pregão Eletrônico Nº 009/2022/SES/MT.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 847072
Portaria N° 493 de 29 de aGosto de 2022

o Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Go-
vernamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 de 
31.01.2022,
r E S o l V E:
cESSar os efeitos da PorTaria N° 255 de 12/07/2010, publicada no doE 
n° 31.708/14.07.2010, que designou os servidores abaixo, para compor 
a comissão Especial de avaliação de desempenho – cESad, da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.

MeMBros PerMaNeNtes:

EdiclEY JoSÉ BENJaMiN da cUNHa PrESidENTE

rUTE HElENa NicodEMoS doS SaNToS MEMBro

Sofia VaScoNcEloS alVES MEMBro

MEMBroS SUPlENTES:

TaTiaNa VEra PiNHEiro rEiS MEMBro

Tarcila dE JESUS do coUTo aBrEU SarMENTo MEMBro

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

Protocolo: 846885

LiceNÇa MaterNidade
.

Laudo: 20/2022 (Pae: 2022/1115364)
Nome: ViViEllEN TaVarES dE SoUZa loPES
Matrícula: 5955571/1
cargo/lotação: Enfermeiro/fHcGV
Período: 17/08/2022 a 12/02/2023
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente/fHcGV

Protocolo: 847236

errata
.

errata do PreGÃo eLetrÔNico 111/2022
No doe N° 35.078 de 16/08/2022, que publicou o número da 
publicação n° 840144.
oNde se LÊ:

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

03

NoME: rElÓGio dE ParEdE diSco aro 
aZUl roYal relógio de Parede, na cor azul 
royal, de fácil visualização em negrito dos 
números de hora. Especificação: Relógio de 
Parede grande -Material plástico injetado 
de fácil limpeza -Visor em acrílico -cor: 
azul royal dimensões: 36,5 diâmetro 
x 4cm de espessura -Usr 1 pilha aa de 

1,5 v, inclusa que acompanha o produto. 
-Mecanismo Step com tic-tac -Botões de 
regulagem na parte traseira do produto 

Garantia: 06 meses

150 r$ 37.500,00 i G doS SaNToS dE oliVEira 
EirEli

 
Leia-se:

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

03

NoME: rElÓGio dE ParEdE diSco aro 
aZUl roYal relógio de Parede, na cor azul 
royal, de fácil visualização em negrito dos 
números de hora. Especificação: Relógio de 
Parede grande -Material plástico injetado de 

fácil limpeza -Visor em acrílico -cor: azul 
royal dimensões: 36,5 diâmetro x 4cm de 
espessura -Usr 1 pilha aa de 1,5 v, inclusa 

que acompanha o produto. -Mecanismo Step 
com tic-tac -Botões de regulagem na parte 

traseira do produto Garantia: 06 meses

150 r$ 13.140,00 i G doS SaNToS dE oliVEira 
EirEli

Belém (Pa), 31 de agosto de 2022
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 847314
errata da PUBLicaÇÃo

No doe N° 35.088, QUe PUBLicoU o Nº PUBLicaÇÃo 843490 
da PUBLicaÇÃo do coNtrato Nº 223/2022/FPeHcGV.

oNde se LÊ:
Vigência: início em 23/08/2022 e término em 22/08/2023.
Leia-se:
Vigência: início em 23/08/2022 e término em 21/12/2022.
EMPrESa: VMi TEcNoloGiaS lTda.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 847107

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 215/2022
Objeto: O presente contrato tem por finalidade a Aquisição de 01 (um) 
cENTral dE MoNiToriZaÇÃo para atender as altas complexidades das 
áreas de cardiologia, nefrologia e psiquiatria desta fHcGV.
Valor: r$ 290.000,00 (dUZENToS E NoVENTa Mil rEaiS)
data de assinatura: 22/08/2022
Vigência: início em 22/08/2022 e término em 21/02/2023.
Modalidade: adesão à ata de registro de Preço Nº 010/2022 – PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP N° 115/2020 – coMaEr.
orçamento: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0130008418
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: alfa MEd SiSTEMaS MÉdicoS lTda
ENdErEÇo: rUa UM, 80 a – diSTriTo iNdUSTrial GENESco aP – la-
Goa SaNTa – MG – cEP: 33400-00.
TElEfoNE: (91) 3347-8469
E-Mail: atendimento@alfamed.com
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 847174
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terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 3°
data de assinatura: 24/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto realizar o reajuste 
do contrato n° 169/2019, bem como a prorrogação da vigência do referido 
instrumento, forma da sua cláUSUla Vii – da ViGÊNcia E alTEraÇÕES.
considerando a variação percentual do iGP-M, acima da média nos últimos 
12 meses, fica alterado o valor do contrato n° 169/2019, antes de valor 
total correspondente a r$ 76.995,60 (setenta e seis mil, novecentos e 
noventa e cinco reais e sessenta centavos), para valor total atual corres-
pondente a r$ 85.252,08 (oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais 
e oito centavos).
Vigência início: 26/08/2022 final 25/08/2023
 Exercício: 2022
contratado:
Empresa: aNTÔNio c. M. araÚJo & cia lTda - EPP Hidro fraNcHiSiNG lTda
Endereço: TraVESSa aNGUSTUra Nº 3605 – Marco
Email: lucilene.araujo@tecmed-pa.com.br
Telefone: (91) 3264-0077 / (91) 3254-8059
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 847338

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 93/2022
Valor: r$ 27.143,20 (Vinte e Sete Mil, cento e Quarenta e Três reais e 
Vinte centavos)
objeto: aquisição emergencial de Medicamentos de Uso Geral para atender 
a 4 (Quatro) meses a necessidade da fundação Pública Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPHcGV).
Data de Ratificação: 29/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103, 0269, 0261, 0149 e suas respectivas subfontes 
e superávits.
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: liZ coMÉrcio aTacadiSTa dE ProdUToS HoSPiTalarES EirEli
Endereço: aV. MaraJoara, 06 – TÉrrEo - diaMaNTiNo
SaNTarÉM/Pará
cEP: 68.020-510
Telefone: (93) 98111-5354
E-mail: lizcomercio@gmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 847152
disPeNsa: 93/2022

Valor: r$ 1.720,00 (Um Mil e Setecentos e vinte reais)
objeto: aquisição emergencial de Medicamentos de Uso Geral para atender 
a 4 (Quatro) meses a necessidade da fundação Pública Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPHcGV).
Data de Ratificação: 29/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103, 0269, 0261, 0149 e suas respectivas subfontes 
e superávits.
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: a. N. Garcia da SilVa EirEli
Endereço: TV WE 66, cJ cidadE NoVa Vi, N° 821, Bairro: coQUEiro.
aNaNiNdEUa/Pará
cEP: 67.140-080
Telefone: (91)33530939
E-mail: EXTrEMaHoSPiTalar@GMail.coM
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 847156

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

 terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 001/2022
daTa da aSSiNaTUra: 31/08/2022
ViGÊNcia: 31/08/2022 a 30/08/2023
objeto: o presente instrumento tem por objeto a cooperação técnica e 
operacional para viabilizar a execução do Projeto de revitalização e mo-
dernização das instalações elétricas da fHcGV (envolvendo Elaboração de 
Projetos Executivos e Execução das instalações Elétricas, de baixa e média 
tensão), através da cooperação mútua entre os partícipes.
Parágrafo Primeiro: as ações previstas no caput desta cláusula terão como 
referência os objetivos, diretrizes e metas do Plano de Trabalho, elaborado 
em conjunto pela fundação Pública Hospital de clínicas Gaspar Viana e 
SEdoP, devidamente aprovado por ambas as partes, que passa a integrar 
o termo em questão, independentemente de transcrição.

Parágrafo Segundo: Excepcionalmente, admitir-se-á que a SEdoP, propo-
nha reformulações necessárias nos limites estabelecidos em lei, visando 
maior funcionalidade e economicidade, que será previamente submetida 
à aprovação da autoridade competente da fPEHcGV, vedada, porém, a 
mudança de objeto.
ParTiciPaNTES:
fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa 
(fHcGV) E SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBra PÚBli-
caS (SEdoP)
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 847242

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022.
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE
EXPEdir o presente TErMo dE aPoSTilaMENTo ao coNTraTo Nº 
165/2022, referente ao Pregão Eletrônico n° 64/2022, celebrado entre a 
fPEHcGV e a Empresa liz Pará comércio E Serviços lTda, que tem por 
objeto a aquisição de Material descartável, para 12 (doze) meses, para 
abastecimento e distribuição entre os setores da fPEHcGV.
i – a correção do valor total, que passa de r$9.440,00 (nove mil, quatrocen-
tos e quarenta reais), para r$9.420,00 (nove mil, quatrocentos e vinte reais).
ii- correção do valor item 12 do anexo i do contrato:
aNeXo i
coNtrato N° 165/2022 – PreGÃo eLetrÔNico 64/2022
ProcESSo: 2021/1152598
EMPrESa:  liZ Pará coMÉrcio E SErViÇoS lTda
onde se lê:
 

iteM descriÇÃo aPreseNt. Qt VaLor
UNitÁrio

VaLor
totaL

12

coPo PláSTico dEScarTáVEl, cap p/ 50 ml, pacote 
c/ 100:

copo descartável confeccionado em resina termo-
plástica branca ou translucida com capacidade de 
50 ml, para acondicionar bebidas quentes ou frias, 

temperatura máxima de uso até 100°c, medindo apro-
ximadamente 0,5cm de diâmetro na boca, 0,3cm de 

diâmetro no fundo e 0,4cm de altura, os copos devem 
ser embalados automaticamente sem contato manual, 
devem ser homogêneos, isentos de materiais estra-
nhos, bolhas, furos, deformações e não apresentar 

sujidade interna ou externamente, bordas afiadas ou 
rebarbas. os copos devem trazer gravado em relevo, 
com caracteres visíveis e de forma indelével a marca 
ou identificação do fabricante, a capacidade do pote e 
o símbolo de identificação do material para reciclagem. 
acondicionado conforme a praxe  do fabricante, de for-
ma a garantir a higiene e a integridade do produto até 
o seu uso. a embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência e quantidade. 
deverá atender as condições gerais da NBr 14865 e 

NBr 1320 da aBNT.

caiXa coM 
30 aMPolaS 3.000 r$2,47 r$7.400,00

Leia-se:
aNeXo i
 

iteM descriÇÃo aPreseNt. Qt VaLor
UNitÁrio

VaLor
totaL

12

coPo PláSTico dEScarTáVEl, cap p/ 50 ml, pacote c/ 
100: copo descartável confeccionado em resina termoplástica 
branca ou translucida com capacidade de 50 ml, para acondi-
cionar bebidas quentes ou frias, temperatura máxima de uso 

até 100°c, medindo aproximadamente 0,5cm de diâmetro 
na boca, 0,3cm de diâmetro no fundo e 0,4cm de altura, os 
copos devem ser embalados automaticamente sem contato 
manual, devem ser homogêneos, isentos de materiais estra-
nhos, bolhas, furos, deformações e não apresentar sujidade 

interna ou externamente, bordas afiadas ou rebarbas. os 
copos devem trazer gravado em relevo, com caracteres 
visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do 

fabricante, a capacidade do pote e o símbolo de identificação 
do material para reciclagem. acondicionado conforme a 
praxe  do fabricante, de forma a garantir a higiene e a 

integridade do produto até o seu uso. a embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência 
e quantidade. deverá atender as condições gerais da NBr 

14865 e NBr 1320 da aBNT.

caiXa coM 
30 aMPo-

laS
3.000 r$2,46 r$7.380,00

ii –Esta apostila é parte do coNTraTo n°165/2022- Pregão Eletrônico 
n°64/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV.

Protocolo: 847194
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 179/2022-GP, de 30 de aGosto de 2022.
o dirETor PrESidENTE EM EXErcÍcio da companhia de Portos e Hidro-
vias do Estado do Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos 
pelo inciso Vii do artº. 19º do Estatuto Social da cPH; coNSidEraNdo os 
princípios administrativos dispostos no art.37 da constituição federal 1988 
e Decreto Governamental publicado no Diário Oficial do Estado n° 35053 
de 21 de julho de 2022.
coNSidEraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização 
mais efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta 
companhia;
coNSidEraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r E S o l V E:
designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legisla-
ção vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-cPH e a empresa – E. do. S. do 
c. caMPoS BElo EirEli.
coNTraTo: 023/2022-cPH
oBJETo: o presente contrato tem por objeto o fornecimento parcelado de 
materiais de consumo de expediente, descartáveis, higiene e limpeza para 
atender as necessidades do Terminal Hidroviário de Belém e da sede da 
Companhia de Portos de Hidrovias do Estado do Pará, conforme especifica-
ções do Termo de Referência, Especificações Técnicas e Proposta de Preços 
apresentado pela coNTraTada.
fiScal TiTUlar: alelizia dos Santos Miranda, matrícula 5945622;
  fiScal SUBSTiTUTo: Max Monteiro Martins, matrícula: 57192197.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH
30 de agosto de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
  diretor Presidente em Exercício

Protocolo: 847251

errata
.

errata
Na PUBLicaÇÃo N° 842231 reFereNte ao coNtrato 

Nº 022/2022-GP, PUBLicado No doe Nº 35.084 
de 22/08/2022;

onde se lê:
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de fornecimento de água mineral, 
na forma de entrega de garrafões de 20 litros para atender a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, conforme as especificações 
constantes na aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 08/202020 SEPlad, atra-
vés do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 12/2020 SEPlad/dGl/SrP.
Leia-se:
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de fornecimento de água mineral, 
na forma de entrega de garrafões de 20 litros para atender a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, conforme as especificações 
constantes na aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 08/2022 SEPlad, através 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 12/2020 SEPlad/dGl/SrP.

Protocolo: 847226
errata

Na PUBLicaÇÃo N° 842232 reFereNte a Portaria 
Nº 178/2022-GP, PUBLicado No doe Nº 35.084 

de 22/08/2022;
onde se lê:
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de fornecimento de água mineral, 
na forma de entrega de garrafões de 20 litros para atender a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, conforme as especificações 
constantes na aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 08/202020 SEPlad, atra-
vés do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 12/2020 SEPlad/dGl/SrP.
Leia-se:
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de fornecimento de água mineral, 
na forma de entrega de garrafões de 20 litros para atender a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – cPH, conforme as especificações 
constantes na aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 08/2022 SEPlad, através 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 12/2020 SEPlad/dGl/SrP.

Protocolo: 847227

coNtrato
.

coNtrato 023/2022-cPH
Valor do contrato: r$ 128.000,00
oBJETo: o presente contrato tem por objeto o fornecimento parcelado de 
materiais de consumo de expediente, descartáveis, higiene e limpeza para 
atender as necessidades do Terminal Hidroviário de Belém e da sede da 
Companhia de Portos de Hidrovias do Estado do Pará, conforme especifica-
ções do Termo de Referência, Especificações Técnicas e Proposta de Preços 
apresentado pela coNTraTada.
data de assinatura: 31/08/2022.
Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2023.
funcional Programática: 26.122.1297.8338 e 26.784.1486.8496
fonte/Natureza: 0101 e 0261/339030
cNPJ: 20.142.305/0001-45 - E. do. S. do c. caMPoS BElo EirEli
Endereço: Travessa Bom Jardim, nº 1283, Bairro: Jurunas, cEP: 66.025-
184, Município de Belém, Estado do Pará, e-mail: evabelo2@yahoo.com.br, 
número de contato: (91) 3088-0142.
ordenador: HUGo PENNa HacHEM

Protocolo: 847250

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 738/2022– arcoN-Pa, 30 de aGosto de 2022.
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
nº 6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;rESolVE:i – coNcEdEr férias 
regulamentares aos servidores abaixo:

MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo
57223945/2 rafael Willian araújo da costa 14/02/2021 a 13/02/2022 08/09/2022 a 03/10/2022
5432065/3 candido rodrigues Monteiro 04/07/2021 a 03/07/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5887658/ 1 rosimar Borges reis e Silva 01/10/2021 a 30/09/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
3272753/1 Miguel Machado Maceió 16/03/2020 a 15/03/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
2026155/1 José Joaquim Bechir 12/07/2021 a 11/07/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57173503/1 liete Judith Tavares Venturieri 21/07/2021 a 20/07/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5942568/1 Tatianny fonseca Pinheiro 04/07/2019 a 03/07/2020 11/10/2022 a 20/10/2022
5946917/1 Marcelo Menezes chaves filho 12/02/2021 a 11/02/2022 13/10/2022 a 11/11/2022
5911960/3 Gustavo oliveira de Souza 05/04/2021 a 04/04/2022 16/09/2022 a 05/10/2022

ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE 
SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 30 dE aGoSTo dE 2022.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHodiretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 846783

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 761/2022 – arcoN – Pa, 31 de aGosto de 2022. 
o diretor-Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006; considerando o Processo Eletrônico 
n.º 2022/1110531; rESolVE: i – dESiGNar dENiSE rodriGUES BraN-
dÃo PiMENTa matrícula nº 5946012/1, a responder como dirETor GE-
ral desta arcoN/Pa, no período a contar de 01/09/2022 a 30/09/2022, 
durante as férias do titular, EUriPEdES rEiS da crUZ filHo, matrícula 
5945659/1. ii - Esta Portaria entrará em vigor a contar da data de sua 
publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rE-
GUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 
31 dE aGoSTo dE 2022.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral

Protocolo: 847080
..

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 280 de  30 aGosto de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,
coNSidEraNdo, o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2022/1092632
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor raiMUNdo dE BriTo PiNTo, ma-
trícula 16136/1, ocupante do cargo de Braçal correspondentes aos triênios:
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Triênio: 2003/2006 período de gozo (03/10/22 a 01/12/22 - 60 diaS)
Triênio: 2006/2009 período de gozo  (02/12/22 a 30/01//23 -60 diaS)
Triênio: 2009/2012 período de gozo (31/01/23 a 31/03/23 - 60 diaS)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 847195
Portaria Nº 281 de  30 aGosto de 2022

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,
coNSidEraNdo, o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2022/1092806
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor Mário faVacHo cordoVil, matrí-
cula 16039/1, ocupante do cargo de Braçal correspondentes aos triênios:
Triênio: 2013/2016 período de gozo (03/10/22 a 01/12/22 –60 diaS)
Triênio: 2016/2019 período de gozo  (30/11/22 a 28/01/23 –60 diaS)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 847196
Portaria Nº 279 de 30 aGosto de 2022

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,
coNSidEraNdo, o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2022/1093481
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor MaNoEl NEGrÃo dE MacÊdo, ma-
trícula 16047/1, ocupante do cargo de Braçal correspondentes aos triênios:
Triênio: 2003/2006 período de gozo (03/10/22 a 01/12/22-60 diaS)
Triênio: 2006/2009 período de gozo (30/11//22 a 28/01/23-60 diaS)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 847190
Portaria Nº 275  de 25 de aGosto de 2022

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas
coNSidEraNdo, o processo nº 2022/1075451
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor JoSÉ Jair alVES coSTa, matrí-
cula 17450/1, ocupante do cargo de agente de atividade agropecuária no 
período de 20/09/22 a 18/11/22 – (60 dias), correspondentes ao triênio 
2000/2003.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 847198
Portaria Nº 276  de 25 de aGosto de 2022

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,
coNSidEraNdo, o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2022/1073528
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio a servidora iracEMa do Socorro raMalHo 
NaZarÉ, matrícula 23396/1, ocupante do cargo  de assistente administra-
tivo, no período de 11/10/22 a 09/11/22 e 13/02/22 a 14/03/22 (60 dias), 
e correspondentes ao triênio 2012/2015
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 847199
Portaria Nº 282 de  30 aGosto de 2022

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,
coNSidEraNdo, o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2022/1085865
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor PEdro NolaSco rodriGUES dE 
lEÃo, matrícula 24031/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo 
correspondentes aos triênios:
Triênio: 2001/2004 período de gozo (03/10/22 a 01/12/22–60 diaS)
Triênio: 2004/2007 período de gozo  (02/12/22 a 30/01/23–60 diaS)
Triênio: 2007/2010 período de gozo  (31/01/23 a 31/03/23–60 diaS)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 847205

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 009/2022-sedaP
Processo Nº: 2022/1089338 - sedaP

a SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca – SEdaP, no uso de suas atribuições legais, fundamentada no art. 25 
§ 1º da lei nº 8.666/93, e considerando Parecer Jurídico nº 560/2022-coN-
JUr/SEdaP, exarado nos autos do Processo nº 2022/1089338 – SEdaP re-
solve reconhecer a inexigibilidade de licitação 009/2022–SEdaP/Pa, para 
a contratação da empresa iNSTiTUTo dE GEMaS E JoiaS da aMaZÔNia 
ESPaÇo SÃo JoSÉ liBErTo-iGaMa, inscrita no cNPJ nº 08.821.432/0001-
75, objetivando a coNTraTaÇÃo do ESPaÇo Para a rEaliZaÇÃo do 
laNÇaMENTo oficial do Vii cHocolaTE aMaZÔNia-fESTiVal iNTEr-
NacioNal do cHocolaTE E cacaU, QUE acoNTEcErá No dia dE 01 dE 
SETEMBro dE 2022.
Valor: r$ 8.000,00 (oito mil reais)

aÇÃo: 8704
funcional Programática: 20.608.1491.8704
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte: 0135
Belém/Pa, 31 de agosto de 2022.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - in-
terino

Protocolo: 846979

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo 009/2022-sedaP

Processo Nº: 2022/1089338 - sedaP
Nos termos do art. 26, da lei nº 8.666/93, raTifico a inexigibilidade de 
licitação 009/2022–SEdaP/Pa, para a contratação da empresa iNSTiTUTo 
dE GEMaS E JoiaS da aMaZÔNia ESPaÇo SÃo JoSÉ liBErTo-iGaMa, 
inscrita no cNPJ nº 08.821.432/0001-75.
oBJETo: coNTraTaÇÃo do ESPaÇo Para a rEaliZaÇÃo do laNÇaMEN-
To oficial do Vii cHocolaTE aMaZÔNia-fESTiVal iNTErNacioNal 
do cHocolaTE E cacaU, QUE acoNTEcErá No dia dE 01 dE SETEM-
Bro dE 2022.
Valor: r$ 8.000,00 (oito mil reais)
aÇÃo: 8704
funcional Programática:20.608.1491.8704
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte: 0135
Belém/Pa, 31 de agosto de 2022.
 JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - in-
terino

Protocolo: 846972

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos Nº 018/2022 fUNdaMEN-
To lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. Estadual n° 1.180/2008
PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 
15 diaS
oBJETiVo: Para ocorrer com despesas de pronto pagamento  emergencial  
na Gerência regional da SEdaP de altamira. BENEficiário: rita cleuni-
de Pereira de Moura Pinto carGo/ fUNÇÃo: administradora MaTrÍcUla: 
18643-1 Valor: r$  300,00 (Trezentos reais) ProJETo aTiVidadE. 8338 
foNTE dE rEcUrSo:  0101000000 NaTUrEZa da dESPESa: 3390-39 
ordENador: Marcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro

Protocolo: 847229

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 781/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Thiago Neves cruz. carGo: Tec. Gestão de Pesca e 
aquicultura. MaTrÍcUla: 57216522-1. oriGEM: Belém/Pa.dESTiNo: 
alcobaça/Ba. oBJETiVo: complementação de diária referente a Portaria 
739/2022, com o objetivo de apoiar projeto de pesquisa de viabilidade 
de piscicultura marinha para produção de Garoupas no Estado, realizando 
o transporte de formas jovens de Garoupa Verdadeira (Epinephelus 
marginatus) com origem no Estado da Bahia para o Estado do Pará 
PErÍodo: 01 a 02/09/2022. Nº dE diáriaS: 2 (duas). ordENador: 
Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/
SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 782/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Sidônio Bonifácio. carGo: auxiliar de atividades 
agropecuárias. MaTrÍcUla: 14550-1. oriGEM: Belém/Pa.dESTiNo: 
alcobaça/Ba. oBJETiVo: complementação de diária referente a Portaria 
741/2022, com o objetivo de dar apoio ao servidor Thiago Neves cruz, 
que irá apoiar projeto de pesquisa de viabilidade de piscicultura marinha 
para produção de Garoupas no Estado, realizando o transporte de formas 
jovens de Garoupa Verdadeira (Epinephelus marginatus) com origem no 
Estado da Bahia para o Estado do Pará. PErÍodo: 01 a 02/09/2022. Nº 
dE diáriaS: 2 (duas). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – 
diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 847337
Portaria de diÁrias Nº 777/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: antônio Jorge Quinderé ferreira. carGo: Engenheiro 
agrônomo. MaTrÍcUla: 23230/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Vigia de 
Nazaré, Santa Maria do Para e Maracanã /Pa. oBJETiVo: reunião com 
Prefeito de Vigia de Nazaré, para discutir o Projeto Território Sustentável 
e visita técnica a agricultores da agricultura familiar de Maracanã e Santa 
Maria do Pará. PErÍodo: 05 a 10/09/2022. Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e 
meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor adminis-
trativo e financeiro/SEdaP
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Portaria de diÁrias Nº 778/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: carlos Jorge Martins Braz. carGo: agente de atividades 
agropecuárias.  MaTrÍcUla: 13170/1 oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Vigia 
de Nazaré, Santa Maria do Pará e Maracanã /Pa. oBJETiVo: reunião com 
Prefeito de Vigia de Nazaré, para discutir o Projeto Território Sustentável 
e visita técnica a agricultores da agricultura familiar de Maracanã e 
Santa Maria do Pará. PErÍodo: 05 a 10/09/2022. Nº dE diáriaS: 5 ½ 
(cinco e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 779/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: arlindo lima Paiva. carGo: Motorista. MaTrÍcUla: 
12130. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Vigia de Nazaré, Santa Maria do 
Pará e Maracanã /Pa. oBJETiVo: conduzir os servidores, que irão parati-
cipar de reunião com Prefeito de Vigia de Nazaré, para discutir o Projeto 
Território Sustentável e visita técnica a agricultores da agricultura familiar 
de Maracanã e Santa Maria do Pará. PErÍodo: 05 a 10/09/2022. Nº dE 
diáriaS: 5 ½ (cinco e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trin-
dade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 847062

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1568 de 31 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o iTErPa, através da PorTaria Nº 0798, de 21 
de dezembro de 1.999, Publicada no Diário Oficial do Estado nº 29.117, 
de 28 de dezembro de 1.999, arrecadou a área de terras denominada 
GlEBa MaMUrU, localizada no Município de Santarém e aveiro, com área 
de 284.595,3650 ha, a qual foi Matriculada no cartório de registro de 
imóveis da comarca de Santarém com a denominação de MaMUrU ii sob 
o nº 12.976, livro: 2 - registro Geral, folha: 01, com área de 25.763,5146 
ha, bem como no cartório de registro de imóveis da comarca de itaituba 
com a denominação de MaMUrU i, Matricula sob o nº 4.931, livro nº 2-l- 
registro Gera, folhas: 152, com área de 258.831,4083 ha.
coNSidEraNdo os ajustes técnicos feitos no perímetro da MaMUrU ii, a 
fim de adequar ao Limite Municipal (IBGE 2021), eliminar sobreposições e 
vazios de arrecadação entre Glebas e áreas federais.
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 1999/231086 (Processo de arrecadação) e 
2022/1082538 (Processo de Retificação).
rESolVE:
i – rETificar o perímetro da MaMUrU ii, localizada no Município de San-
tarém, de uma área de 25.763,5146 ha, para uma área de 31.657,5190 ha 
(trinta e um mil seiscentos e cinquenta e sete hectares, cinquenta e um 
ares e noventa centiares) com limites, confrontações e demais especifica-
ções técnicas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, 
nos seguintes termos:  Partindo do marco M-001, de coordenada N = 
9.655.128,86m e E = 627.621,80m; deste, segue confrontando com o li-
mite da reserva Extrativista Tapajós-arapiuns, com a seguinte distância 
6,67 m e azimute plano 194°57’13” até o marco M-002, de coordenada N 
= 9.655.122,42m e E = 627.620,08m; 213,37 m e azimute plano 
195°00’36” até o marco M-003, de coordenada N = 9.654.916,33m e E = 
627.564,82m; 36,73 m e azimute plano 195°00’17” até o marco M-004, de 
coordenada N = 9.654.880,85m e E = 627.555,31m; 373,06 m e azimute 
plano 195°00’37” até o marco M-005, de coordenada N = 9.654.520,52m 
e E = 627.458,69m; 50,29 m e azimute plano 195°01’02” até o marco 
M-006, de coordenada N = 9.654.471,95m e E = 627.445,66m; 257,62 m 
e azimute plano 195°00’28” até o marco M-007, de coordenada N = 
9.654.223,12m e E = 627.378,95m; 121,14 m e azimute plano 195°00’49” 
até o marco M-008, de coordenada N = 9.654.106,12m e E = 627.347,57m; 
278,80 m e azimute plano 195°00’31” até o marco M-009, de coordenada 
N = 9.653.836,83m e E = 627.275,37m; 64,62 m e azimute plano 
195°00’53” até o marco M-010, de coordenada N = 9.653.774,42m e E = 
627.258,63m; 250,40 m e azimute plano 195°00’35” até o marco M-011, 
de coordenada N = 9.653.532,56m e E = 627.193,78m; 131,42 m e 
azimute plano 195°00’40” até o marco M-012, de coordenada N = 
9.653.405,62m e E = 627.159,74m; 301,38 m e azimute plano 195°00’33” 

até o marco M-013, de coordenada N = 9.653.114,52m e E = 627.081,69m; 
33,26 m e azimute plano 195°00’05” até o marco M-014, de coordenada N 
= 9.653.082,39m e E = 627.073,08m; 345,86 m e azimute plano 
195°00’34” até o marco M-015, de coordenada N = 9.652.748,33m e E = 
626.983,51m; 78,58 m e azimute plano 195°00’57” até o marco M-016, de 
coordenada N = 9.652.672,43m e E = 626.963,15m; 290,67 m e azimute 
plano 195°00’37” até o marco M-017, de coordenada N = 9.652.391,68m 
e E = 626.887,87m; 100,55 m e azimute plano 195°00’33” até o marco 
M-018, de coordenada N = 9.652.294,56m e E = 626.861,83m; 283,50 m 
e azimute plano 195°00’33” até o marco M-019, de coordenada N = 
9.652.020,73m e E = 626.788,41m; 80,60 m e azimute plano 195°00’25” 
até o marco M-020, de coordenada N = 9.651.942,88m e E = 626.767,54m; 
318,79 m e azimute plano 195°00’41” até o marco M-021, de coordenada 
N = 9.651.634,97m e E = 626.684,97m; 69,98 m e azimute plano 
195°00’27” até o marco M-022, de coordenada N = 9.651.567,38m e E = 
626.666,85m; 287,78 m e azimute plano 195°00’35” até o marco M-023, 
de coordenada N = 9.651.289,42m e E = 626.592,32m; 103,83 m e 
azimute plano 195°00’33” até o marco M-024, de coordenada N = 
9.651.189,13m e E = 626.565,43m; 338,84 m e azimute plano 195°00’33” 
até o marco M-025, de coordenada N = 9.650.861,85m e E = 626.477,68m; 
30,66 m e azimute plano 195°00’39” até o marco M-026, de coordenada N 
= 9.650.832,24m e E = 626.469,74m; 171,08 m e azimute plano 
195°00’40” até o marco M-027, de coordenada N = 9.650.667,00m e E = 
626.425,43m; 135,69 m e azimute plano 194°54’32” até o marco M-028, 
de coordenada N = 9.650.535,88m e E = 626.390,52m; 33,34 m e azimu-
te plano 194°31’11” até o marco M-029, de coordenada N = 9.650.503,60m 
e E = 626.382,16m; 89,44 m e azimute plano 194°31’49” até o marco 
M-030, de coordenada N = 9.650.417,02m e E = 626.359,72m; 313,44 m 
e azimute plano 194°31’56” até o marco M-031, de coordenada N = 
9.650.113,61m e E = 626.281,07m; 62,40 m e azimute plano 194°31’26” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.650.053,20m e E = 626.265,42m; 
354,15 m e azimute plano 194°31’53” até o marco M-033, de coordenada 
N = 9.649.710,38m e E = 626.176,56m; 60,04 m e azimute plano 
194°31’37” até o marco M-034, de coordenada N = 9.649.652,26m e E = 
626.161,50m; 269,05 m e azimute plano 194°31’56” até o marco M-035, 
de coordenada N = 9.649.391,82m e E = 626.093,99m; 135,09 m e 
azimute plano 194°31’44” até o marco M-036, de coordenada N = 
9.649.261,05m e E = 626.060,10m; 268,88 m e azimute plano 194°31’57” 
até o marco M-037, de coordenada N = 9.649.000,77m e E = 625.992,63m; 
57,47 m e azimute plano 194°31’20” até o marco M-038, de coordenada N 
= 9.648.945,14m e E = 625.978,22m; 338,86 m e azimute plano 
194°31’57” até o marco M-039, de coordenada N = 9.648.617,12m e E = 
625.893,19m; 74,27 m e azimute plano 194°31’35” até o marco M-040, de 
coordenada N = 9.648.545,22m e E = 625.874,56m; 341,19 m e azimute 
plano 194°31’55” até o marco M-041, de coordenada N = 9.648.214,95m 
e E = 625.788,95m; 59,61 m e azimute plano 194°31’24” até o marco 
M-042, de coordenada N = 9.648.157,24m e E = 625.774,00m; 364,58 m 
e azimute plano 194°31’54” até o marco M-043, de coordenada N = 
9.647.804,32m e E = 625.682,52m; 48,07 m e azimute plano 194°31’50” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.647.757,79m e E = 625.670,46m; 
366,84 m e azimute plano 194°31’50” até o marco M-045, de coordenada 
N = 9.647.402,68m e E = 625.578,42m; 39,02 m e azimute plano 
194°31’53” até o marco M-046, de coordenada N = 9.647.364,91m e E = 
625.568,63m; 356,22 m e azimute plano 194°31’54” até o marco M-047, 
de coordenada N = 9.647.020,09m e E = 625.479,25m; 64,25 m e azimu-
te plano 194°31’46” até o marco M-048, de coordenada N = 9.646.957,89m 
e E = 625.463,13m; 344,63 m e azimute plano 194°31’52” até o marco 
M-049, de coordenada N = 9.646.624,28m e E = 625.376,66m; 52,59 m 
e azimute plano 194°31’30” até o marco M-050, de coordenada N = 
9.646.573,37m e E = 625.363,47m; 381,45 m e azimute plano 194°31’53” 
até o marco M-051, de coordenada N = 9.646.204,12m e E = 625.267,76m; 
22,74 m e azimute plano 194°32’37” até o marco M-052, de coordenada N 
= 9.646.182,11m e E = 625.262,05m; 366,48 m e azimute plano 
194°31’51” até o marco M-053, de coordenada N = 9.645.827,35m e E = 
625.170,10m; 59,29 m e azimute plano 194°31’34” até o marco M-054, de 
coordenada N = 9.645.769,96m e E = 625.155,23m; 374,76 m e azimute 
plano 194°31’53” até o marco M-055, de coordenada N = 9.645.407,19m 
e E = 625.061,20m; 32,94 m e azimute plano 194°32’18” até o marco 
M-056, de coordenada N = 9.645.375,30m e E = 625.052,93m; 377,05 m 
e azimute plano 194°31’50” até o marco M-057, de coordenada N = 
9.645.010,31m e E = 624.958,33m; 58,78 m e azimute plano 194°31’58” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.644.953,41m e E = 624.943,58m; 
359,95 m e azimute plano 194°31’49” até o marco M-059, de coordenada 
N = 9.644.604,97m e E = 624.853,27m; 51,92 m e azimute plano 
194°32’03” até o marco M-060, de coordenada N = 9.644.554,71m e E = 
624.840,24m; 338,93 m e azimute plano 194°31’52” até o marco M-061, 
de coordenada N = 9.644.226,62m e E = 624.755,20m; 45,21 m e azimu-
te plano 194°31’41” até o marco M-062, de coordenada N = 9.644.182,86m 
e E = 624.743,86m; 6,67 m e azimute plano 194°29’40” até o marco 
M-063, de coordenada N = 9.644.176,40m e E = 624.742,19m; 60,40 m 
e azimute plano 194°32’08” até o marco M-064, de coordenada N = 
9.644.117,93m e E = 624.727,03m; 124,33 m e azimute plano 194°31’45” 
até o marco M-065, de coordenada N = 9.643.997,58m e E = 624.695,84m; 
165,54 m e azimute plano 194°32’00” até o marco M-066, de coordenada 
N = 9.643.837,34m e E = 624.654,30m; 60,01 m e azimute plano 
194°31’30” até o marco M-067, de coordenada N = 9.643.779,25m e E = 
624.639,25m; 204,84 m e azimute plano 194°31’56” até o marco M-068, 
de coordenada N = 9.643.580,96m e E = 624.587,85m; 74,04 m e azimu-
te plano 194°32’01” até o marco M-069, de coordenada N = 9.643.509,29m 
e E = 624.569,27m; 223,20 m e azimute plano 194°31’50” até o marco 
M-070, de coordenada N = 9.643.293,23m e E = 624.513,27m; 48,10 m 
e azimute plano 194°31’59” até o marco M-071, de coordenada N = 
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9.643.246,67m e E = 624.501,20m; 244,64 m e azimute plano 194°31’52” 
até o marco M-072, de coordenada N = 9.643.009,86m e E = 624.439,82m; 
47,92 m e azimute plano 194°31’35” até o marco M-073, de coordenada N 
= 9.642.963,47m e E = 624.427,80m; 232,52 m e azimute plano 
194°31’52” até o marco M-074, de coordenada N = 9.642.738,39m e E = 
624.369,46m; 66,47 m e azimute plano 194°32’02” até o marco M-075, de 
coordenada N = 9.642.674,05m e E = 624.352,78m; 68,97 m e azimute 
plano 194°31’40” até o marco M-076, de coordenada N = 9.642.607,29m 
e E = 624.335,48m; 183,13 m e azimute plano 194°31’54” até o marco 
M-077, de coordenada N = 9.642.430,02m e E = 624.289,53m; 20,04 m 
e azimute plano 194°32’08” até o marco M-078, de coordenada N = 
9.642.410,62m e E = 624.284,50m; 231,61 m e azimute plano 194°31’50” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.642.186,42m e E = 624.226,39m; 
66,09 m e azimute plano 194°31’42” até o marco M-080, de coordenada N 
= 9.642.122,44m e E = 624.209,81m; 65,24 m e azimute plano 194°31’57” 
até o marco M-081, de coordenada N = 9.642.059,29m e E = 624.193,44m; 
478,00 m e azimute plano 194°31’51” até o marco M-082, de coordenada 
N = 9.641.596,58m e E = 624.073,51m; 33,66 m e azimute plano 
194°31’24” até o marco M-083, de coordenada N = 9.641.564,00m e E = 
624.065,07m; 511,63 m e azimute plano 194°31’52” até o marco M-084, 
de coordenada N = 9.641.068,74m e E = 623.936,70m; 14,25 m e azimu-
te plano 194°33’12” até o marco M-085, de coordenada N = 9.641.054,95m 
e E = 623.933,12m; 203,74 m e azimute plano 194°31’43” até o marco 
M-086, de coordenada N = 9.640.857,73m e E = 623.882,01m; 145,36 m 
e azimute plano 194°32’04” até o marco M-087, de coordenada N = 
9.640.717,02m e E = 623.845,53m; 104,77 m e azimute plano 194°31’37” 
até o marco M-088, de coordenada N = 9.640.615,60m e E = 623.819,25m; 
11,07 m e azimute plano 194°32’17” até o marco M-089, de coordenada N 
= 9.640.604,88m e E = 623.816,47m; 56,80 m e azimute plano 194°31’50” 
até o marco M-090, de coordenada N = 9.640.549,90m e E = 623.802,22m; 
deste, segue pelo limite Municipal (iBGE 2021) entre Santarém e aveiro, 
com a seguinte distância 2,24 m e azimute plano 268°27’56” até o marco 
M-091, de coordenada N = 9.640.549,84m e E = 623.799,98m; 179,82 m 
e azimute plano 268°23’15” até o marco M-092, de coordenada N = 
9.640.544,78m e E = 623.620,23m; 17,91 m e azimute plano 268°24’00” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.640.544,28m e E = 623.602,33m; 
374,41 m e azimute plano 268°23’13” até o marco M-094, de coordenada 
N = 9.640.533,74m e E = 623.228,07m; 79,05 m e azimute plano 
268°23’27” até o marco M-095, de coordenada N = 9.640.531,52m e E = 
623.149,05m; 515,97 m e azimute plano 268°23’15” até o marco M-096, 
de coordenada N = 9.640.517,00m e E = 622.633,28m; 0,63 m e azimute 
plano 268°10’54” até o marco M-097, de coordenada N = 9.640.516,98m 
e E = 622.632,65m; 559,45 m e azimute plano 268°23’16” até o marco 
M-098, de coordenada N = 9.640.501,24m e E = 622.073,42m; 134,74 m 
e azimute plano 268°23’02” até o marco M-099, de coordenada N = 
9.640.497,44m e E = 621.938,73m; 471,39 m e azimute plano 268°23’17” 
até o marco M-100, de coordenada N = 9.640.484,18m e E = 621.467,53m; 
82,87 m e azimute plano 268°23’20” até o marco M-101, de coordenada N 
= 9.640.481,85m e E = 621.384,69m; 455,51 m e azimute plano 
268°23’14” até o marco M-102, de coordenada N = 9.640.469,03m e E = 
620.929,36m; 147,68 m e azimute plano 268°23’09” até o marco M-103, 
de coordenada N = 9.640.464,87m e E = 620.781,74m; 406,57 m e 
azimute plano 268°23’15” até o marco M-104, de coordenada N = 
9.640.453,43m e E = 620.375,33m; 133,92 m e azimute plano 268°23’13” 
até o marco M-105, de coordenada N = 9.640.449,66m e E = 620.241,46m; 
462,16 m e azimute plano 268°23’17” até o marco M-106, de coordenada 
N = 9.640.436,66m e E = 619.779,48m; 86,84 m e azimute plano 
268°23’00” até o marco M-107, de coordenada N = 9.640.434,21m e E = 
619.692,67m; 468,47 m e azimute plano 268°23’16” até o marco M-108, 
de coordenada N = 9.640.421,03m e E = 619.224,39m; 140,42 m e 
azimute plano 268°23’17” até o marco M-109, de coordenada N = 
9.640.417,08m e E = 619.084,03m; 464,66 m e azimute plano 268°23’13” 
até o marco M-110, de coordenada N = 9.640.404,00m e E = 618.619,55m; 
77,70 m e azimute plano 268°23’32” até o marco M-111, de coordenada N 
= 9.640.401,82m e E = 618.541,88m; 578,20 m e azimute plano 
268°23’15” até o marco M-112, de coordenada N = 9.640.385,55m e E = 
617.963,91m; 15,73 m e azimute plano 268°23’48” até o marco M-113, de 
coordenada N = 9.640.385,11m e E = 617.948,19m; 563,41 m e azimute 
plano 268°23’13” até o marco M-114, de coordenada N = 9.640.369,25m 
e E = 617.385,00m; 101,96 m e azimute plano 268°23’13” até o marco 
M-115, de coordenada N = 9.640.366,38m e E = 617.283,08m; 507,35 m 
e azimute plano 268°23’14” até o marco M-116, de coordenada N = 
9.640.352,10m e E = 616.775,93m; 91,15 m e azimute plano 268°23’26” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.640.349,54m e E = 616.684,82m; 
540,40 m e azimute plano 268°23’14” até o marco M-118, de coordenada 
N = 9.640.334,33m e E = 616.144,63m; 61,43 m e azimute plano 
268°23’11” até o marco M-119, de coordenada N = 9.640.332,60m e E = 
616.083,22m; 391,18 m e azimute plano 268°23’19” até o marco M-120, 
de coordenada N = 9.640.321,60m e E = 615.692,19m; 213,05 m e 
azimute plano 268°23’10” até o marco M-121, de coordenada N = 
9.640.315,60m e E = 615.479,22m; 418,50 m e azimute plano 268°23’13” 
até o marco M-122, de coordenada N = 9.640.303,82m e E = 615.060,89m; 
54,82 m e azimute plano 268°23’25” até o marco M-123, de coordenada N 
= 9.640.302,28m e E = 615.006,09m; 415,26 m e azimute plano 
268°23’18” até o marco M-124, de coordenada N = 9.640.290,60m e E = 
614.590,99m; 218,78 m e azimute plano 268°23’12” até o marco M-125, 
de coordenada N = 9.640.284,44m e E = 614.372,30m; 296,84 m e 
azimute plano 268°23’17” até o marco M-126, de coordenada N = 
9.640.276,09m e E = 614.075,58m; 138,85 m e azimute plano 268°23’11” 
até o marco M-127, de coordenada N = 9.640.272,18m e E = 613.936,79m; 
343,95 m e azimute plano 268°23’14” até o marco M-128, de coordenada 
N = 9.640.262,50m e E = 613.592,98m; 176,03 m e azimute plano 

268°23’19” até o marco M-129, de coordenada N = 9.640.257,55m e E = 
613.417,02m; 370,82 m e azimute plano 268°23’12” até o marco M-130, 
de coordenada N = 9.640.247,11m e E = 613.046,35m; 99,12 m e azimu-
te plano 268°23’13” até o marco M-131, de coordenada N = 9.640.244,32m 
e E = 612.947,27m; 480,02 m e azimute plano 268°23’14” até o marco 
M-132, de coordenada N = 9.640.230,81m e E = 612.467,44m; 105,00 m 
e azimute plano 268°23’24” até o marco M-133, de coordenada N = 
9.640.227,86m e E = 612.362,48m; 487,90 m e azimute plano 268°23’15” 
até o marco M-134, de coordenada N = 9.640.214,13m e E = 611.874,77m; 
44,17 m e azimute plano 268°23’28” até o marco M-135, de coordenada N 
= 9.640.212,89m e E = 611.830,62m; 565,14 m e azimute plano 
268°23’12” até o marco M-136, de coordenada N = 9.640.196,98m e E = 
611.265,70m; 90,24 m e azimute plano 268°23’13” até o marco M-137, de 
coordenada N = 9.640.194,44m e E = 611.175,50m; 460,31 m e azimute 
plano 268°23’16” até o marco M-138, de coordenada N = 9.640.181,49m 
e E = 610.715,37m; 131,83 m e azimute plano 268°23’15” até o marco 
M-139, de coordenada N = 9.640.177,78m e E = 610.583,59m; 401,78 m 
e azimute plano 268°23’18” até o marco M-140, de coordenada N = 
9.640.166,48m e E = 610.181,97m; 142,87 m e azimute plano 268°23’01” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.640.162,45m e E = 610.039,16m; 
445,28 m e azimute plano 268°23’15” até o marco M-142, de coordenada 
N = 9.640.149,92m e E = 609.594,06m; 103,75 m e azimute plano 
268°23’34” até o marco M-143, de coordenada N = 9.640.147,01m e E = 
609.490,35m; 509,79 m e azimute plano 268°23’13” até o marco M-144, 
de coordenada N = 9.640.132,66m e E = 608.980,76m; 26,72 m e azimu-
te plano 268°23’30” até o marco M-145, de coordenada N = 9.640.131,91m 
e E = 608.954,05m; 416,37 m e azimute plano 268°23’13” até o marco 
M-146, de coordenada N = 9.640.120,19m e E = 608.537,84m; 244,82 m 
e azimute plano 268°23’14” até o marco M-147, de coordenada N = 
9.640.113,30m e E = 608.293,12m; 333,26 m e azimute plano 268°23’14” 
até o marco M-148, de coordenada N = 9.640.103,92m e E = 607.959,99m; 
87,38 m e azimute plano 268°23’13” até o marco M-149, de coordenada N 
= 9.640.101,46m e E = 607.872,64m; 439,34 m e azimute plano 
268°23’16” até o marco M-150, de coordenada N = 9.640.089,10m e E = 
607.433,47m; 142,37 m e azimute plano 268°23’24” até o marco M-151, 
de coordenada N = 9.640.085,10m e E = 607.291,16m; 425,66 m e 
azimute plano 268°23’14” até o marco M-152, de coordenada N = 
9.640.073,12m e E = 606.865,67m; 107,19 m e azimute plano 268°23’08” 
até o marco M-153, de coordenada N = 9.640.070,10m e E = 606.758,52m; 
76,50 m e azimute plano 268°23’22” até o marco M-154, de coordenada N 
= 9.640.067,95m e E = 606.682,05m; 368,98 m e azimute plano 
268°23’11” até o marco M-155, de coordenada N = 9.640.057,56m e E = 
606.313,22m; 111,54 m e azimute plano 268°23’31” até o marco M-156, 
de coordenada N = 9.640.054,43m e E = 606.201,72m; 37,77 m e azimu-
te plano 268°22’35” até o marco M-157, de coordenada N = 9.640.053,36m 
e E = 606.163,97m; 8,09 m e azimute plano 268°26’32” até o marco 
M-158, de coordenada N = 9.640.053,14m e E = 606.155,88m; 454,56 m 
e azimute plano 268°23’11” até o marco M-159, de coordenada N = 
9.640.040,34m e E = 605.701,50m; 184,23 m e azimute plano 268°23’20” 
até o marco M-160, de coordenada N = 9.640.035,16m e E = 605.517,34m; 
51,76 m e azimute plano 268°23’01” até o marco M-161, de coordenada N 
= 9.640.033,70m e E = 605.465,60m; 283,45 m e azimute plano 
268°23’20” até o marco M-162, de coordenada N = 9.640.025,73m e E = 
605.182,26m; 7,29 m e azimute plano 268°21’00” até o marco M-163, de 
coordenada N = 9.640.025,52m e E = 605.174,97m; 267,99 m e azimute 
plano 268°23’16” até o marco M-164, de coordenada N = 9.640.017,98m 
e E = 604.907,09m; 23,24 m e azimute plano 268°23’50” até o marco 
M-165, de coordenada N = 9.640.017,33m e E = 604.883,86m; 741,71 m 
e azimute plano 268°23’13” até o marco M-166, de coordenada N = 
9.639.996,45m e E = 604.142,44m; 100,31 m e azimute plano 268°23’21” 
até o marco M-167, de coordenada N = 9.639.993,63m e E = 604.042,17m; 
667,28 m e azimute plano 268°23’14” até o marco M-168, de coordenada 
N = 9.639.974,85m e E = 603.375,15m; 79,99 m e azimute plano 
268°23’17” até o marco M-169, de coordenada N = 9.639.972,60m e E = 
603.295,19m; 373,29 m e azimute plano 268°23’17” até o marco M-170, 
de coordenada N = 9.639.962,10m e E = 602.922,05m; 366,47 m e 
azimute plano 268°23’16” até o marco M-171, de coordenada N = 
9.639.951,79m e E = 602.555,73m; 90,70 m e azimute plano 268°22’57” 
até o marco M-172, de coordenada N = 9.639.949,23m e E = 602.465,07m; 
deste, segue confrontando com o limite da Gleba Nova olinda - ii, com a 
seguinte distância 328,56 m e azimute plano 12°44’58” até o marco 
M-173, de coordenada N = 9.640.269,69m e E = 602.537,58m; 11,60 m 
e azimute plano 12°45’14” até o marco M-174, de coordenada N = 
9.640.281,00m e E = 602.540,14m; 521,45 m e azimute plano 12°44’54” 
até o marco M-175, de coordenada N = 9.640.789,60m e E = 602.655,21m; 
75,01 m e azimute plano 12°44’48” até o marco M-176, de coordenada N 
= 9.640.862,76m e E = 602.671,76m; 477,03 m e azimute plano 12°44’56” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.641.328,03m e E = 602.777,03m; 
54,38 m e azimute plano 12°44’54” até o marco M-178, de coordenada N 
= 9.641.381,07m e E = 602.789,03m; 507,15 m e azimute plano 12°44’53” 
até o marco M-179, de coordenada N = 9.641.875,72m e E = 602.900,94m; 
45,76 m e azimute plano 12°45’06” até o marco M-180, de coordenada N 
= 9.641.920,35m e E = 602.911,04m; 217,37 m e azimute plano 12°44’57” 
até o marco M-181, de coordenada N = 9.642.132,36m e E = 602.959,01m; 
90,54 m e azimute plano 12°44’54” até o marco M-182, de coordenada N 
= 9.642.220,67m e E = 602.978,99m; 47,13 m e azimute plano 12°44’52” 
até o marco M-183, de coordenada N = 9.642.266,64m e E = 602.989,39m; 
49,63 m e azimute plano 12°44’44” até o marco M-184, de coordenada N 
= 9.642.315,05m e E = 603.000,34m; 40,52 m e azimute plano 12°44’48” 
até o marco M-185, de coordenada N = 9.642.354,57m e E = 603.009,28m; 
7,72 m e azimute plano 12°47’40” até o marco M-186, de coordenada N = 
9.642.362,10m e E = 603.010,99m; 0,03 m e azimute plano 270°00’00” 
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até o marco M-187, de coordenada N = 9.642.362,10m e E = 603.010,96m; 
127,12 m e azimute plano 13°40’44” até o marco M-188, de coordenada N 
= 9.642.485,61m e E = 603.041,02m; 8,55 m e azimute plano 13°43’39” 
até o marco M-189, de coordenada N = 9.642.493,92m e E = 603.043,05m; 
325,34 m e azimute plano 13°40’53” até o marco M-190, de coordenada N 
= 9.642.810,03m e E = 603.120,00m; 0,96 m e azimute plano 13°53’28” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.642.810,96m e E = 603.120,23m; 
396,61 m e azimute plano 13°40’54” até o marco M-192, de coordenada N 
= 9.643.196,32m e E = 603.214,04m; 93,03 m e azimute plano 13°40’45” 
até o marco M-193, de coordenada N = 9.643.286,71m e E = 603.236,04m; 
302,37 m e azimute plano 13°40’55” até o marco M-194, de coordenada N 
= 9.643.580,50m e E = 603.307,56m; 79,21 m e azimute plano 13°40’42” 
até o marco M-195, de coordenada N = 9.643.657,46m e E = 603.326,29m; 
348,86 m e azimute plano 13°40’57” até o marco M-196, de coordenada N 
= 9.643.996,42m e E = 603.408,81m; 49,64 m e azimute plano 13°40’51” 
até o marco M-197, de coordenada N = 9.644.044,65m e E = 603.420,55m; 
389,33 m e azimute plano 13°40’51” até o marco M-198, de coordenada N 
= 9.644.422,93m e E = 603.512,63m; 44,39 m e azimute plano 13°40’57” 
até o marco M-199, de coordenada N = 9.644.466,06m e E = 603.523,13m; 
403,29 m e azimute plano 13°40’54” até o marco M-200, de coordenada N 
= 9.644.857,91m e E = 603.618,52m; 38,46 m e azimute plano 13°41’09” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.644.895,28m e E = 603.627,62m; 
381,99 m e azimute plano 13°40’54” até o marco M-202, de coordenada N 
= 9.645.266,43m e E = 603.717,97m; 51,95 m e azimute plano 13°40’59” 
até o marco M-203, de coordenada N = 9.645.316,91m e E = 603.730,26m; 
311,85 m e azimute plano 13°40’54” até o marco M-204, de coordenada N 
= 9.645.619,91m e E = 603.804,02m; 20,32 m e azimute plano 13°39’37” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.645.639,66m e E = 603.808,82m; 
83,97 m e azimute plano 13°40’50” até o marco M-206, de coordenada N 
= 9.645.721,25m e E = 603.828,68m; 327,68 m e azimute plano 13°45’09” 
até o marco M-207, de coordenada N = 9.646.039,54m e E = 603.906,58m; 
59,56 m e azimute plano 13°44’40” até o marco M-208, de coordenada N 
= 9.646.097,39m e E = 603.920,73m; 358,29 m e azimute plano 13°45’06” 
até o marco M-209, de coordenada N = 9.646.445,41m e E = 604.005,90m; 
63,02 m e azimute plano 13°45’06” até o marco M-210, de coordenada N 
= 9.646.506,62m e E = 604.020,88m; 391,34 m e azimute plano 13°45’08” 
até o marco M-211, de coordenada N = 9.646.886,74m e E = 604.113,91m; 
32,94 m e azimute plano 13°44’58” até o marco M-212, de coordenada N 
= 9.646.918,74m e E = 604.121,74m; 390,35 m e azimute plano 13°45’05” 
até o marco M-213, de coordenada N = 9.647.297,90m e E = 604.214,53m; 
2,21 m e azimute plano 13°35’47” até o marco M-214, de coordenada N = 
9.647.300,05m e E = 604.215,05m; 54,73 m e azimute plano 13°11’27” 
até o marco M-215, de coordenada N = 9.647.353,34m e E = 604.227,54m; 
359,92 m e azimute plano 13°11’14” até o marco M-216, de coordenada N 
= 9.647.703,77m e E = 604.309,65m; 58,75 m e azimute plano 13°11’05” 
até o marco M-217, de coordenada N = 9.647.760,97m e E = 604.323,05m; 
378,77 m e azimute plano 13°11’14” até o marco M-218, de coordenada N 
= 9.648.129,75m e E = 604.409,46m; 39,49 m e azimute plano 13°11’17” 
até o marco M-219, de coordenada N = 9.648.168,20m e E = 604.418,47m; 
388,79 m e azimute plano 13°11’11” até o marco M-220, de coordenada N 
= 9.648.546,74m e E = 604.507,16m; 43,76 m e azimute plano 13°10’55” 
até o marco M-221, de coordenada N = 9.648.589,35m e E = 604.517,14m; 
380,17 m e azimute plano 13°11’15” até o marco M-222, de coordenada N 
= 9.648.959,49m e E = 604.603,87m; 55,21 m e azimute plano 13°11’35” 
até o marco M-223, de coordenada N = 9.649.013,24m e E = 604.616,47m; 
343,18 m e azimute plano 13°11’08” até o marco M-224, de coordenada N 
= 9.649.347,37m e E = 604.694,75m; 65,53 m e azimute plano 13°11’17” 
até o marco M-225, de coordenada N = 9.649.411,17m e E = 604.709,70m; 
380,14 m e azimute plano 13°11’12” até o marco M-226, de coordenada N 
= 9.649.781,29m e E = 604.796,42m; 36,02 m e azimute plano 13°11’29” 
até o marco M-227, de coordenada N = 9.649.816,36m e E = 604.804,64m; 
415,62 m e azimute plano 13°11’15” até o marco M-228, de coordenada N 
= 9.650.221,02m e E = 604.899,46m; 35,58 m e azimute plano 13°10’37” 
até o marco M-229, de coordenada N = 9.650.255,66m e E = 604.907,57m; 
332,92 m e azimute plano 13°11’14” até o marco M-230, de coordenada N 
= 9.650.579,80m e E = 604.983,52m; 71,06 m e azimute plano 13°11’08” 
até o marco M-231, de coordenada N = 9.650.648,99m e E = 604.999,73m; 
89,42 m e azimute plano 13°11’16” até o marco M-232, de coordenada N 
= 9.650.736,05m e E = 605.020,13m; 251,94 m e azimute plano 13°05’41” 
até o marco M-233, de coordenada N = 9.650.981,44m e E = 605.077,21m; 
70,67 m e azimute plano 13°05’39” até o marco M-234, de coordenada N 
= 9.651.050,27m e E = 605.093,22m; 397,65 m e azimute plano 13°05’35” 
até o marco M-235, de coordenada N = 9.651.437,58m e E = 605.183,30m; 
24,22 m e azimute plano 13°06’04” até o marco M-236, de coordenada N 
= 9.651.461,17m e E = 605.188,79m; 212,91 m e azimute plano 13°05’33” 
até o marco M-237, de coordenada N = 9.651.668,55m e E = 605.237,02m; 
176,87 m e azimute plano 13°06’38” até o marco M-238, de coordenada N 
= 9.651.840,81m e E = 605.277,14m; 53,00 m e azimute plano 13°06’29” 
até o marco M-239, de coordenada N = 9.651.892,43m e E = 605.289,16m; 
368,07 m e azimute plano 13°06’38” até o marco M-240, de coordenada N 
= 9.652.250,91m e E = 605.372,65m; 58,49 m e azimute plano 13°06’52” 
até o marco M-241, de coordenada N = 9.652.307,87m e E = 605.385,92m; 
375,64 m e azimute plano 13°06’34” até o marco M-242, de coordenada N 
= 9.652.673,72m e E = 605.471,12m; 46,93 m e azimute plano 13°06’55” 
até o marco M-243, de coordenada N = 9.652.719,43m e E = 605.481,77m; 
379,57 m e azimute plano 13°06’33” até o marco M-244, de coordenada N 
= 9.653.089,11m e E = 605.567,86m; 54,93 m e azimute plano 13°06’37” 
até o marco M-245, de coordenada N = 9.653.142,61m e E = 605.580,32m; 
359,63 m e azimute plano 13°06’35” até o marco M-246, de coordenada N 
= 9.653.492,87m e E = 605.661,89m; 64,43 m e azimute plano 13°06’55” 
até o marco M-247, de coordenada N = 9.653.555,62m e E = 605.676,51m; 
340,35 m e azimute plano 13°06’37” até o marco M-248, de coordenada N 

= 9.653.887,10m e E = 605.753,71m; 75,89 m e azimute plano 13°06’28” 
até o marco M-249, de coordenada N = 9.653.961,01m e E = 605.770,92m; 
348,45 m e azimute plano 13°06’38” até o marco M-250, de coordenada N 
= 9.654.300,38m e E = 605.849,96m; 62,83 m e azimute plano 13°06’34” 
até o marco M-251, de coordenada N = 9.654.361,57m e E = 605.864,21m; 
352,27 m e azimute plano 13°06’34” até o marco M-252, de coordenada N 
= 9.654.704,66m e E = 605.944,11m; 70,09 m e azimute plano 13°06’44” 
até o marco M-253, de coordenada N = 9.654.772,92m e E = 605.960,01m; 
212,76 m e azimute plano 13°06’38” até o marco M-254, de coordenada N 
= 9.654.980,13m e E = 606.008,27m; 31,18 m e azimute plano 41°52’01” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.655.003,35m e E = 606.029,08m; 
deste, segue confrontando com o limite da Gleba Nova olinda – área 3, 
com a seguinte distancia 18,15 m e azimute plano 89°39’10” até o marco 
M-256, de coordenada N = 9.655.003,46m e E = 606.047,23m; 329,67 m 
e azimute plano 89°40’05” até o marco M-257, de coordenada N = 
9.655.005,37m e E = 606.376,89m; 222,13 m e azimute plano 89°40’02” 
até o marco M-258, de coordenada N = 9.655.006,66m e E = 606.599,02m; 
366,32 m e azimute plano 89°40’01” até o marco M-259, de coordenada N 
= 9.655.008,79m e E = 606.965,33m; 233,56 m e azimute plano 89°39’59” 
até o marco M-260, de coordenada N = 9.655.010,15m e E = 607.198,89m; 
462,30 m e azimute plano 89°40’00” até o marco M-261, de coordenada N 
= 9.655.012,84m e E = 607.661,18m; 136,82 m e azimute plano 89°40’09” 
até o marco M-262, de coordenada N = 9.655.013,63m e E = 607.798,00m; 
396,07 m e azimute plano 89°40’02” até o marco M-263, de coordenada N 
= 9.655.015,93m e E = 608.194,06m; 283,97 m e azimute plano 89°40’02” 
até o marco M-264, de coordenada N = 9.655.017,58m e E = 608.478,03m; 
273,24 m e azimute plano 89°40’00” até o marco M-265, de coordenada N 
= 9.655.019,17m e E = 608.751,27m; 265,35 m e azimute plano 89°40’03” 
até o marco M-266, de coordenada N = 9.655.020,71m e E = 609.016,62m; 
374,42 m e azimute plano 89°39’59” até o marco M-267, de coordenada N 
= 9.655.022,89m e E = 609.391,03m; 179,06 m e azimute plano 89°40’02” 
até o marco M-268, de coordenada N = 9.655.023,93m e E = 609.570,09m; 
450,66 m e azimute plano 89°40’01” até o marco M-269, de coordenada N 
= 9.655.026,55m e E = 610.020,74m; 161,61 m e azimute plano 89°40’00” 
até o marco M-270, de coordenada N = 9.655.027,49m e E = 610.182,35m; 
382,92 m e azimute plano 89°39’59” até o marco M-271, de coordenada N 
= 9.655.029,72m e E = 610.565,26m; 271,80 m e azimute plano 89°40’01” 
até o marco M-272, de coordenada N = 9.655.031,30m e E = 610.837,06m; 
312,94 m e azimute plano 89°40’07” até o marco M-273, de coordenada N 
= 9.655.033,11m e E = 611.149,99m; 253,27 m e azimute plano 89°39’55” 
até o marco M-274, de coordenada N = 9.655.034,59m e E = 611.403,26m; 
360,57 m e azimute plano 89°40’04” até o marco M-275, de coordenada N 
= 9.655.036,68m e E = 611.763,82m; 175,82 m e azimute plano 89°40’03” 
até o marco M-276, de coordenada N = 9.655.037,70m e E = 611.939,64m; 
510,52 m e azimute plano 89°40’00” até o marco M-277, de coordenada N 
= 9.655.040,67m e E = 612.450,15m; 142,62 m e azimute plano 89°40’00” 
até o marco M-278, de coordenada N = 9.655.041,50m e E = 612.592,77m; 
422,54 m e azimute plano 89°39’59” até o marco M-279, de coordenada N 
= 9.655.043,96m e E = 613.015,30m; 247,26 m e azimute plano 89°40’07” 
até o marco M-280, de coordenada N = 9.655.045,39m e E = 613.262,56m; 
333,78 m e azimute plano 89°40’01” até o marco M-281, de coordenada N 
= 9.655.047,33m e E = 613.596,33m; 224,40 m e azimute plano 89°39’56” 
até o marco M-282, de coordenada N = 9.655.048,64m e E = 613.820,73m; 
554,53 m e azimute plano 89°40’02” até o marco M-283, de coordenada N 
= 9.655.051,86m e E = 614.375,25m; 213,08 m e azimute plano 89°40’00” 
até o marco M-284, de coordenada N = 9.655.053,10m e E = 614.588,33m; 
603,27 m e azimute plano 89°40’00” até o marco M-285, de coordenada N 
= 9.655.056,61m e E = 615.191,59m; 561,59 m e azimute plano 89°40’03” 
até o marco M-286, de coordenada N = 9.655.059,87m e E = 615.753,17m; 
1.195,28 m e azimute plano 89°40’01” até o marco M-287, de coordenada 
N = 9.655.066,82m e E = 616.948,43m; 264,30 m e azimute plano 
89°40’06” até o marco M-288, de coordenada N = 9.655.068,35m e E = 
617.212,73m; 1.525,64 m e azimute plano 89°40’01” até o marco M-289, 
de coordenada N = 9.655.077,22m e E = 618.738,34m; 278,70 m e 
azimute plano 89°40’01” até o marco M-290, de coordenada N = 
9.655.078,84m e E = 619.017,04m; 1.270,46 m e azimute plano 89°40’00” 
até o marco M-291, de coordenada N = 9.655.086,23m e E = 620.287,48m; 
512,61 m e azimute plano 89°40’01” até o marco M-292, de coordenada N 
= 9.655.089,21m e E = 620.800,08m; 879,12 m e azimute plano 89°40’01” 
até o marco M-293, de coordenada N = 9.655.094,32m e E = 621.679,19m; 
667,43 m e azimute plano 89°40’04” até o marco M-294, de coordenada N 
= 9.655.098,19m e E = 622.346,61m; 1.041,81 m e azimute plano 
89°40’00” até o marco M-295, de coordenada N = 9.655.104,25m e E = 
623.388,40m; 327,56 m e azimute plano 89°40’04” até o marco M-296, de 
coordenada N = 9.655.106,15m e E = 623.715,95m; 1.052,28 m e azimu-
te plano 89°40’00” até o marco M-297, de coordenada N = 9.655.112,27m 
e E = 624.768,21m; 675,52 m e azimute plano 89°40’00” até o marco 
M-298, de coordenada N = 9.655.116,20m e E = 625.443,72m; 463,53 m 
e azimute plano 89°40’03” até o marco M-299, de coordenada N = 
9.655.118,89m e E = 625.907,24m; 291,04 m e azimute plano 89°40’02” 
até o marco M-300, de coordenada N = 9.655.120,58m e E = 626.198,28m; 
594,94 m e azimute plano 89°40’00” até o marco M-301, de coordenada N 
= 9.655.124,04m e E = 626.793,21m; 478,86 m e azimute plano 89°40’03” 
até o marco M-302, de coordenada N = 9.655.126,82m e E = 627.272,06m; 
303,37 m e azimute plano 89°39’57” até o marco M-303, de coordenada N 
= 9.655.128,59m e E = 627.575,42m;  46,38 m e azimute plano 89°39’59” 
m até o marco M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenada aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 57°00’, fuso -21, tendo 
como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção U T M.
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II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis 
da circunscrição Judiciária competente.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário - dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
da Retificação na Matrícula nº 12.976, Livro: 2 – Registro Geral, Folha: 01, 
junto ao cartório de registro de imóveis da comarca de Santarém.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iTErPa

Portaria Nº 013/2019
Protocolo: 847182

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

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2020/1001886 fEliPE GaNJa PioTo faZENda ViSTa 
alEGrE 103,5484 ha doM EliSEU 1567/2022

2021/401110 faBio rocHa lacErda faZENda PriMaVEra 217,8963 ha roNdoN do 
Pará 1566/2022

Belém (Pa), 31/08/2022
fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
  rESPoNdENdo PEla PrESidÊNcia

  Portaria Nº 013/2019
Protocolo: 847026

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

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2017/482835 Maria do Socorro 
fErrEira da coSTa SÍTio SÃo carloS 2,4989ha caSTaNHal 1565/2022

Belém (Pa), 31/08/2022
fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
  rESPoNdENdo PEla PrESidÊNcia

  Portaria Nº 013/2019
Protocolo: 847002

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

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2020/227550 Maria da GlÓria aSSUN-
ÇÃo da SilVa SÍTio fÉ EM dEUS 6,3550 ha caSTaNHal 1554/2022

2020/226703 JoSE TEiXEira dE caSTro SÍTio do ZEQUiNHa

Geral:8,0524 
ha;

SaNTa iSaBEl 
do Pará: 
0,4681 ha;

caSTaNHal: 
7,5843 ha

 

SaNTa iSaBEl 
do Pará / 
caSTaNHal

1555/2022

2020/227209 Maria dE NaZarÉ SilVa 
MoNTEiro SÍTio Boa VENTUra 6,6148 ha caSTaNHal 1556/2022

2020/227961 Maria GlaUciaNE alVES 
dE caSTro SEM dENoMiNaÇÃo 8,9459ha caSTaNHal 1557/2022

2020/229166 laUra Maria GoMES 
fErrEira SÍTio MoNTE HorEBE 7,9460 ha caSTaNHal 1558/2022

2020/229132 lUciNdo MariNHo da 
SilVa SÍTio dEUS ProVErá 7,9009 ha caSTaNHal 1559/2022

2020/226944 lUZia JoaNa PaNToJa 
da SilVa SÍTio 4 irMÃoS 7,0949 ha caSTaNHal 1560/2022 

2020/229010 MaNoEl PENa MoNTEiro SÍTio UNiÃo

Geral:8,1180 
ha;

caSTaNHal: 
8,0687 ha;

SaNTa iSaBEl 
do Pará: 
0,0493 ha

caSTaNHal / 
SaNTa iSaBEl 

do Pará
1561/2022

2022/926679 KEila caroliNa SilVa 
PiErrE SÍTio PiErrE

Geral:12,4713 
ha;

caSTaNHal: 
12,2340 ha;

SaNTa iSaBEl 
do Pará: 
0,2372 ha

 

caSTaNHal / 
SaNTa iSaBEl 

do Pará
1562/2022

Belém (Pa), 31/08/2022
fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
rESPoNdENdo PEla PrESidÊNcia
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 846988
GoVerNo do estado do ParÁ

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2014/534784 JoVENTiNo rodriGUES 
cHaVEiro

faZENda SÃo 
MarcoS 569,4713 ha MaraBá 1563/2022

Belém (Pa), 31/08/2022
fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
rESPoNdENdo PEla PrESidÊNcia
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 846991
GoVerNo do estado do ParÁ

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2019/42671 criSTiaNo SilVa dE SoUZa cHácara rENaScEr 47,4307 ha SaNTo aNTÔNio 
do TaUá 1548/2022

2021/1125547 MarcoS BarBoSa PaNToJa faZENda doiS 
irMÃoS 12,2565 ha TailÂNdia 1549/2022

2022/137909 MiSaEl caMPoS dE 
oliVEira faZENda cáSSia 606,2628 ha iTUPiraNGa 1550/2022

2013/468134 NElcir faTiMa VEZENTiN 
BaUli

faZENda ValE do 
rio aZUl 1176,8415 ha JacarEacaNGa 1551/2022

Belém (Pa), 31/08/2022
fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
rESPoNdENdo PEla PrESidÊNcia
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 846824
GoVerNo do estado do ParÁ

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
2015/165733 JaldEcY PaNciEri faZENda SÃo JoSÉ 1495,1357 ha TailÂNdia 1552/2022

Belém (Pa), 31/08/2022
fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
rESPoNdENdo PEla PrESidÊNcia
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 846837

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
terMiNo de ViNcULo de serVidor teMPorario

Órgão: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa
ato: Processo n° 2022/1087289, de 26.08.2022
 Término de vínculo: 01/09/2022
Tipo: distrato, a pedido do Termo de contrato Temporário nº 58/2020, 
firmado em 15.10.2020
Servidor Temporário: dEYSE JUliaNa doS SaNToS corrEia -matricula 
nº 5917813/2
 cargo: assistente administrativo
ordenador: flaVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
respondendo pela Presidência-decreto de 11.08.2022-doE Nº 35.076, de 
12.08.2022

Protocolo: 847345

diÁria
Portaria Nº 1564/2022 de 31/08/2022

objetivo: Para representar o iTErPa, em uma visita técnica  no município 
de Goianésia do Pará.
Período: 31/08 a 02/09/2022 (2,5)  diárias
Servidores:
- 5935566/3- Gabriel ferreira Natário (assessor)
-57197740/1- ruy Guilherme ferreira de alcântara (Motorista)
ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo 
  resp. p/ Presidência

Protocolo: 847028
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Portaria Nº 1553/2022 de 31/08/2022
objetivo: Para participar da audiência de reintegração de posse
 no fórum da comarca de Maracanã.
Período: 30 a 31/08/2022 (1,5)  diárias
Servidores:
-5558.9694-2- Tiago de lima ferreira (ouvidor)
-23132/1- iranildo Vicente da Silva (Motorista)
ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo 
  resp. p/ Presidência

Protocolo: 846907
Portaria Nº 1545/2022 de 30/08/2022

objetivo: Visando atender a ação de regularização fundiária nos
 municípios de Tracuateua, Bonito e itupiranga.
Período: 05 a 24/09/2022 (19,5)  diárias
Servidores:
-316.8085/1- Maria alzenora de almeida (Engº agrônomo)
-2042363/1- João Borges Prestes (Motorista)
ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo 
  resp. p/ Presidência

Protocolo: 846795
Portaria Nº 1570/22 de 31/08/2022

objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:alenquer/Pa
Periodo: 02/09 a 01/10/2022 (29,5) diárias
Servidores:
-8084-5162/1–João Bosco fortes de castro Junior.Tec.dEaf
-5911-774/2-Hugo Santos de Souza-assis.Tec.dEaf
-3168-158/1-José Uchoa de Vasconcelos-Técnico agrimensor
-3167-798/1-Oneide Lidia Barata de Oliveira-Oficial Administrativo
-23132/1-iranildo Vicente da Silva-Motorista
-ordenador :Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 847404

.

.

oUtras MatÉrias
.

reLatÓrio Nº 3.891, de 29/08/2022 - cPad/iterPa
Tendo em vista que a comissão Permanente de análise de documentos – 
cPad, instituída pela instrução Normativa nº 00016 – iTErPa, de 30.06.88 
e normatizada pelo regulamento Geral do instituto de Terras do Pará - 
iTErPa, aprovado pelo decreto Governamental nº 6938 de 19.06.90, apre-
sentou o relatório nº 3.891, de 29.08.2022, relativo ao Processo admi-
nistrativo nº 2022/46546-iTErPa, de interesse de carloS aTila PirES 
SaNTaNa, que aprovo;
rEcoNHEÇo como falSo o Título de domínio Sob condições resolutivas 
nº 101, supostamente expedido pelo Governo do Estado do Pará, aos 07 
dias do mês de Setembro de 2021, em favor de carloS aTila PirES 
SaNTaNa, referente a uma área de 1.499,0054ha, localizada a margem 
direita do rio Xingu, 35 Km e margem direita da Br-158-120 Km, Município 
de São félix do Xingu.
dETErMiNo o encaminhamento do feito à coordenadoria de documenta-
ção e informação – cdi, para as devidas anotações e posterior encaminha-
mento ao departamento Jurídico - dJ, para exame.
Publique-se
Belém(Pa), 31 de agosto de 2022
flaVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
respondendo pela Presidência – iTErPa

Portaria Nº 013/2019
Protocolo: 846992

iNstitUto de terras do ParÁ
editaL

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

ord Processo iNteressado iMÓVeL Área (ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

1 2018/510915 WollaS PaZ dE 
SoUSa

faZENda Gar-
Ça BraNca 148,7872 Partindo da Vila União, 

Vicinal Tapirapé km-27 MaraBá

2 2010/293651
rafaElla 

alVarENGa 
PaNdolffi

faZENda áGUa 
liMPa 523,6728 Br-010, ESTrada PiNGo 

dE oUro, KM 46,5 UliaNÓPoliS

3 072205381/2021 GaBriEl lEM-
BraNcE

faZENda SÃo 
GaBriEl 1.258,9606 GlEBa SÃo BENEdiTo JacarEacaNGa

4 2022/825315 JadEr foNTENEl-
lE BarBalHo

faZENda 
ParaiSo do 

NorTE ii
1.337,2652

MarGEM dirEiTa do 
rio caPiM, raMal do 

KM 81, á 13 KM
iPiXUNa do Pará

5 011700067/2022 WalKiria alMEi-
da loUrEiro

faZENda 
TEoliNda iii 1.496,8990 rodoVia Pa-256, 42 KM iPiXUNa do Pará

6 2018/219921 aGroEXPorT 
lTda

faZENda 
BoNiTa 196,1775 ViciNal SaNTa Maria MoJU

7 053002546/2022 MESSiaS fErrEi-
ra dE oliVEira

faZENda 
SaNTa riTa 592,1776

ViciNal BaTaTal,  13,6 
KM , PEla ViciNal 03 

Por 4,3 KM .
iTUPiraNGa

8 2022/417448
Marcia criSTiNa 

ZaHlUTH cEN-
TENo

faZENda rio 
BraNco V 1.388,8842 MarGEM dirEiTa da 

rodoVia Pa-125, KM 35 ParaGoMiNaS

9 2022/417391
daNiEl aUGUSTo 

cENTENo Bar-
BalHo

faZENda 
fUrNa rica 1.243,5251 MarGEM dirEiTa da 

rodoVia Pa-125, KM 35 ParaGoMiNaS

10 2022/519989
MicHElHE criS-
TiNE cENTENo 

GodiNHo
faZENda ValE 789,5414 MarGEM dirEiTa da 

rodoVia Pa-125, KM 35 ParaGoMiNaS

11 2007/355852 Maria dE loUr-
dES coNSoli

SiTio SaNTa 
lUZia 79,5882 GlEBa aMPUlHETa ParaUaPEBaS

12 050502181/2022 SUaNi GoNÇal-
VES dE liMa

faZENda Ma-
ria JoNa Vii 1.455,5526

Br-222, km 20  MarGEM 
dirEiTa, raMal do 
aGUa da lUZ, KM 22

doM EliSEU

Belém (Pa), 31.08.2022
dr. flávio ricardo a. azevedo
respondendo pela Presidência

Portaria Nº013/2019
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 847423
..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 5432 /2022 de 31 de aGosto de 2022 – adeParÁ.
dispõe sobre a instauração de Processo administrativo disciplinar, designa 
a comissão e dá outras providências.
o diretor-Geral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do 
Pará - adEPará, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto nos art. 199, 204 e 205 da lei Estadual 5.810/94.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2022/874892 e demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos 
trabalhos
rESolVE:
i – dETErMiNar a instauração de Processo administrativo disciplinar em 
desfavor do servidor iSdS ; matrícula nº 14826/2, pelo suposto cometi-
mento dos fatos narrados na denúncia.
ii – dESiGNar os servidores ElToN BaNdEira Toda, cargo: fiscal Estadu-
al agropecuário, matrícula: 54185743/ 1; WalBErT diaS GaBriEl, cargo: 
fiscal Estadual agropecuário, matrícula: 5775698/ 2 e WEBErT lUiZ SilVa 
dE QUEiroZ, cargo: assistente administrativo, matrícula 57173488/ 1b; 
para sob a presidência do primeiro, constituírem a comissão de inquérito, 
todos lotados na Sede da instituição situada na Tv. Mariz e Barros, 1184 
- Pedreira, Belém - Pa, 66080-008, sala da corregedoria, incumbida de 
apurar dentro do prazo de 60 (sessenta dias), o qual poderá ser prorrogada 
por igual período por conveniência e necessidade da administração Pública.
registre-se, publique-se e cumpra-se
Belém, 31 de agosto de 2022.
JaMir ParaGUaSSÚ JUNior MacEdo
diretor-Geral

Protocolo: 847235

terMo aditiVo a coNtrato
.

5ºtermo aditivo
Processo 2012/63936

coNtrato de LocaÇÃo Nº 004/2014
Projeto/atividade – 928338;
Elemento de despesa – 339036;
fonte – 0261;
Valor Mensal: r$ 775,95
Valor Total: r$ 9.311,40
Vigência: 01/09/2022 à 31/08/2023
Classificação do objeto: Locação De Imóvel No Município De IPIXUNA DO 
Pará.
Justificativa: Prorrogação do Contrato pelo Período de 12 (doze) meses.
coNTraTado: WilSoN riBEiro PErEira da SilVa
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, dirETor GEral.

Protocolo: 827324
9ºtermo aditivo
Processo 2021/741936

coNtrato de LocaÇÃo Nº 106/2015
Projeto/atividade – 928338;
Elemento de despesa – 339036;
fonte – 0261;
Valor Mensal: r$ 1.739,73
Valor Total: r$ 20.876,76
Vigência: 01/09/2022 à 31/08/2023
Classificação do objeto: Locação De Imóvel No Município De PACAJÁ.
Justificativa: Prorrogação do Contrato pelo Período de 12 (DOZE) MESES.
coNTraTado: iVoNETE SilVa BaHia
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, dirETor GEral.

Protocolo: 842699
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5442/2022: BENEficiá-
rio: carloS WilSoN SaNTiaGo carNEiro; Matrícula: 57223365;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 
0261;objetivo: atender despesas de pronto pagamento que não podem 
ser subordinadas ao processo normal de aplicação.Elemento de despesa 
/ Valor: 339039 / r$ 4.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 847179
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5411/2022: BENEficiá-
rio: JoSiNo filHo GoMES doS SaNToS;Matrícula: 5861667;função:20a-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: 
Suprir eventuais demandas desta Gerencia regional de Paragominas e 
reposição do material de atendimento às enfermidades dos escritórios ju-
risdicionados.Elemento de despesa/ Valor: 339030/39 / r$2.000,00;Prazo 
de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.orde-
nador de despesas: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846811
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5414/2022: BENEficiá-
rio: aNa PaUla PEdroSo dE SoUZa;Matrícula: 55588179;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de serviços de 
pessoa física, para atender as necessidades da Gerência de altamira.Ele-
mento de despesa/ Valor: 339036/47/ r$ 2.400,00;Prazo de aplicação 
(em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordenador de des-
pesas: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 846833

diÁria
Portaria: 5431/2022 Objetivo: Inspecionar e fiscalizar estabelecimen-
tos processadores de derivados da Mandioca e Polpa de frutas e supervi-
são técnica nas UlSa´s.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: áGUa aZUl do NorTE, BrEU BraNco, oU-
rilÂNdia do NorTE, TUcUMÃ/Pa Servidor: 54186897/WilSoN EMilio 
SaraiVa da SilVa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS / 29/08/2022 a 04/09/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846989
Portaria: 5430/2022 Objetivo: Inspecionar e fiscalizar estabelecimentos 
processadores de derivados da Mandioca e Polpa de frutas e supervisão 
técnica nas UlSa´s.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BElÉM/Pa destino: áGUa aZUl do NorTE, BrEU BraNco, oUrilÂNdia 
do NorTE, TUcUMÃ/Pa Servidor: 05114640/ EliElSoN GoMES Maia 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS / 29/08/2022 a 04/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846983
Portaria: 5433/2022 objetivo: realizar levantamentos de detecção de 
pragas quarentenárias em doze propriedades rurais produtoras de bana-
na.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa 
destino: SÃo doMiNGoS do caPiM, SÃo fraNciSco do Pará/Pa Servi-
dor: 54187029/ clEcio lEaNdro GoMES dE MENdoNca (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 29/08/2022 a 01/09/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 847059
Portaria: 5434/2022 objetivo: realizar vistoria técnica em estabeleci-
mentos processadores de derivados da mandioca e polpa de frutas, loca-
lizados nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: TErra alTa/Pa destino: caSTaNHal, iNHaNGaPi, SaNTa BárBara 
do Pará, SÃo fraNciSco do Pará/Pa Servidor: 54187029/ clEcio lE-
aNdro GoMES dE MENdoNca (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS 
/ 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 847064
Portaria: 5435/2022 objetivo: Participar de reunião técnica para ava-
liação do seminário SafTa no município de Tomé açú.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem:BElÉM/Pa destino:  ToMÉ-aÇU/Pa Ser-
vidor: 57224177/rafaEl aNToNio HaBEr (fiScal ESTadUal aGroPE-
cUário) / 1,5 diária /01/09/2022 a 02/09/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 847067
Portaria: 5436/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4T em bananeiras em 12 propriedades do 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraSil 
NoVo/Pa destino: MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 5897577/ PaUlo ViTor 
NoGUEira (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 4,5 diáriaS / 29/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 847076
Portaria: 5439/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BrEVES/Pa destino: BaGrE/Pa Servidor: 5246601/ roNaldo 
oliVEira MiraNda/ (TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 30/08/2022 a 
31/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 847094
Portaria: 5438/2022 objetivo: levantamento de detecção da Mosca da 
carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGa-
raPÉ-aÇU/Pa destino: MaGalHÃES BaraTa, MaracaNÃ/Pa Servidor: 
54187171/ fraNciSco rodriGUES MoNTEiro (aUXiliar dE caMPo) / 
1,5 diária / 30/08/2022 a 31/08/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 847088

Portaria: 5440/2022 objetivo: realizar cadastramento de produtores, 
propriedades rurais e unidades produtivas de cultivos agrícolas.as diárias 
para o mesmo município se dão pelo motivo de as localidades serem a 
mais de 6 horas da sede da adEPará no município. fundamento legal: lei 
5.810/94 art.145/149. origem: acará/Pa destino: acará/Pa Servi-
dor: 54187139/ ENEiaS MarcEliNo dE araUJo MarQUES (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.or-
denador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 847102
Portaria: 5441/2022 objetivo: realizar cadastramento de produtores, 
propriedades rurais e unidades produtivas de cultivos agrícolas.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TailÂNdia/Pa destino: 
acará/Pa Servidor: 5948820/ Maria iara rodriGUES NoGUEira (TÉc-
Nico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 847106
Portaria: 5413/2022 objetivo: coordenar a campanha de Vacinação no 
município de Ponta de Pedras, realizando vigilância epidemiológica, vacina 
agulha oficial e confecções de relatórios, com o objetivo de mantermos 
as vigilâncias durante a etapa de vacinação – Marajó 2022, bem como 
cumprirmos a meta estabelecida no PPa.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: PoNTa dE PEdraS/Pa Servidor: 
57234511/ Maria aUdilEia da SilVa TEiXEira (MÉdico VETEriNário) 
/ 14,5 diáriaS / 12/09/2022 a 26/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846826
Portaria: 5415/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: oriXiMiNá/Pa destino: MoN-
TE doUrado/Pa. Servidor: 5908951/ EriSSoN SErGio MElo da SilVa 
(fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 14,5 
diáriaS / 02/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo

Protocolo: 846841
Portaria: 5418/2022 objetivo: realizar investigação de mortalidade de 
animais em 2 propriedades rurais de Ponta de Pedras. fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: 
PoNTa dE PEdraS/Pa Servidor: 57217053/ lEaNdro loPES raMoS (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS 
/ 29/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 846873
Portaria: 5417/2022 objetivo: realizar produção de material audiovisu-
al e armazenamento de dados para divulgação das ações da adEPara refe-
rentes à certificação industrial vegetal e inauguração de casa de farinha no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: TracUaTEUa/Pa Servidor: 57235010/ MaNUEla ViaNa dE 
oliVEira (coordENador) / 2,5 diáriaS / 29/08/2022 a 31/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846869
Portaria: 5416/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MocaJUBa/Pa destino: MoNTE 
doUrado/Pa Servidor: 54193762/ Joao QUEiroZ rodriGUES (aUXi-
liar dE caMPo) / 14,5 diáriaS / 02/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 846861
Portaria: 5425/2022 objetivo: realizar visita administrativa nos escritó-
rios da Gerência regional.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo, QUaTiPUrU, SaNTa lUZia do 
Pará, SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE Mi-
raNda rocHa (GErENTE) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 a 25/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846914
Portaria: 5426/2022 objetivo: conduzir servidores, que irão realizar 
monitoramento de moluscos bivalves, nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: aUGUSTo cor-
rÊa, BraGaNÇa/Pa Servidor: 5905890/ JoSUÉ doS SaNToS carValHo 
(MoToriSTa) / 1,5 diária / 23/08/2022 a 24/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846920
Portaria: 5424/2022 objetivo: coordenar a coleta de grãos para análise 
e classificação em empacotadoras.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá, ParaUaPEBaS, rEdEN-
ÇÃo/Pa Servidor: 5950874/ Jair doS SaNToS BaHia (GErENTE) / 4,5 
diáriaS / 28/08/2022 a 01/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846910
Portaria: 5423/2022 objetivo: Prestar apoio à gerente regional duran-
te a visita administrativa aos escritórios da gerência regional.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: aUGUS-
To corrÊa, BraGaNÇa, ViSEU/Pa Servidor: 5909025/ JoSE claUBio 
SilVa GalVÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 
19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846900
Portaria: 5419/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ToMÉ-aÇU/Pa destino: MoNTE 
doUrado/Pa Servidor: 57223365/ carloS WilSoN SaNTiaGo carNEi-
ro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 14,5 diáriaS / 02/09/2022 a 
16/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 846881
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Portaria: 5420/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola). fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: cacHoEira do arari/
Pa destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 5846960/ lUiZ carloS So-
arES MoUra (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 14,5 diáriaS / 02/09/2022 a 
16/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 846877
Portaria: 5422/2022 objetivo: realizar na região da comunidade Bom 
Jesus a capacitação de agentes Vacinadores, com o intuito de aumentar o 
índice vacinal da região trabalhada.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: iPiXUNa do Pará/Pa Servi-
dor: 54181050/ arliNEa Maria MoTa rodriGUES (MÉdico VETEriNá-
rio) / 1,5 diária / 31/08/2022 a 01/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846894
Portaria: 5421/2022 objetivo: realizar atividades de vigilância em pro-
priedades rurais sob suspeita (Brucelose e/ou Tuberculose) e educação 
sanitária no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: cacHoEira do arari/Pa destino: SaNTa crUZ do arari/Pa Ser-
vidor: 589793/ oNEl SolaNo Garcia / (fiScal ESTadUal aGroPEcUá-
rio) / 2,5 diáriaS/ 08/08/2022 a 10/08/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846889
Portaria: 5412/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Praga foc r4T, em 12 propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa destino: PalESTiNa 
do Pará/Pa Servidor: 57189731/ daNiEllY BUSaTo GUiNHaZi / (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 846821
Portaria: 5410/2022 objetivo: realizar educação sanitária sobre selo 
artesanal vegetal. A quantidade de diárias solicitadas, justifica-se pela dis-
tância de mais 100 km de estrada não pavimentada em péssimo estado 
de conservação da sede municipal de Marabá. destaco que para a realiza-
ção da atividade serão necessários carro traçado.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servi-
dor: 57223827/ aNdErSoN rocHa PiNHEiro (ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 1,5 diária / 08/09/2022 a 09/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846799
Portaria: 5408/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, atualização ca-
dastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: Vila NaZarÉ/Pa Servidor: 
57175279/MicHElE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 4,5 diáriaS / 29/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846789
Portaria: 5409/2022 objetivo: dar apoio administrativo no escritório 
de atendimento na unidade Soure.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 57189761/ 
NElMa BarGaS doS SaNToS (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diá-
riaS / 29/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaS-
SU MacEdo.

Protocolo: 846790
Portaria: 5405/2022 objetivo: realizar supervisão técnica e administrativa 
nas UVls nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: ParaGoMiNaS/Pa destino: aUrora do Pará, iPiXUNa do Pará, MÃE 
do rio, UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 5861667/ JoSiNo filHo GoMES doS 
SaNToS (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 29/08/2022 a 02/09/2022. 
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846766
Portaria: 5404/2022 objetivo: realizar reunião com a diretoria Geral, 
recebimento de materiais e documentos no município de Belém.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa des-
tino: BElÉM/Pa Servidor: 5861667/ JoSiNo filHo GoMES doS SaNToS 
(GErENTE rEGioNal) / 2,5 diáriaS / 07/09/2022 a 09/09/2022. orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846761
Portaria: 5407/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, atendimento 
ao público em geral no escritório.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BraGaNÇa/Pa destino: cacHoEira do Piriá/Pa Ser-
vidor: 54186941/ HEllEN clEiSE MarTiNS GalVao / (aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 12/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846777
Portaria: 5406/2022 objetivo: realizar educação sanitária sobre selo 
artesanal vegetal. A quantidade de diárias solicitadas, justifica-se pela dis-
tância de mais 100 km de estrada não pavimentada em péssimo estado 
de conservação da sede municipal de Marabá. destaco que para a realiza-
ção da atividade serão necessários carro traçado.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá /Pa Ser-
vidor: 57189977/ EliaNa claUdia oliVEira ViaNa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 1,5 diária / 08/09/2022 a 09/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846768
Portaria: 5428/2022 Objetivo: Classificar e coletar de grãos para análi-
se e classificação em empacotadoras nos municípios descritos.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: Mara-
Bá, ParaUaPEBaS, rEdENÇÃo/Pa Servidor: 0013242/ HildEMar Jor-
GE BarroS PirES / (claSSificador) / 4,5 diáriaS / 28/08/2022 a 
01/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846952

Portaria: 5429/2022 Objetivo: Classificar e coletar de grãos para análise 
e classificação em empacotadoras nos municípios descritos.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá, 
ParaUaPEBaS, rEdENÇÃo/Pa Servidor: 00013102/ aroldo GoMES NU-
NES (claSSificador) / 4,5 diáriaS / 28/08/2022 a 01/09/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846977
Portaria: 5427/2022 objetivo: Executar atividade de monitoramento em 
áreas de foco de raiva dos herbívoros com captura de morcegos, busca a 
possíveis abrigos e atividades de educação sanitária / orientações técnicas 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaN-
TarÉM/Pa destino: aVEiro/Pa Servidor: 05870917/ aNdrEZa Scafi al-
MEida dE oliVEira (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 
a 26/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 846924

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº0476/2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
loTar, com efeito retroativo, a contar de 01/06/2022 até 01/06/2023, 
o Técnico em agropecuária, WilSoN da crUZ araÚJo, servidor da Pre-
feitura Municipal de Novo repartimento, colocado à disposição sem ônus 
para EMaTEr-Pará, para exercer suas funções no Escritório local de Novo 
repartimento/Escritório regional de Marabá.(PaE:2022/1061265).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 847322
Portaria Nº0477/2022

o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
i-criar, comissão de avaliação de Bens Móveis inservíveis, composta pe-
los empregados abaixo relacionados: PaE:2022/1057687.
• SARA CRISTINA JACÓ DE AZEVEDO CARVALHO
• AFONSO MARCOS BEZERRA FALCÃO
• MOISES DE SOUZA PAIVA JUNIOR
• EDIVANDO BARRETO SANTANA
ii-dETErMiNar, o prazo de validade por 06 (Seis) meses.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 847371

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 011/2022.

Processo: 2022/694643
a Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará 
– EMaTEr –Pará, inscrita no cNPJ 05.402.797/0001-77, através de seu 
Presidente, rosival Possidônio do Nascimento, autoridade Homologadora 
de cotação Eletrônica, PorTaria Nº 0059/2022, de 09/02/2022, torna 
Público a abertura do Processo licitatório de coTaÇÃo ElETrÔNica nº 
011/2022, tipo “Menor Preço” sobre o valor do item a ser arrematado e 
pago pela administração Pública, cujo objeto é a contratação de Empresa 
Especializada no fornecimento de duas Baterias de drone no valor de 
4.900,00 (Quatro mil e Novecentos reais), conforme o item 1 do Edital, 
para atender as necessidades desta empresa no Escritório central da 
EMaTEr-Pa.
 a abertura realizar-se-á no dia 6 de setembro de 2022, às 09:00 ho-
ras (horário local). o Edital encontra-se disponível na internet nos ende-
reços eletrônicos: http://www.compraspara.pa.gov.br e web.banparanet.
com.br/cotacao/ , contato pelo telefone (91) 32993463 ou e-mail: cplema-
ter@outlook.com, no horário de 09:00 às 16:00 horas.
Marituba (Pa), 31 de agosto de 2022.
coordenador responsável: Edson Ugulino lima.
Presidente-EMaTEr-Pa: rosival Possidônio do Nascimento.

Protocolo: 846786

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 069/2022
BENEficiário (a): THESSYo NYrlaNo  alfoNSo doS SaNToS / Ma-
TrÍcUla: 3860438, / carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii/a / 
MUNicÍPio: BraGaNÇa-l / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrES-
TaÇÃo dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para 
cUMPriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2022 
/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$500,00 / 3390-39 = r$460,00 / Valor ToTal r$ 
960,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / 
ordENador dE dESPESaS: alaN PÉriclES aMaral doS SaNToS.

Protocolo: 847279
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sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 070/2022
BENEficiário (a): JoSÉ aNToNio PESSoa crUZ / MaTrÍcUla: 3176770/ 
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / cacHoEira do Piriá-l 
/ oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aS-
SiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUMPriMENTo dE ME-
TaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2022 / ProGraMa: 1491 
/ ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = 
r$300,00 / 3390-39 = r$400,00 / Valor ToTal r$ 700,00/ PraZo Para 
aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dES-
PESaS: alaN PÉriclES aMaral doS SaNToS.

Protocolo: 847209
Portaria Nº068/2022, Beneficiário: Raimundo Jorge Souza Lima/ 
Matrícula: 3178340/1/cargo ou função: Ext. rural ii/ Município: 
curionópolis/objetivo: Suprimento de fundos para custear despesas 
operacionais e atividades de aTEr do Escritório local de curionópolis/
Programa: 1491/Projeto atividade:8711/foNTE:0261/Elemento de 
despesa: 339030=350,00 339039=r$ 150,00/Valor Total r$ 500,00/Prazo 
para aplicação:30 dias/comprovação: 15 dias/ordenador de despesas: 
carlos Eduardo Soares rodrigues. PaE 2022/1105655.

Protocolo: 846754

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº024/2022
BENEficiário: francisco canindé Moura Junior; MaTrÍcUla: 54196287; 
fUNÇÃo: Extensionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0101006357; oBJETiVo: Participar de três reuniões e visitas na ilha de Vi-
çosa (afuá-Pa), no período de 04 a 11 de setembro; 2 diárias (r$474,76); 
dESTiNo: afuá-Pa; ord. dE dESPESaS: cícero Batista Sobrinho.

Protocolo: 846878
..

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: JoSiMar do NaSciMENTo PErEira
MaTrÍcUla: 5929972
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
a coNTar dE 29/08/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - diretora de Gestão administrati-
va e financeira

Protocolo: 846767

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 02008/2022 - 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° 
2022/105824 SEMaS/Pa;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 047/2022- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa NEo BrS dE ElETrodoMÉSTi-
coS lTda, os servidores: laErcio doS SaNToS rodriGUES, matrícula 
nº 5929168/2 como fiscal Titular e ANDERSON VALENTE DE FREITAS, ma-
trícula nº 5913364/5 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura 
do contrato 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, 31 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 847351
Portaria Nº 02010/2022 - 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° 
2022/105824 SEMaS/Pa;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 051/2022- SEMAS/PA, 
celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTEN-
TaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa HYPEr TEcHNoloGiES coMErcio dE 
iNforMáTica E SErViÇoS EirEli, os servidores: laErcio doS SaNToS 
RODRIGUES, matrícula nº 5929168/2 como fiscal Titular e ANDERSON VA-
LENTE DE FREITAS, matrícula nº 5913364/5 como fiscal Suplente, a contar 
da data da assinatura do contrato 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, 31 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 847360
Portaria Nº 02014/2022 - 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° 
2022/105824 - SEMaS/Pa;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 052/2022- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa P & f iMPorTaÇÃo E EXPor-
TaÇÃo lTda, os servidores: cEli araÚJo do NaSciMENTo, matrícula nº 
5467497/5 como fiscal Titular e ANDERSON VALENTE DE FREITAS, matrí-
cula nº 5913364/5 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do 
contrato 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, 31 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 847374
Portaria Nº 02017/2022 - 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° 
2022/105824-SEMaS/Pa;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 055/2022- SE-
MaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE 
E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa W r do carMo iNfor-
MáTica, os servidores: laErcio doS SaNToS rodriGUES, matrícula nº 
5929168/2 como fiscal Titular e ANDERSON VALENTE DE FREITAS, matrí-
cula nº 5913364/5 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do 
contrato 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, 31 de agosto  de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 847393
Portaria Nº 02015/2022 - 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° 
2022/105824 - SEMaS/Pa;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 053/2022- SE-
MaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E 
SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa G S SarMENTo o diSTri-
BUidora E coMErcio dE EQUiPaMENToS E SUPriMENToS dE iNfor-
MaTica EirEli, os servidores: cEli araÚJo do NaSciMENTo, matrícula 
nº 5467497/5 como fiscal Titular e ANDERSON VALENTE DE FREITAS, ma-
trícula nº 5913364/5 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura 
do contrato 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, 31 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 847380
Portaria Nº 02016/2022 - 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° 
2022/105824-SEMaS/Pa;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 054/2022- SE-
MaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE 
E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa ViNiciUS cHaVES doS 
SaNToS, os servidores: cEli araÚJo do NaSciMENTo, matrícula nº 
5467497/5 ,como fiscal Titular e ANDERSON VALENTE DE FREITAS, matrí-
cula nº 5913364/5 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do 
contrato em 09 de agosto de 2022.
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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, 31 de agosto  de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 847386
Portaria Nº 02019/2022 - 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 do Processo - PaE n° 
2022/1109067;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria N° 01359/2021/GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 34.675 de 19 de agosto de 2021, os fiscais titular e suplente 
do contrato n° 043/2021 - SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria 
dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e 
a empresa EXaTa coNSTrUTora lTda, os servidores: lUcaS corrEa 
roSa, matrícula nº 5961401/1- Titular e MaUro da coSTa fErrEira, 
matrícula nº 57196798/1 - Suplente, pelos servidores: HiGo coSTa 
doS SaNToS, matrícula n° 5945962/2 – Titular e STTEfaNo ViEira 
rodriGUES, matrícula nº 5936210/3 - Suplente, com efeitos retroativos a 
contar de 22 de agosto de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 31 de agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 847407

.

.

errata
.

errata de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Nº da iNeXiGiBiLidade: 024/2022-seMas/Pa

Nº da Publicação: 846691
Nº do doE: 35.098 de 31/08/2022
onde se lê: “Valor: r$ 10.773,00 (dez mil, setessentos e setenta e três reais)”
Leia-se: “Valor: r$ 16.957,50 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e 
sete reais e cinquenta centavos)”

Protocolo: 847244
errata de iNeXiGiBiLidade

Nº da iNeXiGiBiLidade: 024/2022-seMas/Pa
Nº da Publicação: 846690
Nº do doE: 35.098 de 31/08/2022
onde se lê: “Valor ESTiMado: r$ 10.773,00 (dez mil, setessentos e 
setenta e três reais)”
Leia-se: “Valor ESTiMado: r$ 16.957,50 (dezesseis mil, novecentos e 
cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)”

Protocolo: 847240

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 021/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE – SEMaS, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.921.783/0001-
68, e a empresa ZENiTE iNforMaÇÃo E coNSUlToria lTda, pessoa jurí-
dica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 86.781.069/0001-15.
do oBJETo: contratação da Empresa ZENiTE iNforMaÇÃo E coNSUlTo-
ria S.a no que tange à execução de curso in company “coMo ElaBorar 
o ESTUdo TÉcNico PrEliMiNar E o TErMo dE rEfErÊNcia Para coM-
PraS E SErViÇoS dE acordo coM oS rEGiMES da lEi Nº 8.666/1993 
E da lEi Nº 14.133/2021” para 40 (quarenta) Servidores desta Semas/Pa.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso ii da lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, a INEXIGIBI-
lidadE dE liciTaÇÃo, referente ao Processo nº 2022/731910 de 10 de 
junho de 2022, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 75.072,00 (Setenta e cinco mil e setenta e dois 
reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade 27101; Gestão 00001; PTrES 278772; fonte 0306005952; Ele-
mento 339039; P i 2100008772c; ação 250662
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lÍlia Marcia raMoS rEiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 29 de agosto de 2022.

Protocolo: 847430
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 027/2022

ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE – SEMaS, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.921.783/0001-
68, e a empresa coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda – coNSUlTrE, pes-
soa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 36.003. 671/0001-53.

do oBJETo: contratação da Empresa coNSUlToria E TrEiNaMENTo 
lTda – coNSUlTrE referente à inscrição e participação de 06 (Seis) Ser-
vidores desta Semas/Pa no curso “completo de contratos administrativos 
para formação e atualização de Gestores e fiscais”, que ocorrerá no perí-
odo de 24/10 a 27/10/2022, em São Paulo/SP.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput c/c art.13, in-
ciso Vi da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores mo-
dificações, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo nº 
2022/942071 de 26 de julho de 2022, considerando o valor para contra-
tação.
Valor ESTiMado: r$ 16.957,50 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta 
e sete reais e cinquenta centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade 27101; Gestão 00001; PTrES 278772; fonte 0306005952; Ele-
mento 339039; P i 2100008772c; ação 250662
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lÍlia Marcia raMoS rEiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
Belém/Pa, 29 de agosto de 2022.

Protocolo: 847434

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratifi-
car o Termo de inexigibilidade de licitação nº 021/2022 para contratação 
de Valor: r$ 75.072,00 (Setenta e cinco mil e setenta e dois reais).
Belém/Pa, 30 de agosto de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 847433

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 021/2022-seMas

considerando a tramitação do Processo licitatório nº 2022/533211 e de-
pois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE MaU-
ro dE liMa o’ dE alMEida, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico 
nº 021/2022-SEMaS, cujo objeto é aquisição de carroceria tipo baú mon-
tada no veículo (caminhão 3x4), para atender as necessidades internas da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, de acordo com 
as condições e especificações técnicas constantes no Edital, tendo como 
vencedora do certame a empresa abaixo discriminada:
Empresa: af EMPrEENdiMENToS EirEli/ cNPJ: 29.127.216/0001-02
loTE ÚNico
Valor Total: 51.100,00
Belém/Pa, 31 de agosto de 2022.
JoSE MaUro dE liMa o’ dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 846959

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 021/2022-seMas

A Pregoeira Oficial designada pela PORTARIA Nº 800/2022 – GAB/SEMAS, 
de 29/04/2022, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV 
da lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências legais 
relativas ao processo licitatório n° 2022/533211, resolve adJUdicar 
o Pregão Eletrônico nº 021/2022 – SEMaS, cujo objeto é aquisição de 
carroceria tipo baú montada no veículo (caminhão 3x4), para atender 
as necessidades internas da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, de acordo com as condições e especificações técnicas 
constantes no Edital, tendo como vencedora do certame a empresa abaixo 
discriminada:
Empresa: af EMPrEENdiMENToS EirEli/ cNPJ: 29.127.216/0001-02
loTE ÚNico
Valor Total: 51.100,00
Belém/Pa, 31 de agosto de 2022
TaliTa Maria carMoNa doS SaNToS ESTácio
PrEGoEira/cPl/SEMaS

Protocolo: 846957

diÁria
.

Portaria Nº 1997/2022 - GaB/seMas 31 de aGosto de 2022.
objetivo: reunião com produtores e com a Secretaria Municipal de Meio 
ambiente de Xinguara sobre regularização ambiental de imóveis rurais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa e Xinguara/Pa.
Período: 04/09/2022 à 06/09/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidor:
– 5946009/ 1 – rodolPHo ZaHlUTH BaSToS – (Secretário adjunto).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 846755
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Portaria Nº 2028/2022 - GaB/seMas 31 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar reunião com produtores rurais, mobilização, workshop e 
atendimento de agricultores rurais sobre regularização ambiental de imó-
veis rurais a partir da análise e resposta as notificações do CAR e PRA.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa e Xinguara/Pa.
Período: 03/09/2022 à 08/09/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
– 57234130/ 1 – lUiZ EdiNElSoN cardoSo E cardoSo – (assessor).
– 5963622/ 1 – BrUNa coElHo da coNcEicao PoJo – (Técnico Em Ges-
tão de Meio ambiente).
– 5921045/ 3 – lUENa oSSaNa caNaViEira – (Gerente).
– 57194272/ 1 – JoElcio SoSiNHo caScaES – (Motorista).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 847412
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratificar 
o Termo de inexigibilidade de licitação nº 027/2022 para contratação de 
Valor: r$ 16.957,50 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e 
cinquenta centavos).
Belém/Pa, 30 de agosto de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 847445
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

coNtrato
eXtrato do coNtrato N° 19/2022

ParTES: idEflor-Bio e a EMPrESa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a.
oBJETo: o presente contrato tem como objeto o registro de Preços para 
contratação futura de empresa especializada na prestação de serviços de 
administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e 
ininterrupto de combustíveis e agente redutor líquido automotivo (arla 
32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para 
veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da adminis-
tração Pública do Poder Executivo do Estado do Pará, com utilização de 
cartão magnético, PElo MENor PrEÇo, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste instrumento, para os órgãos e entidades 
do Governo do Estado Pará.
doTaÇÃo orÇaMENTária: fonte 0101; 0116; 0316; 0256; 0656 e 0661; 
Natureza da despesa – 33.90.33.
aSSiNaTUra: 31/08/2022
ViGÊNcia: 31/08/2022 a 30/08/2023.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
contratante
lUciaNo rodriGo WEiaNd
TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a
contratada
fáBio adriaNo GalliNEa
TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a
contratada

Protocolo: 847350

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N.º 03/2022
Fica Inexigível a licitação vinculada à despesa abaixo especificada, com 
fundamento no art.25, da lei 8.666/93.
ProcESSo Nº: 2022/1042152.
oBJETo: cUrSo dESafioS PráTicoS Para a aPlicaÇÃo da lEi
N.º 14.133/2021.
coNTraTada: ZENiTE iNforMaÇÃo E coNSUlToria S/a;
cNPJ: 86.781.069/0001-15.
ENdErEÇo: aV. Sete de Setembro, 4698 – curitiba – Estado do Paraná, 
cEP: 80240-000.
Valor: r$: 4.770,00 (quatro mil e setecentos e setenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES - 798887; fonte de recurso - 0101; 
Elemento de despesa - 33.90.39.
Belém, 30 de agosto de 2022.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 847132

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

ratiFicaÇÃo do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
ratiFicaÇÃo do terMo de iNeXiGiBiLidade N.º 03/2022

Nos termos do art. 25 da lei 8.666/93.
data: 30/08/2022 - PaE N.º 2022/1042152.

objeto: cUrSo dESafioS PráTicoS Para a aPlicaÇÃo da lEi N.º 
14.133/2021.
coNTraTada: ZENiTE iNforMaÇÃo E coNSUlToria S/a;
cNPJ: 86.781.069/0001-15.
Presidente do idEflor-Bio: Karla lESSa BENGTSoN.

Protocolo: 847133

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 1572/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP
BeLÉM/Pa, 31 de aGosto de 2022.

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;
Dispõe sobre a Designação de Fiscais, designada para acompanhar e fisca-
lizar a execução de instrumento contratual;
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
conferidas pela PorTaria N° 102/2021- GaB/SEGUP de 23 de setembro 
de 2021 (doE nº 34.771 de 27 de setembro de 2021), e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal no 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e
coNSidEraNdo a celebração do coNTraTo nº 191/2022 - SEGUP/Pa , 
celebrado com a empresa GloBo aViaÇÃo TáXi aÉrEo E MaNUTENÇÃo 
dE aEroNaVES lTda, oriundo do Processo Eletrônico nº 2022/509804. 
Tendo como objeto a contratação de empresa especializada em manuten-
ção de produtos aeronáuticos, certificada pela Agência Nacional de Aviação 
civil (aNac) conforme previsto no regulamento Brasileiro da aviação civil 
(rBac) 145, para a prestação de Serviço de Manutenção aeronáutica pre-
ventiva e corretiva, com fornecimento de peças e suprimentos. objetivando 
manter a aeronavegabilidade em conformidade com o programa recomen-
dado de manutenção, estabelecido pelos fabricantes da aeronave, motor e 
de seus equipamentos, a seguinte aeronave:
RESOLVE: Nomear os servidores abaixo para compor a comissão de fisca-
lização do contrato n° 191/2022 - SEGUP/Pa:
- TEN cEl BM arMaNdo SilVa dE SoUZa, Mf 5399807- 1, como Presidente.
- cB PM MoiSÉS MEdEiroS dE MiraNda, Mf 4220028-1, como Membro.
- EPc cYBEllE dE oliVEira MoTa, Mf 5939895, como Membro.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 847283

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo No doe Nº 35.096, 
do dia  29/08/2022 - ProtocoLo Nº 845999.

onde se lê: lUiZ alfrEdo GaliZa doS SaNToS
Leia-se: lUiZ alfrEdo SilVa GaliZa doS SaNToS

Protocolo: 847232
Portaria Nº 1565/2022-saGa, 29.08.2022, 

doe N° 35.096 de 30.08.2022.
onde se lê: ricardo riBEiro VarEla
Leia-se: ricardo VarEla riBEiro

Protocolo: 846986
Portaria Nº 1567/2022-saGa de 30.08.2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.098 de 31/08/2022

onde se lê: PorTaria N° 1.567/2021-SaGa Belém, 30 de agosto de 2022
Leia-se: PorTaria N° 1.567/2022-SaGa Belém, 30 de agosto de 2022

Protocolo: 846784
Portaria Nº 1565/2022-saGa, 29.08.2022, 

doe N° 35.096 de 30.08.2022.
aNToNio Haroldo coElHo dE alMEida, Mf 3274179/5
onde se lê: 2021/2022
Leia-se: 2020/2021

Protocolo: 846963
Portaria Nº 1565/2022-saGa, 29.08.2022, 

doe N° 35.096 de 30.08.2022.
riHaN ricardo da coSTa fErNaNdES, Mf 5932089/2
onde se lê: 01.08 a 30.08.2022
Leia-se: 01.10 a 30.10.2022

Protocolo: 846967
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aViso de LicitaÇÃo
.

toMada de PreÇo Nº 013/2022-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, por intermé-
dio do fundo de investimento em Segurança Pública – fiSP, comunica que 
realizará licitação na Modalidade ToMada dE PrEÇo, na forma PrESEN-
cial, do tipo MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo 
GloBal.
oBJETo: contratação de empresa especializada em serviços para execu-
ção de obra de rEforMa E coNSTrUÇÃo da dElEGacia dE Policia 
CIVIL DE BARCARENA/PA, conforme especificações constantes no Termo 
de referência, anexo i do edital.
daTa da aBErTUra: 19/09/2022.
HORA DA ABERTURA: 09:30 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo : auditório PlENário coNSEP, av. arcipreste Manoel Teodo-
ro,305 – SEGUP/Pa
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico www.
compraspara.pa.gov.br ,outras informações e envio de projetos comple-
mentares a comunicação será via correio eletrônico cplfisp@gmail.com.
Belém (Pa), 01 de setembro de 2022.
carloS JoSÉ da SilVa
cPl/fiSP/SEGUP

Protocolo: 846922

diÁria
.

Portaria Nº 1542/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1089741
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 26 à 27.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): TEN cEl PM carloS alEXaNdrE da crUZ dE carVa-
lHo, Mf: 5755409
TEN cEl PM odiNEY dE SoUZa NoGUEira, Mf: 5630061
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1545/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1096983
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): PorTEl/Pa
PErÍodo: 26 à 27.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 (uma completa)
SErVidor (ES): MarcElo HENriQUE PaNToJa dE SoUSa, Mf: 5119109
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1546/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1088921
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): liMoEiro do aJUrU/Pa
PErÍodo: 25.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): cB PM WilliaM MarQUES dE caSTro, Mf: 57232347
cB PM dioGo JoSÉ BriTo VEiGa, Mf: 57222293
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1547/2022 –saGa
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a PorTaria Nº 1507/2022-SaGa 
de 25.08.2022, aos servidores abaixo mencionados, em virtude ter 
permanecido no município de iGaraPÉ Miri E aBaETETUBa/Pa,” B”, À 
serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1075639
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iGaraPÉ Miri E aBaETETUBa/Pa
PErÍodo: 24 à 28.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04 (quatro completa)
SErVidor (ES): NilSoN NEVES SilVa, Mf: 5886724
doMiNGoS GoNZaGa coSTa, Mf: 5856590-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1548/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1095931
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 27 à 28.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): MarilENE da SilVa TaVarES, Mf: 585918-2
GioVaNa rodriGUES E SilVa, Mf: 5956793
TiaGo doS SaNToS dE liMa, Mf: 5955780-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1549/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de servidores.
ProcESSo: 2022/1024936
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iTaiTUBa/Pa
PErÍodo: 08 à 09.08.2022
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
MaJ BM ESdraS PErEira lEMoS, Mf: 57174093
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1550/2022 –saGa
oBJETiVo: Para participar da “oPEraÇÃo iNdEPENdÊNcia“.
ProcESSo: 2022/1089505
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iNHaNGaPi, caPiTÃo PoÇo E MÃE do rio/Pa
PErÍodo: 04 à 08.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de alimentação
SErVidor (ES): 3° SGT BM MaUro aNdrÉ doS SaNToS fUrTado, Mf: 57173859-1
3° SGT PM áBia do Socorro SilVa dE JESUS SoarES, Mf: 57200146
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor (ES): SÔNia Maria QUarESMa PaiVa, Mf: 5095441-1
Walaf foNTENElES riBEiro, Mf: 5941583-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1551/2022 –saGa
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a PorTaria Nº 1286/2022-SaGa 
de 11.07.2022, aos servidores abaixo mencionados, em virtude ter 
permanecido no município de MaraBá/Pa,” B”, a serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/946669
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 16 à 17.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 (uma) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): TEN cEl BM clEdSoN dE SoUSa oliVEira, Mf: 
54185292-1
MaJ PM GilMar MENdES caValcaNTE, Mf: 571983331
SGT PM lUiZ carloS dE oliVEira alVES, Mf: 5374138-1
SGT BM MicHEl fErrEira carValHo, Mf: 57174204-1
SUB TEN PM EMErSoN dE alENcar GalVÃo, Mf: 5330157-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1552/2022 –saGa
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a PorTaria Nº 1286/2022-SaGa de 
11.07.2022, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permanecido 
no município de MaraBá/Pa,” B”, À serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/946783
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 16 à 17.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 (uma) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): SGT PM EdiValdo oliVEira coSTa, Mf: 5047927-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1553/2022 –saGa
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a PorTaria Nº 1164/2022-SaGa 
de 04.07.2022, aos servidores abaixo mencionados, em virtude ter 
permanecido no município de SaliNÓPoliS/Pa,” B”, À serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/956650
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 24 à 25.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 (uma) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): SGT BM aNdErSoN BarBoSa rodriGUES, Mf: 
57173449-1
SGT PM alEXaNdrE oliVEira dE liMa, Mf: 5701856-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1554/2022 –saGa
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a PorTaria Nº 1164/2022-SaGa 
de 04.07.2022, aos servidores abaixo mencionados, em virtude ter 
permanecido no município de SaliNÓPoliS/Pa,” B”, À serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/956650
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 24 à 25.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 (uma) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): cB PM NEro SErrÃo fialHo, Mf: 57222478-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1555/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o translado de embarcação.
ProcESSo: 2022/1098635
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
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dESTiNo(S): BaGrE/Pa
PErÍodo: 27 à 29.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor (ES): SUB TEN PM JoSÉ Maria alVES MoTa, Mf: 5406846-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1556/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o translado de embarcação.
ProcESSo: 2022/1098574
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BaGrE/Pa
PErÍodo: 27 à 29.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): aNdErSoN MoraiS caSTro, Mf: 5946272-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1557/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1105494
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): PorTEl/Pa
PErÍodo: 30.08 à 03.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS:05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor (ES): SUB TEN PM JoSÉ Maria alVES MoTa, Mf: 540684-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor (ES): aNdrÉ aUGUSTo da SilVa oliVEira, Mf: 5950944
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1558/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1053570
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 18 à 20.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS:03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor (ES): TEN cEl PM odiNEY dE SoUZa NoGUEira, Mf: 5630061
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): EBENEZEr da SilVEira coElHo filHo, Mf: 55586375
MaX SoUZa coSTa, Mf: 7565592-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 846998

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos 
Nº 002/2022-seGUP/Pa

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 001/2021-seGUP/Pa
Processo adMiNistratiVo Nº 2020/563228

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 002/2022-SEGUP, firmada entre a 
SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social do 
Pará, cNPJ/Mf sob o nº 05.054.952/0001-01 e a empresa EBTS-EMPrESa 
BraSilEira dE TEcNoloGiaS E SiSTEMaS EirEli, inscrita no cNPJ nº 
10.506.271/0001-77.
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de unidade fixa e uni-
dades móveis de Treinamento Virtual de Tiro Policial em armas de Porte 
e Portáteis para os órgãos que integram o Sistema de Segurança Pública 
do Estado do Pará - SIEDS, de acordo com as condições e especificações 
técnicas constantes no Termo de referência, anexo i do Edital.
 

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

fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 10.520/2002, lei Estadu-
al n° 6.474/2002, decreto federal nº 7.892/2013 , decreto Estadual nº 
991/2020 e demais legislações correlatas.
daTa dE aSSiNaTUra: 31/08/2022.
ViGÊNcia: 31/08/2022 a 30/08/2023.
SiGNaTárioS: Pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social do ESTado do Pará, o Senhor PaUlo roBErTo doS 
SaNToS liMa, Secretário adjunto de Gestão administrativa; e pela Em-
presa EBTS-EMPrESa BraSilEira dE TEcNoloGiaS E SiSTEMaS EirEli, 
o Senhor adolfo JacHiNSKi NETo, representante legal.

Protocolo: 847355

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 164/2022 – ccc: 
NoMEar o MaJ QoPM rG 35492 KaYdSoN fErNaNdo doS rEiS, em 
substituição ao TEN cEl QoPM rG 27292 SÉrVio TÚlio GoNÇalVES, para 
exercer a função de fiscal do contrato administrativo n.º 037/2022, cele-
brado entre a PMPa e a Empresa dEX VEÍcUloS iMPorTaÇÃo coMÉrcio 
E locaÇÃo lTda, cujo objeto é “contratação de empresa especializada na 
locação de diciclo elétrico de autoequilíbrio com guidão, sinalizador visual, 
carenagem de identificação e caixas laterais para a PMPA”; NOMEAR a CB 
PM rG 38370 aMaNda loPES MoTa, como fiscal interino do contrato n.º 
037/2022; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 31 de agosto 
de 2022; ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; 
chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 847187
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL N.º165/2022 – ccc. 
objeto: NoMEar o 2º TEN QoPM rG 36506 arMaNdo WaGNEr SidoNio 
GoMES, em substituição ao MaJ QoPM rG 35473 WaNdErSoN aNTUNES 
DOS REIS, como fiscal do Contrato Administrativo nº 048/2011 – CCC/
PMPa, celebrado entre a PMPa e a Srª EliaNa Maria MacEdo dE liMa, 
cujo objeto destina-se a “locação de imóvel para abrigar a sede do 24º 
Pelotão destacado no município de curuça/Pa”; MaNTEr o 3º SGT PM rG 
38819 ELIUSON DE SOUZA MODESTO, como fiscal interino do Contrato 
administrativo nº 048/2011; registra-se, publique-se e cumpra-se; Be-
lém/Pa, 31 de agosto de 2022; ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN 
cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 847197
Portaria Nº 2886/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei 
complementar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 
52, inciso iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 
5.251/1985; considerando o Memorando nº 028/2022 – 44º BPM/cfP 
2022, de 25 de agosto de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo AL 
cfP PM NailSoN WilliaM araUJo corrEia; considerando a PorTaria 
Nº 280/2022 – dGEc, publicada no Boletim Geral nº 157, de 25 de agosto 
de 2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al NailSoN 
WilliaM araUJo corrEia (PaE: 2022/1090942);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM Nail-
SoN WilliaM araUJo corrEia (cPf Nº 051.876.953-47), pertencente 
ao Polo Salinópolis/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM NailSoN WilliaM araUJo corrEia, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 31 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 847046
Portaria Nº 2885/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei 
complementar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 
52, inciso iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 
5.251/1985; considerando o Memorando nº 029/2022 – 44º BPM/cfP 
2022, de 25 de agosto de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo AL 
cfP PM BrENdo rHENaN coQUEiro fraZÃo; considerando a PorTaria 
Nº 279/2022 – dGEc, publicada no Boletim Geral nº 157, de 25 de agosto 
de 2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al BrENdo 
rHENaN coQUEiro fraZÃo (PaE: 2022/1090908);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM BrEN-
do rHENaN coQUEiro fraZÃo (cPf Nº 606.250.533-03), pertencente 
ao Polo Salinópolis/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM BrENdo rHENaN coQUEiro fraZÃo, da folha 
de pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 31 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 847047
Portaria Nº 2884/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei 
complementar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 
52, inciso iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 
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5.251/1985; considerando o Memorando nº 047/2022 – cfP 2022/Polo 
Capanema, de 25 de agosto de 2022, que anexa o requerimento firmado 
pelo al cfP PM JardESoN doS SaNToS ViaNa; considerando a PorTaria 
Nº 277/2022 – dGEc, publicada no Boletim Geral nº 157, de 25 de agosto 
de 2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM 
JardESoN doS SaNToS ViaNa (PaE: 2022/1089903);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM Jar-
dESoN doS SaNToS ViaNa (cPf Nº 610.519.103-07), pertencente ao 
Polo capanema/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM JardESoN doS SaNToS ViaNa, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 31 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 847050
Portaria Nº 2883/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei 
complementar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 
52, inciso iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 
5.251/1985; considerando o Memorando nº 353/2022 – cfaP, de 25 
de agosto de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo AL CFP PM 
rafaEl MarcoS aSEVEdo THEodoSio; considerando a PorTaria Nº 
278/2022 – dGEc, publicada no Boletim Geral nº 157, de 25 de agosto de 
2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM rafaEl 
MarcoS aSEVEdo THEodoSio (PaE: 2022/1089957);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM rafaEl 
MarcoS aSEVEdo THEodoSio (cPf Nº 045.342.743-00), pertencente ao 
Polo Belém/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM rafaEl MarcoS aSEVEdo THEodoSio, 
da folha de pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de 
Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 31 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 847052
Portaria Nº 2840/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006; considerando os termos do Memorando nº 
1129/2022-coNJUr/3, de 22 de agosto de 2022, que anexa o ofício nº 
001959/2022-PGE/GaB/PcTa, de 11 de agosto de 2022, no qual a Srª ana 
carolina lobo Gluck Paúl – Procuradora Geral adjunta do contencioso, en-
caminha e recomenda o cumprimento da decisão Judicial proferida nos au-
tos do Mandado de Segurança Processo nº 0004498-40.2013.8.14.0028, 
ajuizado por JoSÉ ricardo VEraS GoMES (cPf Nº 025.690.163-57) em 
face do Estado do Pará. o objeto da demanda consiste na reintegração do 
impetrante no concurso Público nº 03/PMPa/2012, para que prossiga para 
as fases seguintes. No feito, o Juízo deferiu sentença concedendo a segu-
rança para anular o ato administrativo que eliminou o autor, de forma a 
reconhecer o direito líquido e certo, para determinar que considere-o apto 
para realizar a terceira etapa do certame e as subsequentes, extinguindo o 
processo com resolução do mérito. desse modo, o Estado do Pará interpôs 
Recurso de Apelação, o qual aguarda julgamento final. No entanto, em 
sede de apelação interposta pelo Estado, a sentença recorrida fora refor-
mada integralmente, a fim de que seja denegada a segurança, nos termos 
da fundamentação, eliminando o autor do certame e cessando os motivos 
para a sua manutenção na PMPa (PaE Nº 2021/912197);
rESolVE:
art. 1º EXclUir Por dEciSÃo JUdicial da Polícia Militar do Pará, o 
cB PM rG 40851 JoSÉ ricardo VEraS GoMES, matricula funcional nº 
4220522/1, pertencente a 10ª ciPM, nos termos dos autos do Processo nº 
0004498-40.2013.8.14.0028.
art. 2º EXclUir o cB PM rG 40851 JoSÉ ricardo VEraS GoMES, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa..
art. 3° determinar ao comandante da 10ª ciPM/cPr Vii, que conforme 
o estabelecido no artigo nº 104 da PorTaria N° 069/2019 – GaB. cMd°, 
publicado no aditamento ao BG Nº 078 – de 24 de abril de 2019, revogue 
a cautela do Equipamento Policial individual, bem como tome as medidas 
cabíveis para recolher todo o material bélico e o respectivo documento de 
autorização para porte da arma de fogo.
art. 4º determinar ao comandante da 10ª ciPM/cPr Vii, o recolhimento 
de sua cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminha-
mento ao departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 31 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 847035

Portaria Nº 2846/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8°, inciso Viii, da lei 
complementar Estadual nº 053/2006, e considerando o Memorando nº 
371/2022-corGEral, de 26 de agosto de 2022, que anexa a certidão 
de Trânsito em Julgado administrativo, em que o corregedor Geral da 
PMPA, certifica que a Decisão Administrativa do Recurso Hierárquico 
referente ao Processo Administrativo Disciplinar Simplificado de PORTARIA 
Nº 004/2020-corcPr ii, transitou em julgado na administração pública 
militar em 25 de agosto de 2022, com a publicação no aditamento ao 
Boletim Geral nº 157, de 25 de agosto de 2022, a qual indica a punição 
de licENciaMENTo a BEM da diSciPliNa ao Sd PM rG 41492 roNiErE 
SoUZa dE liMa (PaE Nº 2022/1094652);
rESolVE:
art. 1º licENciar a BEM da diSciPliNa da Polícia Militar do Pará, o Sd PM 
rG 41492 roNiErE SoUZa dE liMa, matrícula funcional nº 6401550/1, 
por decisão administrativa referente ao Processo administrativo disciplinar 
Simplificado de PORTARIA Nº 004/2020-CorCPR II.
art. 2º EXclUir da folha de pagamento o Sd PM rG 41492 roNiErE 
SoUZa dE liMa, providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º determinar ao comandante do 23º BPM, o recolhimento de sua 
cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminhamento ao 
departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 31 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 847038
Portaria Nº 2890/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006, e considerando o disposto no art. 52, inciso 
iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 5.251/1985; 
considerando o disposto o art. 36, inciso i, da lei nº 6.626/04; conside-
rando o Memorando nº 734/2022 – 14º BPM, de 26 de agosto de 2022, 
que anexa o requerimento firmado pelo SD PM RG 41252 EMANUEL ALE-
XaNdrE MoNTEiro JUNior, no qual requer o licenciamento a Pedido do 
serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará (PaE Nº 2022/1096229);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o Sd PM rG 
41252 EMaNUEl alEXaNdrE MoNTEiro JUNior, matrícula funcional nº 
6401009/1.
art. 2º EXclUir o Sd PM rG 41252 EMaNUEl alEXaNdrE MoNTEiro JU-
Nior da folha de pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral 
de Pessoal da PMPa.
art. 3° determinar ao comandante do 14º BPM, que conforme o 
estabelecido no artigo 104 da PorTaria N° 069/2019 – GaB. cMd°, 
publicado no aditamento ao BG nº 078 – 24 de abril de 2019, que revogue 
a cautela do Equipamento Policial individual, bem como tomar as medidas 
cabíveis para recolher todo o material bélico e o respectivo documento de 
autorização para porte da arma de fogo.
art. 4º determinar ao comandante do 14º BPM, o recolhimento de sua 
cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminhamento ao 
departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 31 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 847043

terMo aditiVo a coNtrato
.

11º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
nº. 048/2011-PMPa;  EXErcÍcio: 2022/2023; oBJETo: o presente 
Termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo de vigência do con-
trato administrativo nº 048/2011 – dal/PMPa, por mais 12 (doze) meses, 
pelo valor total de r$ 19.070,88 (dezenove mil e setenta reais e oitenta 
e oito centavos); data da assinatura: 31/08/2022; Vigência: 01/09/2022 
a 31/08/2023; a despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte 
forma: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação; projeto/atividade: 
26/8259 – realização de Policiamento ostensivo; Elemento de despesa: 
33.90.36.15 – outros serviços de Terceiros - Pessoa física=locação de 
imóvel; Plano interno: 1050008259c; fonte: 0101 (recursos ordinários). 
locadora: EliaNa Maria MacEdo dE liMa; cPf:152.761.122-15; ordE-
Nador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 847201
11º terMo aditiVo ao coNtrato de LocaÇÃo de iMÓVeL 
nº. 038/2011-PMPa; EXErcÍcio: 2022/2023; oBJETo: o presente 
Termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo de vigência do con-
trato administrativo nº 038/2011 – dal/PMPa, por mais 12 (doze) meses, 
pelo valor total de r$ 24.776,33 (vinte e quatro mil, setecentos e setenta 
e seis reais e trinta e três centavos); data da assinatura: 31/08/2022; 
Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2023; a despesa com este termo aditivo 
ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação; 
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projeto/atividade: 26/8259 – realização de Policiamento ostensivo; Natu-
reza da despesa: 33.90.36.15 – locação de imóvel 33.90.36.15 - outros 
serviços de Terceiros - Pessoa física=locação de imóvel; Plano interno: 
1050008259c; fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários). locadora: 
KariNa KocHHaNN fErNaNdES; cPf:225.777.998-37; ordENador: 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 847261
PriMeiro terMo aditiVo a coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 007/2021-eP/PMPa: EXErcÍcio: 2022; TErMo adiTiVo: o pre-
sente Termo Aditivo tem como finalidade realizar a prorrogação da vigência 
do contrato administrativo nº 007/2021-EP/PMPa. Vigência: 03/09/2022 
a 31/12/2022; contratada: faBBrica d’arMi PiETro BErETTa S.P.a, iVa 
nº 01541040174. data da assinatura: 31/08/2022. ordENador: JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante 
Geral da PMPa.

Protocolo: 847160

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
 o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico SrP nº 020/2022 – dl/PMPa – PaE n° 2022/803440, que tem 
por objeto o rEGiSTro dE PrEÇoS, para escolha da proposta mais vanta-
josa, visando futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção in-
dividual (coldres e porta-carregadores), conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos;
considerando o disposto no art. 5º, inciso iV, da lei Estadual nº 6.474/02 
combinado com o art. 13º, inc. V do decreto Estadual nº 534/20, decreto 
Estadual nº 991 de 24 de agosto de 2020, subsidiariamente da lei federal 
nº 8.666/93, bem como a PorTaria Nº 001/2022 - dl/PMPa.
rESolVE
  01 – Homologar a decisão adotada pela Pregoeira da PMPa, designada 
através da PorTaria Nº 001/2022 – dl/PMPa, de 28 de julho de 2022, que 
adjudicou a proposta de preço apresentada pela empresa V H a MUNoZ 
EirEli, cNPJ n° 15.407.834/0003 - 55, para o GrUPo ÚNico, nos valores 
unitários especificados a seguir:
 

GrUPo ÚNico

descriÇÃo do oBJeto QUaNtidade reGis-
trada

VaLor UNitÁrio 
reGistrado

coldrE Para PiSTola BErETTa aPX fUll SiZE 7.200 r$ 245,00

PorTa-carrEGador 7.200 r$ 100,00

02 – laVrar a respectiva ata de registro de preços e remeter o processo 
licitatório ao Centro de Compras e Contratos, a fim de que sejam adotadas 
as medidas relativas à contratação da empresa vencedora, condicionada à 
disponibilidade orçamentária e após a devida aprovação da despesa pelo 
Grupo Técnico de ajuste fiscal (GTaf), se couber.
Quartel em Belém - Pa, 31 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 847418

.

.

aPostiLaMeNto
.

seGUNdo aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 018/2019-ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o reajuste de 
valor do contrato administrativo nº 018/2019-ccc/PMPa, celebrado entra 
a PMPa e a Sr. rocHErTEr JÚlio BESSa MarQUES, cujo objeto é a loca-
ção de imóvel para abrigar a sede do 27º Pelotão destacado no município 
de Bajarú/Pa, referente a dispença de licitação nº 008/2014 – dal/PMPa, 
o percentual utilizado para o cálculo foi de 11,35%, média aritmética do 
iGPM,iPc,iPca e iGP, baseado no acumulo dos ultimos 12 meses, alteran-
do o seu valor global de r$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), para r$ 
26.724,00 (vinte e seis mil setecentos e vinte e quatro reais), anual; alte-
rando o seu valor mensal de r$ 2.000,00 (dois mil reais) para r$ 2.227,00 
(dois mil duzentos e vinte e sete reais) conforme dotação orçamentá-
ria: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação: 26/8270 – realização 
de Policiamento ostensivo.; Natureza da despesa: 33.90.36.15 – outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa física = locação de imóveis; Plano inter-
no: 1050008259c; fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários);Belém/
Pa, 31 de agosto de 2022;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl 
QoPM rG 18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 847276
PriMeiro aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 018/2020-ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o reajuste de 
valor do contrato administrativo nº 018/2020-ccc/PMPa, celebrado en-
tra a PMPa e a Srª. ValdirENE aParEcida fErBraNES, cujo objeto é 
a locação de imóvel para abrigar a sede do 8º Posto Policial destacado 
no município de abel figueiredo/Pa, referente a dispença de licitação 
nº 002/2018 – dal/PMPa, o percentual utilizado para o cálculo foi de 
11,35%, média aritmética do iGPM,iPc,iPca e iGP, baseado no acumulo 
dos ultimos 12 meses, alterando o seu valor global de r$ 25.560,00 (vin-

te e cinco mil quinhentos e sessenta reais), para r$ 28.461,00 (vinte e 
oito mil quatrocentos e sessenta e um reais), anual; alterando o seu valor 
mensal de r$ 2.130,00 (dois mil cento e trinta reais) para r$ 2.371,75 
(dois mil trezentos e ssetenta e um reais e setenta e cinco centavos) con-
forme dotação orçamentária: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação: 
26/8259 – realização de Policiamento ostensivo.; Natureza da despe-
sa: 33.90.36.15 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física = locação 
de imóveis; Plano interno: 1050008259c; fonte do recurso: 0101 (re-
cursos ordinários);Belém/Pa, 31 de agosto de 2022;JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 847248

.

.

diÁria
.

Portaria Nº4751/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Soure-
Pa; destino: Muaná-Pa; Período: 27 a 30/07/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM 
Mauro fernando Sarmento de Souza; cPf: 486.824.892-87; Valor: 
r$ 791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4752/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Benevides-Pa; Período: 27/08/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM Miguel lago rodrigues; cPf: 
378.573.042-04; Valor: r$ 87,04. SGT PM José roberto da Silva leite; 
cPf: 264.687.272-00 ; Valor: r$ 87,04. SGT PM Elizabeth de Nazare 
Bezerra de Sousa; cPf: 265.693.612-87; Valor: r$ 87,04. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4753/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 19 a 20/07/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Kaizy ferreira carvalho; 
cPf: 009.310.682-31; Valor: r$ 141,11. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4754/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: castanhal-Pa; Período: 16/08/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: SGT PM livan do Nascimento lima; cPf: 
252.012.802-00; Valor: r$ 87,04. cB PM rosilene Barbosa campos; cPf: 
304.099.692-49; Valor: r$ 85,72. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4755/22/di/dF – objetivo: congresso de Excelência Em 
licitações E contratações Públicas; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Goiânia-Go; Período: 23 a 
27/08/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: TEN cEl PM Nelson alves de Sena; cPf: 658.950.292-72; 
Valor: r$ 2.496,90. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4756/22/di/dF – objetivo: congresso de Excelência Em 
licitações E contratações Públicas; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Goiânia-Go; Período: 23 a 
27/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação, 04 de Pousada 
E 04 indenizações de Transporte; Servidores: TEN cEl PM Marcelo amaro 
da Gama; cPf: 632.689.812-91; Valor: r$ 2.335,12. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4757/22/di/dF – objetivo: Polícia Judiciária Militar; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-
Pa; destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 28 a 30/08/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: 
TEN PM felipe diego lopes da Silva; cPf: 011.942.612-99; Valor: 
r$ 423,33. SGT PM Benedito Silva azevedo; cPf: 367.173.472-87; Valor: 
r$ 395,64. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4758/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Benevides-Pa; Período: 19/07/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Miguel lago rodrigues; 
cPf: 378.573.042-04; Valor: r$ 87,04. SGT PM Maria do Socorro 
Vilhena dos Santos; cPf: 212.526.102-20; Valor: r$ 87,04. SGT PM 
Elizabeth de Nazare Bezerra de Sousa; cPf: 265.693.612-87; Valor: 
r$ 87,04. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4759/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Senador José Porfírio-Pa; Período: 21/07/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM José de arimatéia Pereira; 
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cPf: 428.262.172-91 ; Valor: r$ 131,88. SGT PM raimundo cledson lira 
lopes; cPf: 789.561.532-72; Valor: r$ 131,88. Sd PM Huendonaith cunha 
de assunção; cPf: 975.550.022-72 ; Valor: r$ 126,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4760/22/di/dF – objetivo: Polícia Judiciária Militar; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Portel-Pa; Período: 31/07 a 02/08/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM felipe diego lopes 
da Silva; cPf: 011.942.612-99; Valor: r$ 423,33. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4761/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Vigia-Pa; Período: 24 a 25/08/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: caP PM Geysa Matos 
correa; cPf: 749.677.542-87 ; Valor: r$ 237,38. Sd PM reinaldo alves 
chaves; cPf: 000.426.722-28 ; Valor: r$ 171,44. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4762/22/di/dF – objetivo: Polícia Judiciária Militar; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: anajás-Pa; Período: 29/08 a 03/09/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN cEl PM Herick 
Wendell antonio José Gomes; cPf: 578.669.882-34; Valor: r$ 1.582,60. 
SGT PM deilton lima de Moraes; cPf: 886.618.902-25 ; Valor: 
r$ 1.318,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4763/22/di/dF – objetivo: Polícia Judiciária Militar; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Gurupá-Pa; Período: 25 a 29/07/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Jean costa da costa; 
cPf: 746.060.342-20; Valor: r$ 1.128,88. SGT PM antonio carlos Silva do 
Nascimento; cPf: 569.453.962-15; Valor: r$ 1.055,04. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4764/22/di/dF – objetivo: Polícia Judiciária Militar; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-
Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 04 a 06/07/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Jean 
costa da costa; cPf: 746.060.342-20 ; Valor: r$ 564,44. SGT PM antonio 
carlos Silva do Nascimento; cPf: 569.453.962-15; Valor: r$ 527,52. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4765/22/di/dF – objetivo: curso de instrutor de 
Educação física; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belem-Pa; destino: rio de Janeiro-rJ; Período: 25/08 a 
24/09/2022; Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; 
Servidores: TEN PM Marcus Vinicius costa da Silveira; cPf: 847.484.862-
87; Valor: r$ 12.871,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4766/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belem-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 21/08 a 27/08/2022; Quantidade de diárias: 
07 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: TEN PM leonardo da 
Silva costa; cPf: 982.645.672-15; Valor: r$ 1.834,43. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4767/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-
Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 26 a 29/08/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação; Servidores: SGT PM carlos da Silva Machado 
filho; cPf: 641.971.072-34 ; Valor: r$ 527,52. cB PM rafael lee Silva 
Vilar; cPf: 735.656.872-15; Valor: r$ 506,40. cB PM Marcos Henrique 
de Paula lopes; cPf: 012.872.462-57; Valor: r$ 506,40. cB PM francisco 
da Silva ferreira Junior; cPf: 786.328.622-00; 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 Nº4768/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-
Pa; destino: Baião-Pa; Período: 26 a 30/08/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM odair 
José carneiro Pereira; cPf: 380.384.982-91; Valor: r$ 1.055,04. cB PM 
Willame Vasconcelos Garcia; cPf: 001.308.722-37; Valor: r$ 1.012,80. 
cB PM robson farias de Sousa; cPf: 000.130.872-66; Valor: r$ 1.012,80. 
cB PM Marco antonio Gomes lobato; cPf: 530.711.232-72; 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 Nº4769/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: curralinho-Pa; Período: 26 a 29/08/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM rafael de Sousa 
Moraes; cPf: 906.034.942-34; Valor: r$ 923,16. cB PM cristiano dias 

Barbosa; cPf: 015.127.882-28; Valor: r$ 886,20. cB PM adonias Souza 
lousada; cPf: 836.173.022-20; Valor: r$ 886,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 847144
Portaria Nº4770/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 18 a 20/08/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: MaJ PM Vânia Queiroz; cPf: 
259.607.332-34; Valor: r$633,04. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4771/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 18 a 20/08/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl PM 
Sandro Wagner de andrade do carmo; cPf: 642.527.362-34; Valor: 
r$633,04. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4772/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-
Pa; destino: Parauapebas-Pa; Período: 22/08/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM deidi freitas da Silva; 
cPf: 637.240.492-34; Valor: r$131,88. cB PM Uenderson Pereira cruz; 
cPf: 870.747.452-00; Valor: r$126,60. cB PM Gean Barros da Silva; cPf: 
827.170.012-04; Valor: r$126,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4773/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; 
destino: rondon do Pará-Pa; Período: 22/08 a 01/09/2022; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM francisco 
das chagas ferreira dos Santos; cPf: 407.052.181-04 ; Valor: r$2.637,60. 
SGT PM José Soares de Sousa; cPf: 847.594.962-20; Valor: r$2.637,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4774/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Tailândia-Pa; Período: 04 a 05/09/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Evandro Trindade 
da Paixão; cPf: 373.478.962-15; Valor: r$263,76. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4775/22/di/dF – objetivo: Participar de curso; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Benevides-Pa; Período: 01/06/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM Jackson augusto rodrigues dos 
reis; cPf: 608.733.102-68; Valor: r$87,04. SGT PM Solange Gavino de 
Siqueira; cPf: 572.758.662-34; Valor: r$87,04. cB PM raimundo Nivaldo 
dos Santos farias; cPf: 175.882.352-68; Valor: r$85,72. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4776/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; 
destino: Tucuruí-Pa; Período: 18 a 22/08/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Gabrielle cristina 
domingos cordeiro; cPf: 020.344.422-10; Valor: r$987,77. SGT PM 
Uillami de Jesus flor Matos; cPf: 739.809.192-34; Valor: r$923,16. cB PM 
Danilo Porfirio Alves Ferreira; CPF: 012.478.961-70; Valor: R$886,20. 
cB PM Hugo Gonzaga Silva dias; cPf: 750.039.532-91; Valor: r$886,20. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4779/22/di/dF – objetivo: a Serviço da Pmpa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Bom Jesus do Tocantins-Pa; Período: 16 a 19/08/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
TEN PM Weslen Sobreira Santos; cPf: 760.750.013-87; Valor: r$846,66. 
SGT PM Hanna Patricia alves Pereira; cPf: 524.090.582-72; Valor: 
r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4780/22/di/dF – objetivo: a Serviço da Pmpa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 05 a 05/06/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Manoel de Nazaré fragoso 
filho; cPf: 378.028.522-34; Valor: r$87,04. SGT PM Solange Gavino de 
Siqueira; cPf: 572.758.662-34; Valor: r$87,04. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4781/22/di/dF – objetivo: V curso de cinotecniada 
Pmpa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 24/06/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM rubenilson Jose da Silva 
Santos; cPf: 237.363.302-78; Valor: r$87,04. cB PM Bruno de almeida 
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farias; cPf: 694.187.132-68; Valor: r$85,72. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4782/22/di/dF – objetivo: a Serviço da Pmpa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 13/06/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM Jackson augusto rodrigues dos 
reis; cPf: 608.733.102-68; Valor: r$87,04. SGT PM antônio rodrigues 
da Silva Júnior; cPf: 673.814.992-15; Valor: r$87,04. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4783/22/di/dF – objetivo: a Serviço da Pmpa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Benevides-Pa; Período: 26/07/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM Maria do Socorro Vilhena dos 
Santos; cPf: 212.526.102-20; Valor: r$87,04. cB PM Bruno de almeida 
farias; cPf: 694.187.132-68; Valor: r$85,72. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4784/22/di/dF – objetivo: a Serviço da Pmpa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Benevides-Pa; Período: 20/07/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: SGT PM antônio rodrigues da Silva Júnior; 
cPf: 673.814.992-15; Valor: r$87,04. cB PM Wilson Jesus coelho de 
almeida; cPf: 872.382.412-34; Valor: r$85,72. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4786/22/di/dF – objetivo: a Serviço da Pmpa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Mocajuba-Pa; Período: 18 a 23/08/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Nivaldo Silva 
dos Santos; cPf: 700.510.892-20; Valor: r$1.318,80. SGT PM Huaskar 
ronkaly Pessoa lopes; cPf: 593.924.442-49; Valor: r$1.318,80. Sd PM 
adilson da anunciação Barbosa; cPf: 933.307.662-04; 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 Nº4787/22/di/dF – objetivo: a Serviço da Pmpa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-
Pa; destino: itupiranga-Pa; Período: 12 a 14/08/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Weslen 
Sobreira Santos; cPf: 760.750.013-87; Valor: r$564,44. Sd PM ronny da 
conceição costa; cPf: 005.737.742-18; 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 Nº4788/22/di/dF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Santarém-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 20 a 22/07/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM ledyel 
Pinheiro de Sousa; cPf: 031.702.442-64; Valor: r$633,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4789/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Goiânia-Go; Período: 23 a 27/08/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação, 04 de pousada e 04 indenizações de transporte; 
Servidores: TEN cEl PM Jeanderson da Silva Saraiva; cPf: 704.470.712-
20; Valor: r$2.335,12. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4790/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 19 a 20/08/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cEl PM robinson augusto 
Boulhosa Bezerra; cPf: 319.918.232-15; Valor: r$474,78. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 847432

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
35.096 de 30/08/2022, referente as diárias, portarias nº 139/22-df, 
que gerou o protocolo de publicação: 846086.

Protocolo: 846863

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de rescisÃo ao acordo de cooPeraÇÃo Nº 008/2020 
PolÍcia MiliTar do Pará E PrEfEiTUra MUNiciPal dE SalVaTErra. 
oBJETo: “declarar rescindido o acordo de cooperação nº 008/2020-PMPa/
Pref. de Salvaterra, publicado em Diário Oficial do Estado nº 34.399, da-
tado de 10 de novembro de 2020”. aSSiNaTUra: 30/08/2022. ParTES: 
PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará - cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 847362

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°116/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor rafaEl raMalHo dE SoUSa, SGT PM rG 
34650, cPf 899.344.582-68, Mf 571996921, aux. administrativo do 
faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro 
Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática 
890101/08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) 
na 339039 (Pessoa Jurídica)
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 31 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 847105
Portaria N°114/2022- 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 Maria criSTiNa fErrEira da SilVa, 3ºSGT 
PM rG 14265, cPf 332.572.562-72, Mf 5072360, auxiliar do Setor de or-
çamento do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.800,00 
(Três Mil oitocentos Mil reais), para despesa de caráter eventual, na fun-
cional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.800,00 (Três 
Mil e oitocentos Mil reais) na 339039 (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, 31 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: 847110
Portaria N°117/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor lUcio MaUro GUiMarÃES ParaENSE, SGT 
PM rG 24533, cPf 379.724.802-49 Mf 57006391, componente da GU do 
faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.600,00 (Três Mil 
e Seiscentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional pro-
gramática 890101/08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.600,00 (Três Mil e 
Seiscentos reais) na 339039 (Pessoa Jurídica)
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 31 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 847112
Portaria N°115/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor fraNciSco GilBErTo caValcaNTE SilVa, 
SGT PM rG 24029, cPf 333.824.172-00, Mf 56960031, motorista do faS-
PM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.400,00 (Três Mil e 
Quatrocentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional pro-
gramática 890101/08.122.1297.8338.0000; sendo r$3.400,00 (Três Mil e 
Quatrocentos reais) na 339039 (Pessoa Jurídica)
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 31 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 847098
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diÁria
.

Portaria Nº 150/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter que 
se deslocar da cidade de abaetetuba para Belém em virtude de realizar 
a condução da paciente NaTHalHa da coSTa rodriGUES no dia 07 de 
Junho de 2022, e por haver necessidade de se deslocar do município de 
Barcarena para Belém para realizar a condução da paciente GracilENE 
da SilVa rodriGUES, nos dias 13 e 22 de Junho de 2022. fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-Pa; e 
Barcarena-Pa; destino: Belém-Pa; Período: nos dias 07, 13 e 22 de Junho 
de 2022; Quantidade de diárias: 03 diárias de alimentação na categoria 
“B”; Servidor: SGT PM rG 25607 Marialdo BENEdiTo do Socorro 
doS aNJoS rodriGUES; cPf: 333.219.492-53; no Valor: r$ 395,64 
ordENador: raUl ZÊNio GENTil SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE 
coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 846971

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato da Portaria N° 157/iN/coNtrato, 
de 29 de aGosto de 2022

exercício: 2022
Processo nº: 2022/101566

coNtrato N° 260/2020
fiscal Titular substituído do contrato: SUB TEN rr aNTÔNio SaNToS, Mf: 
50376891/1.
fiscal Titular substituto do contrato: 2º TEN QoBM PEdro EMÍlio caSTE-
lo BraNco alENcar fraNÇa, Mf: 5932631-1.
fiscal Suplente substituído do contrato: SUB TEN rr PEdro GUilHErME 
NaSciMENTo GoMES, Mf: 5064074/1.
fiscal Suplente substituto do contrato: SUB TEN rr aNTÔNio SaNToS, 
Mf: 50376891/1.
objeto: contratação de empresa especializada na locação de veículos ca-
racterizados para o corpo de Bombeiros Militar do Pará.
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
contratada: UNidaS VEÍcUloS ESPEciaiS S.a.
cNPJ: 02.491.558/0001-42.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 847045

.

.

errata
.

errata
Portaria Nº 224/diÁria/cedec de 29 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,
PorTaria PUBlicada No doE 35.096 dE 30 dE aGoSTo dE 2022.
oNde se LÊ:
 Portaria Nº 224 diÁria/cedec de 29 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,
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM odraci JoSÉ JorGE dE SoU-
Sa, SGT QBM rr iSaÍaS dE SoUZa coSTa, cB QBM NilToN do roSário 
SoUZa e cB QBM iSMaEl JUNio PaNToJa da SilVa,  01 (uma) diária 
de alimentação e 01 (uma) diária de Pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 1.033,92 (UM Mil, TriNTa E TrÊS  rEaiS E NoVENTa 
E doiS cENTaVoS), por terem permanecido no município de Santarém/
Pa, na região de integração do Baixo amazonas e com diárias do grupo 
B, no período de  25 a 26 de agosto de 2022, a serviço da coordenadoria 
Estadual de defesa civil
art. 2º resolve:
- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

 Leia-se:
Portaria Nº 225 diÁria/cedec de 29 de aGosto de 2022

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM odraci JoSÉ JorGE dE SoU-
Sa, SGT QBM rr iSaÍaS dE SoUZa coSTa, cB QBM NilToN do roSário 
SoUZa e cB QBM iSMaEl JUNio PaNToJa da SilVa,  01 (uma) diária 
de alimentação e 01 (uma) diária de Pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 1.033,92 (UM Mil, TriNTa E TrÊS  rEaiS E NoVENTa 
E doiS cENTaVoS), por terem permanecido no município de Santarém/
Pa, na região de integração do Baixo amazonas e com diárias do grupo 
B, no período de  25 a 26 de agosto de 2022, a serviço da coordenadoria 
Estadual de defesa civil
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 847074
errata

Portaria Nº 225/diÁria/cedec de 29 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,
PorTaria PUBlicada No doE 35.096 dE 30 dE aGoSTo dE 2022.
oNde se LÊ:

Portaria Nº 225 diÁria/cedec de 29 de aGosto de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: TEN QoBM daVid BarroS coSTa, SGT 
QBM oZiEl MoraES da SilVa , cB QBM lUiS oliVEira rodriGUES, cB 
QBM rUBiNÉlio dE SoUSa PaiVa e Sd QBM lUcaS MaGNo VaSSolEr,  
05 (cinco) diárias de alimentação e 04 (quatro) diárias de Pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 5.875,11 (ciNco Mil, oiTocENToS 
E SETENTa E ciNco rEaiS E oNZE cENTaVoS), por terem se deslocado de 
Paragominas-Pa para o município de dom Eliseu/Pa, na região de integra-
ção rio capim e com diárias do grupo B, no período de 04 a 08 de agosto 
de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil
Leia-se:

Portaria Nº 226 diÁria/cedec de 29 de aGosto de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: TEN QoBM daVid BarroS coSTa, SGT 
QBM oZiEl MoraES da SilVa , cB QBM lUiS oliVEira rodriGUES, cB 
QBM rUBiNÉlio dE SoUSa PaiVa e Sd QBM lUcaS MaGNo VaSSolEr,  
05 (cinco) diárias de alimentação e 04 (quatro) diárias de Pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 5.875,11 (ciNco Mil, oiTocENToS 
E SETENTa E ciNco rEaiS E oNZE cENTaVoS), por terem se deslocado de 
Paragominas-Pa para o município de dom Eliseu/Pa, na região de integra-
ção rio capim e com diárias do grupo B, no período de 04 a 08 de agosto 
de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 847069

.

.

diÁria
.

eXtrato da Portaria N°120/diÁria/dF de 14 de MarÇo de 2022
conceder aos militares em planilha anexa, diárias de alimentação e diárias 
de pousada para cada conforme a planilha anexa, perfazendo um valor 
total de r$30.313,55 (TriNTa Mil E TrEZENToS E TrEZE rEaiS E ciN-
QUENTa E ciNco cENTaVoS), para seguirem viagem de Santarém para 
várias localidades, no período que se inicia 01 de fevereiro a 18 de Março 
de 2021, a serviço do 4°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
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PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 120/2022 - diretoria de FiNaNÇas

ord Posto /
Grad NoMe MF cPF oriGeM destiNo

data Nº de diÁrias VaLor 
UNit. (r$) totaL (r$)

saÍda reGresso aLiM PoUs

1 caP QoBM JErÔNiMo MoNTEiro 
da SilVa 57174017/1 804.557.272-87 SaNTarÉM JUrUTi - Pa 28/02/2022 04/03/2022 5 4 145,07 r$1.305,63

2 2º TEN BM MarcoS MaTHEUS dE 
SoUSa MorEira 5932587/1 027.837.372-05 SaNTarÉM

ÓBidoS - Pa 07/03/2022 11/03/2022 5 4
141,11 r$2.257,76

BElTErra - Pa 01/02/2022 04/02/2022 4 3

3 1º SGT BM fraNcENildo SoUZa 
dE SoUSa 5609720/1 437.731.092-53 SaNTarÉM

ÓBidoS - Pa 07/03/2022 11/03/2022 5 4
131,88 r$2.373,84

JUrUTi - Pa 14/02/2022 18/02/2022 5 4

4 1º SGT BM dUVal dUTra NaSci-
MENTo SilVa 5421411/1 357.659.092-72 SaNTarÉM

PraiNHa - Pa 14/03/2022 18/03/2022 5 4
131,88 r$2.110,08

BElTErra - Pa 01/02/2022 04/02/2022 4 3

5 1º SGT BM EdNilSoN cUNHa 
NaVarro 5609690/1 232.818.202-04 SaNTarÉM

PraiNHa - Pa 14/03/2022 18/03/2022 5 4
131,88 r$2.373,84

alMEiriM - Pa 07/02/2022 11/02/2022 5 4

6 2º SGT BM aUGUSTo caMPoS liMa 5421373/1 442.229.552-72 SaNTarÉM
JUrUTi - Pa 28/02/2022 04/03/2022 5 4

131,88 r$2.110,08
BElTErra - Pa 01/02/2022 04/02/2022 4 3

7 3º SGT BM EdENilSoN dE JESUS 
da SilVa 57173992/1 782.334.372-04 SaNTarÉM

ÓBidoS - Pa 07/03/2022 11/03/2022 5 4

131,88 r$3.297,00MoJUÍ doS caM-
PoS - Pa 01/02/2022 04/02/2022 4 3

JUrUTi - Pa 14/02/2022 18/02/2022 5 4

8 3º SGT BM arliSSoN dE caSTro 
Maia 57218277/1 822.336.402-68 SaNTarÉM

MoNTE alEGrE 
- Pa 01/02/2022 04/02/2022 4 3

131,88 r$2.110,08
JUrUTi - Pa 14/02/2022 18/02/2022 5 4

9 3º SGT BM STaliN dE alMEida 
BElo 57175158/1 881.822.742-49 SaNTarÉM

ÓBidoS - Pa 07/03/2022 11/03/2022 5 4
131,88 r$2.373,84

JUrUTi - Pa 14/02/2022 18/02/2022 5 4

10 cB BM EdUardo VaScoNcEloS 
fErNaNdES 57218274/1 522.485.772-49 SaNTarÉM

PraiNHa - Pa 14/03/2022 18/03/2022 5 4
126,60 r$2.278,80

alMEiriM - Pa 07/02/2022 11/02/2022 5 4

11 cB BM faGNEr cardoZo 
BrÍGido 57218558/1 748.971.442-72 SaNTarÉM

JUrUTi - Pa 14/02/2022 18/02/2022 5 4
126,60 r$2.278,80

JUrUTi - Pa 28/02/2022 04/03/2022 5 4

12 cB BM BENEdiTo MENdoNÇa 
PErEira filHo 57218508/1 698.229.212-68 SaNTarÉM

JUrUTi - Pa 28/02/2022 04/03/2022 5 4
126,60 r$2.278,80

alMEiriM - Pa 07/02/2022 11/02/2022 5 4

13 cB BM raiMUNdo EliaS SoUSa 
VaScoNcEloS JUNior 57218267/1 964.744.402-87 SaNTarÉM PraiNHa - Pa 14/03/2022 18/03/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

14 Sd BM alEX da SilVa coSTa 5932559/1 033.521.342-19 SaNTarÉM JUrUTi - Pa 28/02/2022 04/03/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

15 Sd BM GlEidSoN VilHENa 
da SilVa 5932581/1 010.218.042-31 SaNTarÉM MoNTE alEGrE 

- Pa 01/02/2022 04/02/2022 4 3 126,60 r$886,20

ToTal r$ 30.313,55

eXtrato da Portaria N°140/diÁria/dF de 04 de aBriL de 2022
conceder aos militares em planilha anexa, diárias de alimentação e diárias de pousada para cada conforme a planilha anexa, perfazendo um valor total 
de r$10.693,98 (dEZ Mil E SEiScENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS E NoVENTa E oiTo cENTaVoS) para seguirem viagem de Santarém para várias 
localidades, no período de 04 a 15 de abril de 2022, a serviço do 4° GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. comandante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 140/2022 - diretoria de FiNaNÇas

ord Posto /Grad NoMe MF cPF oriGeM destiNo
data Nº de diÁrias VaLor 

UNit. 
(r$)

totaL (r$)
saÍda reGresso aLiM PoUs

1 caP QoBM JErÔNiMo MoNTEiro 
da SilVa 57174017/1 804.557.272-87

SaNTarÉM

alENQUEr - Pa 11/04/2022 15/04/2022 5 4 145,07 r$1.305,63

2 2º TEN BM MarcoS MaTHEUS dE 
SoUSa MorEira 5932587/1 027.837.372-05 MoNTE alEGrE 

- Pa 04/04/2022 08/04/2022 5 4 141,11 r$1.269,99

3 1º SGT BM EdNilSoN cUNHa 
NaVarro 5609690/1 232.818.202-04 alENQUEr - Pa 11/04/2022 15/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

4 1º SGT BM dUVal dUTra NaSci-
MENTo SilVa 5421411/1 357.659.092-72 MoNTE alEGrE 

- Pa 04/04/2022 08/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

5 3º SGT BM STaliN dE alMEida 
BElo 57175158/1 881.822.742-49 alENQUEr - Pa 11/04/2022 15/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

6 cB BM raiMUNdo EliaS SoUSa 
VaScoNcEloS JUNior 57218267/1 964.744.402-87 alENQUEr - Pa 11/04/2022 15/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

7 cB BM BENEdiTo MENdoNÇa 
PErEira filHo 57218508/1 698.229.212-68 MoNTE alEGrE 

- Pa 04/04/2022 08/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

8 Sd BM GlEidSoN VilHENa 
da SilVa 5932581/1 010.218.042-31 MoNTE alEGrE 

- Pa 04/04/2022 08/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

9 Sd BM alEX da SilVa coSTa 5932559/1 033.521.342-19 MoNTE alEGrE 
- Pa 04/04/2022 08/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

ToTal r$ 10.693,98

eXtrato da Portaria N°141/diÁria/dF de 04 de aBriL de 2022
conceder aos militares em planilha anexa, diárias de alimentação e diárias de pousada para cada conforme a planilha anexa, perfazendo um valor total de 
r$12.937,23 para seguirem viagem de Santarém para várias localidades, no período que se inicia 02 de Maio a 03 de Junho de 2022, a serviço do 4°GBM 
do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. comandante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
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PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 141/2022 - diretoria de FiNaNÇas

ord Posto /
Grad NoMe MF cPF oriGeM destiNo

data Nº de diÁrias VaLor UNit. 
(r$) totaL (r$)

saÍda reGresso aLiM PoUs

1 caP QoBM JErÔNiMo MoNTEiro 
da SilVa 57174017/1 804.557.272-87

SaNTarÉM

MoNTE doUrado - alMEriM 
- Pa 09/05/2022 13/05/2022 5 4 145,07 r$1.305,63

2 1º SGT BM fraNcENildo SoUZa 
dE SoUSa 5609720/1 437.731.092-53 MoNTE doUrado - alMEriM 

- Pa 09/05/2022 13/05/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

3 1º SGT BM aUGUSTo caMPoS 
liMa 5421373/1 442.229.552-72 TErra SaNTa - Pa 02/05/2022 06/05/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

4 2º SGT BM aUGUSTo caMPoS 
liMa 5421373/1 442.229.552-72 cUrUá - Pa 30/05/2022 03/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

5 3º SGT BM STaliN dE alMEida 
BElo 57175158/1 881.822.742-49 cUrUá - Pa 30/05/2022 03/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

6 3º SGT BM arliSSoN dE caSTro 
Maia 57218277/1 822.336.402-68 MoNTE doUrado - alMEriM 

- Pa 09/05/2022 13/05/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

7 cB BM
raiMUNdo EliaS 

SoUSa VaScoNcEloS 
JUNior

57218267/1 964.744.402-87 cUrUá - Pa 30/05/2022 03/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

8 cB BM faGNEr cardoZo 
BrÍGido 57218558/1 748.971.442-72 MoNTE doUrado - alMEriM 

- Pa 09/05/2022 13/05/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

9 cB BM EdUardo VaScoNcE-
loS fErNaNdES 57218274/1 522.485.772-49 TErra SaNTa - Pa 02/05/2022 06/05/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

10 Sd BM GlEidSoN VilHENa 
da SilVa 5932581/1 010.218.042-31 TErra SaNTa - Pa 02/05/2022 06/05/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

11 Sd BM alEX da SilVa coSTa 5932559/1 033.521.342-19 TErra SaNTa - Pa 02/05/2022 06/05/2022 5 4 126,60 r$1.139,40
ToTal r$ 12.937,23

eXtrato da Portaria N°142/diÁria/dF de 04 de aBriL de 2022
conceder aos militares em planilha anexa, diárias de alimentação e diárias de pousada para cada conforme a planilha anexa, perfazendo um valor total de 
r$15.288,64 (QUiNZE Mil E dUZENToS E oiTENTa E oiTo rEaiS E SESSENTa E QUaTro cENTaVoS) para seguirem viagem de Santarém para várias 
localidades, no período de 06 a 25 de Junho de 2022, a serviço do 4°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. comandante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 142/2022 - diretoria de FiNaNÇas

ord Posto /
Grad NoMe MF cPF oriGeM destiNo

data Nº de diÁrias VaLor 
UNit. (r$) totaL (r$)

saÍda reGresso aLiM PoUs

1 caP QoBM JErÔNiMo MoNTEiro 
da SilVa 57174017/1 804.557.272-87

SaNTarÉM

PorTo TroMBETaS - 
oriXiMiNá - Pa 20/06/2022 25/06/2022 6 5 145,07 r$1.595,77

2 2º TEN BM MarcoS MaTHEUS dE 
SoUSa MorEira 5932587/1 027.837.372-05 oriXiMiNá - Pa 13/06/2022 17/06/2022 5 4 141,11 r$1.269,99

3 1º SGT BM dUVal dUTra NaSci-
MENTo SilVa 5421411/1 357.659.092-72 faro - Pa 06/06/2022 10/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

4 1º SGT BM EdNilSoN cUNHa 
NaVarro 5609690/1 232.818.202-04 PorTo TroMBETaS - 

oriXiMiNá - Pa 20/06/2022 25/06/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

5 1º SGT BM fraNcENildo SoUZa 
dE SoUSa 5609720/1 437.731.092-53 PorTo TroMBETaS - 

oriXiMiNá - Pa 20/06/2022 25/06/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

6 3º SGT BM arliSSoN dE caSTro 
Maia 57218277/1 822.336.402-68 oriXiMiNá - Pa 13/06/2022 17/06/2022 5 4 131,88 r$1.186,92

7 3º SGT BM EdENilSoN dE JESUS 
da SilVa 57173992/1 782.334.372-04 PorTo TroMBETaS - 

oriXiMiNá - Pa 20/06/2022 25/06/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

8 cB BM EdUardo VaScoNcEloS 
fErNaNdES 57218274/1 522.485.772-49 faro - Pa 06/06/2022 10/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

9 cB BM BENEdiTo MENdoNÇa 
PErEira filHo 57218508/1 698.229.212-68 oriXiMiNá - Pa 13/06/2022 17/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

10 cB BM raiMUNdo EliaS SoUSa 
VaScoNcEloS JUNior 57218267/1 964.744.402-87 oriXiMiNá - Pa 13/06/2022 17/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

11 Sd BM GlEidSoN VilHENa 
da SilVa 5932581/1 010.218.042-31 faro - Pa 06/06/2022 10/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

12 Sd BM alEX da SilVa coSTa 5932559/1 033.521.342-19 faro - Pa 06/06/2022 10/06/2022 5 4 126,60 r$1.139,40
ToTal r$ 15.288,64

eXtrato da Portaria N°351/diÁria/dF de 18 de JULHo de 2022
conceder aos militares: MaJ BM diEGo dE aNdradE cUNHa Mf: 57174108-1, TEN BM JoSE rENaTo do aMaral BraBo Mf: 5602491-1, SGT BM 
lUiZ NaZarENo BaTiSTa da SilVa Mf: 5607353-1, SGT BM MoiSES doS SaNToS lEÃo Mf: 57173443-1, SGT BM roBErTo carloS BarroSo Mf: 
5486947, Sd BM daNilo WilKEr da GaMa liMa Mf: 5932486-1 e o SGT BM JoElSoN coElHo dE MElo Mf: 5426090-1, 13 (TrEZE) diárias de pou-
sada para cada, perfazendo um valor total de r$12.395,37 (doZE Mil E TrEZENToS E NoVENTa E ciNco rEaiS E TriNTa E SETE cENTaVoS) para 
seguirem viagem para o município de Soure, no período de 18 a 31 de Julho de 2022, a serviço do comando operacional do cBMPa na operação Veraneio 
2022. 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: 847041
Portaria Nº 233 diÁria/cedec de 31 de aGosto de 2022

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto Estadual 
de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PORTARIA N° 015 de 10 de Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 de 12 de 
Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: caP QoBM GilMarcoS da SilVa, SGT QBM NEilToN doS SaNToS oliVEira E cB QBM roBErTo BarBoSa da Sil-
Va, 03 (três) diárias de alimentação e 02 (duas) diária de Pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 2.017,75 (UM Mil, dEZESSETE rEaiS E 
SETENTa E ciNco cENTaVoS), por terem se deslocado de altamira-Pa para o município de Porto de Moz/Pa, na região de integração do Xingu e com 
diárias do grupo B, no período de 28 a 30 de agosto de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 847000
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Portaria Nº 231 diÁria/cedec de 31 de aGosto de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM aUGUSTo rilEr dE aMoriM 
loPES E cB QBM iriNEU dE JESUS da SilVa,  05 (cinco) diárias de ali-
mentação e 04 (quatro) diárias de Pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 2.326,32 (doiS Mil, TrEZENToS E ViNTE E SEiS rEaiS 
E TriNTa E doiS  cENTaVoS), por terem seguido viagem de Santarém-Pa 
para o município de faro-Pa, na região de integração do Baixo amazonas 
e com diárias do grupo B, no período de 29 de agosto a 02 de setembro de 
2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 846995
Portaria Nº 232 diÁria/cedec de 31 de aGosto de 2022

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SUB TEN QBM rr alcir MarTiNS dE aN-
dradE e cB QBM roSiNÉlia SaNToS da SilVa, 06 (seis) diárias de ali-
mentação e 05 (cinco) diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 2.843,28 (doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E TrÊS rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS), por terem se deslocado de Santarém-Pa para 
o município de almeirim/Pa, na região de integração do Baixo amazonas 
e com diárias do grupo B, no período de 31 de agosto a 05 de setembro de 
2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 846997
eXtrato da Portaria N°183/diÁria/dF de 26 de aBriL de 2022

conceder aos militares: 2º SGT BM fErNaNdo oliVEira dE SoUSa, Mf: 
3242528/ 2 E 2º SGT BM GEdEoN JoSE BiSPo da SilVa, Mf: 57218283/ 
1, 04 (QUaTro) diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pousada 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 1.846,32 (UM Mil, oiTocEN-
ToS E QUarENTa E SEiS rEaiS E TriNTa E doiS cENTaVoS), para segui-
rem viagem de redenção para a capital do Estado, no período de 20 a 23 
de Março de 2022, a serviço do 10°GBM. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°218/diÁria/dF de 13 de Maio de 2022
conceder aos militares: STEN BM JoMar JardiM doS SaNToS 5427860/ 
2, STEN BM carloS alBErTo da SilVa BarroS 3389154/ 2, STEN BM 
EdENilSoN SoUZa rocHa 5037484/ 2, SGT BM NElSoN loBaTo aBrEU 
5623472/ 1, SGT BM JEffErSoN SilVa loUZada 57173402/ 1, SGT BM 
aNToNio alEX PiNHEiro doS SaNToS 57173854/ 1, diárias de alimen-
tação e diárias de pousada para cada conforme planilha anexa, perfazendo 
um valor total de r$ 5.538,96 (ciNco Mil E QUiNHENToS E TriNTa E 
oiTo rEaiS E NoVENTa E SEiS cENTaVoS), para seguir viagem de Belém 
para as cidades em planilha anexa, no período que inicia dia 09 a 20 de 
Maio de 2022, a serviço da dal do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°240/diÁria/dF de 19 de Maio de 2022
conceder aos militares: TEN BM raiMUNdo fEliPE TaVarES MaciEl 
5932626/, STEN BM fraNciSco carloS da SilVa JUNior 5162203/, SGT 
BM oTHoNiEl alEXaNdriNo fErrEira 57218006/, SGT BM JoEl JESSE 
BriTo da coSTa 57174192/, SGT BM iVaN TaVarES MoraiS 5398690/
SGT BM BENEdiTo oliVEira da coSTa 5609135/, SGT BM JEfErSoN 
EVaNdro MarTiNS MariNHo 5209935/, SGT BM raKSoN daNiEl SilVa 
doS rEiS 54185297/, SGT BM JoSE ariMaTEia dE MElo 57173450/, SGT 
BM rEWErToN SilVa dE NaZarE 57173930/, cB BM MarcElo PaiXao 
flEXa 57218014/, cB BM GESSiMiEl doS SaNToS carValHo JUNior 
57218357/, cB BM aNToNio MarQUES doS PaSSoS raBElo JUNior 
57217748/, diárias de alimentação e diárias de pousada para cada confor-
me planilha anexa, perfazendo um valor total de r$ 46.140,43 (QUarENTa 
E SEiS Mil E cENTo E QUarENTa rEaiS E QUarENTa E TrÊS cENTaVoS), 
para seguirem viagem de Belém para Santarém - Pa, no período que inicia 
16 a 30 de Junho de 2022, a serviço da dal do cBMPa. Esta portaria entra 
em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°247/diÁria/dF de 01 de JUNHo de 2022
conceder aos militares: TEN BM raiMUNdo fEliPE TaVarES MaciEl 
5932626/, STEN BM fraNciSco carloS da SilVa JUNior 5162203/, 
SGT BM oTHoNiEl alEXaNdriNo fErrEira 57218006/, SGT BM JoEl 
JESSE BriTo da coSTa 57174192/, SGT BM iVaN TaVarES MoraiS 
5398690/, SGT BM BENEdiTo oliVEira da coSTa 5609135/, SGT BM 
JEfErSoN EVaNdro MarTiNS MariNHo 5209935/, SGT BM raKSoN da-
NiEl SilVa doS rEiS 54185297/, SGT BM JoSE ariMaTEia dE MElo 
57173450/, SGT BM rEWErToN SilVa dE NaZarE 57173930/, cB BM 
MarcElo PaiXao flEXa 57218014/, cB BM GESSiMiEl doS SaNToS 

carValHo JUNior 57218357/, cB BM aNToNio MarQUES doS PaSSoS 
raBElo JUNior 57217748/, 10 (dEZ) diárias de alimentação e 10 (dEZ) 
diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 31.334,40 
(TriNTa E UM Mil E TrEZENToS E TriNTa E QUaTro rEaiS E QUarEN-
Ta cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém para Santarém - Pa, no 
período de 30 de Maio a 09 de Junho de 2022, a serviço da dal do cBM-
Pa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 846822
Portaria Nº 229 diÁria/cedec de 30 de aGosto de 2022

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM THEiSSoN lUiZ PiNTo SoUZa 
E cB QBM lia Maria da SilVa dUarTE,  05 (cinco) diárias de alimenta-
ção e 04 (quatro) diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor total 
de r$ 2.326,32 (doiS Mil, TrEZENToS E ViNTE E SEiS rEaiS E TriNTa 
E doiS  cENTaVoS), por terem seguido viagem de Santarém-Pa para o 
município de curuá-Pa, na região de integração do Baixo amazonas e com 
diárias do grupo B, no período de 30 de agosto a 03 de setembro de 2022, 
a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 846817
Portaria Nº 230 diÁria/cedec de 31 de aGosto de 2022

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: caP QoBM JErÔNiMo MoNTEiro da 
SilVa, SUB TEN QBM rr Haroldo JoSÉ aSSUNÇÃo NoBrE e cB QBM 
THiaGo ViEira carValHo SilVa, 05 (cinco) diárias de alimentação e 04 
(quatro) diárias de Pousada para cada,, perfazendo um valor total de r$ 
3.631,95 (TrÊS Mil, SEiScENToS E TriNTa E UM rEaiS E NoVENTa  E 
ciNco cENTaVoS), por terem se deslocado de Santarém-Pa para o mu-
nicípio de Terra Santa-Pa, na região de integração do Baixo amazonas 
e com diárias do grupo B, de 29 de agosto a 02 de setembro de 2022, a 
serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 846819
Portaria Nº 228 diÁria/cedec de 30 de aGosto de 2022

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – cBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: caP QoBM GilMarcoS da SilVa, SGT 
QBM adiVar EliSiario doS SaNToS filHo, cB QBM roBErTo BarBoSa 
da SilVa E cB QBM, EdlaNdio BEZErra JaNUário, 02 (duas) diárias de 
alimentação e 01 (uma) diária de Pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 1.590,45 (UM Mil, QUiNHENToS E NoVENTa rEaiS E QUa-
rENTa E ciNco cENTaVoS), por terem se deslocado de altamira-Pa para 
o município de Porto de Moz/Pa, na região de integração do Xingu e com 
diárias do grupo B, no período de 25 a 26 de agosto de 2022, a serviço da 
coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 846812
Portaria Nº 227 diÁria/cedec de 30 de aGosto de 2022

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SUB TEN QBM rr diVal PoNTES dE 
SoUZa e cB QBM rafaEl GoMES dE aNdradE,  07 (sete) diária de ali-
mentação e 06 (seis) diária de Pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 5.006,04 (ciNco Mil, SEiS rEaiS E QUaTro cENTaVoS), por 
terem se deslocado de Belém-Pa para o município de Tucuruí/Pa, na região 
de integração lago Tucuruí e com diárias do grupo B, nos períodos de  08 
a 14 e 19 a 25  de agosto de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual 
de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 846810
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Portaria Nº 224 diÁria/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 aos militares: SUB TEN QBM rr alcir MarTiNS dE 
aNdradE e cB QBM roSiNÉlia SaNToS da SilVa, 04 (quatro) diárias 
de alimentação e 03 (três) diárias de Pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 1.809,36 (UM Mil, oiTocENToS E NoVE rEaiS E TriNTa 
E SEiS cENTaVoS), por terem se deslocado de Santarém-Pa para o muni-
cípio de almeirim/Pa, na região de integração do Baixo amazonas e com 
diárias do grupo B, no período de 23 a 26 de agosto de 2022, a serviço da 
coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 846797
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
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.
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Portaria
.

Portaria N.º 102/2022-dGPc/diVersos
BeLÉM-Pa, 25 de aGosto de 2022

a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria N°182/2020-dG/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i – rEVoGar os termos da PorTaria N° 083/2021 – dGPc/diVErSoS, de 
26/05/2022 que designou o servidor alEXaNdrE WaGNEr GoMES loPES, 
delegado da Polícia civil, matrícula nº 5913818/1, para acompanhar como 
FISCAL a execução do Contrato nº 037/2021–PC/PA, firmado com a Sra. 
luana de cassia rodrigues doria, e no seu impedimento a servidora aNa 
rEGiNa carValHo, investigadora de Polícia civil, matrícula n° 5617693.
ii - dESiGNar nos termos da lei nº 8.666/93 o servidor JoSÉ clEofilo 
rodriGUES MElo filHo, delegado da Polícia civil, matrícula nº 5940529 
para acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 037/2021–
PC/PA, firmado com a Sra. Luana de Cassia Rodrigues Doria, CPF N° 
939.278352-34, cujo objeto é a locação de imóvel situado no endereço: 
Av. José Rodrigues dos Santos, n°88, Bairro Benfica, no Município de Be-
nevides que se locação de um imóvel que se destina ao funcionamento 
da Delegacia de Benfica/Murinim e no seu impedimento a servidora ANA 
rEGiNa carValHo, investigadora de Polícia civil, matrícula n° 5617693, 
que assistirá o referido contrato com as mesmas atribuições, no âmbito 
da Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até o término da vigência 
contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iV – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 847353

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de serVidor teMPorÁrio
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ

ato: terMo de distrato
data de admissão: 10/05/2021
Término Vínculo: 31/08/2022
Motivo: rescisão contratual
Nome do Servidor cargo do Servidor Temporário
EdiclEUZa da SilVa SoUZa
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ordenador: WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral da Polícia civil

Protocolo: 847238

.

.

oUtras MatÉrias
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Portaria Nº 447/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 283/2021-aai/GaB/corrEGEPol 
de 14/07/2021, onde apurou que policiais civis da Seccional de Mosquei-
ro, agiram, em tese, de forma arbitrária e incompatível com as funções 
policiais durante a abordagem e a prisão do nacional J.l.d.l., conforme 
portaria instauradora;
coNSidEraNdo: o desinteresse do denunciante e ausências de provas, 
testemunhas e materiais;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 283/2021-
GaB/corrEGEPol de 14/07/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 448/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 268/2021-aai/GaB/corrEGEPol 
de 05/07/2021, onde apurou a conduta da autoridade Policial que deixou, 
em tese, de cumprir as diligências solicitadas pelo MP referente ao Boc. 
n. 00504/2019.100427-6 (n. TJ 0800873-81.2020.814.0201), conforme 
portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a justificativa plausível do servidor e por não ter havido 
prejuízo processual;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 268/2021-
GaB/corrEGEPol de 05/07/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 449/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 233/2021-aai/GaB/corrEGE-
Pol de 24/06/2021, onde apurou a conduta do servidor l.M.c.c., mat. n. 
73814, o qual teria, em tese, por duas vezes proferido ameaças e injurias 
ao Sr. C.A.S.C., quando esteve na DPA, a fim de tratar de assuntos en-
volvendo seu estabelecimento comercial, conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a justificativa plausível do servidor e o desinteresse do 
denunciante;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 233/2021-
GaB/corrEGEPol de 24/06/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 450/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 198/2021-aai/GaB/corrEGEPol 
de 31/05/2021, onde apurou as responsabilidades, quanto ao não atendi-
mento a cerca da instauração de procedimento policial, referente a morte 
por asfixia de uma criança ocorrida no município de Benevides em 2019, 
conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 198/2021-
GaB/corrEGEPol de 31/05/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 451/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 196/2021-aai/GaB/corrEGEPol 
de 31/05/2022, que apurou os fatos referente as denúncias feitas pelo 
nacional M.a.S.N., onde imputa condutas indevidas e arbitrárias praticadas 
por policiais civis, os quais teria, em tese, lhe impedido de entrar na resi-
dência de sua genitora, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de provas que caracterizem a ocorrência 
de transgressão disciplinar;
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rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 196/2021-
GaB/corrEGEPol de 31/05/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 452/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 165/2021-aai/GaB/corrEGEPol 
de 13/05/2021, que apurou a responsabilidade pelo atraso, em tese, da 
conclusão e remessa do iPl nº 00487/2017.100043-7 (Proc. nº 0000574-
56.2019.814.0401), conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 165/2021-
GaB/corrEGEPol de 13/05/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 453/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 147/2021-aai/GaB/corrEGE-
Pol de 23/04/2021, onde apurou a conduta do servidor l.a.M.S., mat. 
n. 54188929 que cumpriu parcialmente as diligências solicitadas pelo MP 
referente ao iPl nº 00304/2017.100093-9 (Proc. nº 0010173-18.2017. 
814.0133), sem fazer qualquer justificativa sobre as não realizadas, con-
forme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada pelo 
servidor sindicado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 147/2021-
GaB/corrEGEPol de 23/04/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 454/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 149/2021-aai/GaB/corrEGEPol 
de 23/04/2021, que apurou as declarações prestadas pelo Sr. H.E.S.G., 
na dcrif, no dia 02/03/2021, na qual acusa o servidor l.r.N.S., mat. n. 
5361206 e outros policiais civis, de trem, em tese, agido de forma arbitra-
ria quando entraram em sua residência para fazer a apreensão de motoci-
cleta, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada por 
parte de servidores;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 149/2021-
GaB/corrEGEPol de 23/04/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 455/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 143/2021-aai/GaB/corrEGEPol 
de 08/04/2021, onde apurou as responsabilidades pelo atraso, em tese, da 
conclusão e remessa do iPl n. 00006/2021.100147-5 (SiMP n. 000189-
100/2021), conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a justificativa plausível do servidor e por não ter havido 
prejuízo processual;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 143/2021-
GaB/corrEGEPol de 08/04/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 456/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 54/2022-aai/GaB/corrEGEPol 
de 21/02/2022, onde apurou a conduta do servidor M.M.M.B., mat. nº 
5914127, o qual teria, em tese, deixado de concluir e remeter à justiça 
no prazo legal o iPl nº 209/2021.100196-0 (Proc. 0800879-31.2021.814. 
0047), conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: não haver indícios de dolo ou má fé por parte do servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 54/2022-
GaB/corrEGEPol de 21/02/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 457/2022-GaB/cGPc/diVersos de 19/08/2022
coNSidEraNdo: o ofício nº S/N-dd/cGPc de 11 de agosto de 2022, de 
lavra da dPc Maria do Socorro ViEira MarQUES, na qual esta solicita 
a inclusão do nome do servidor V.f.G., mat. nº 5857449, à portaria inaugu-
ral da aai nº 404/2021-GaB/corrEGEPol de 15/10/2021, pela existência 
de indícios de transgressão disciplinar por parte do servidor;

rESolVE: determinar o adENdo à PorTaria Nº 404/2021-GaB/
corrEGEPol de 15/10/2021, incluindo o nome do servidor em epígrafe, 
como sindicado nos autos em tela.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 458/2022-GaB/cGPc/diVersos de 19/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 258/2021-aai/GaB/corrEGEPol 
de 01/07/2021, que apurou as circunstâncias do óbito decorrente de inter-
venção policial dos nacionais, J.a.Q., a.o.c. e K.S.P., conforme consta do 
BoP nº 00486/2021.100169-2 (iPl nº 00486/2021.100034-7); conforme 
portaria instauradora;
coNSidEraNdo: que os servidores não foram negligentes em suas fun-
ções, visto ter agido em legitima defesa;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 258/2021-
GaB/corrEGEPol de 01/07/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 459/2022-GaB/cGPc/diVersos de 19/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 045/2021-aai/GaB/corrEGE-
Pol de 01/02/2021, que apurou as circunstâncias do óbito decorrente 
de intervenção policial do nacional, a.S.S., conforme consta do BoP n. 
486/2020.100449-8; conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: que os servidores não foram negligentes em suas fun-
ções, visto ter agido em legitima defesa;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 045/2021-
GaB/corrEGEPol de 01/02/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 460/2022-GaB/cGPc/diVersos de 22/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 033/2022-aai/GaB/corrEGEPol 
de 31/01/2022, onde apurou as circunstâncias e responsabilidades na fuga 
dos presos M.G.S. e E.T.M. (autuados no aPfd 8/2019.100803-5- SU de 
icoaraci), ocorrida em 05/09/2019, de dentro da carceragem da SU icoa-
raci, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada pelos 
servidores sindicados;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 033/2022-
GaB/corrEGEPol de 31/01/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 461/2022-GaB/cGPc/diVersos de 22/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 282/2021-aai/GaB/corrEGE-
Pol de 12/07/2021, onde apurou a responsabilidade, face extrapolação 
de prazo legal, em tese, na conclusão e remessa dos autos de iPl n. 
00044/2021.100009-0 (Processo n. 0000131-37.2021. 814.0401), con-
forme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: não haver indícios de negligência por parte do servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 282/2021-
GaB/corrEGEPol de 12/07/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 462/2022-GaB/cGPc/diVersos de 22/08/2022
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada por 
parte de servidores;
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 339/2020-aai/GaB/corrEGEPol 
de 05/10/2020, onde apurou as responsabilidades sobre os objetos apreendi-
dos dentro do iPl 00002/2016.100786-1, os quais foram remetidos à justiça 
e não tiveram seu auto de entrega encaminhado para ser anexado ao Proces-
so n. 0017062-91.2016.814.0401, conforme portaria instauradora
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 339/2020-
GaB/corrEGEPol de 05/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 463/2022-GaB/cGPc/diVersos de 22/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 455/2020-aai/GaB/corrE-
GEPol de 19/11/2020, onde apurou a conduta do servidor M.a.P.M. 
, mat. nº. 8001197, a qual não teria arbitrado fiança, nos do APFD n. 
00011/2020.100450-1 (Processo n. 0016075-16.2020.8.14.0401), con-
forme portaria instauradora;
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coNSidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
por parte do servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 455/2020-
GaB/corrEGEPol de 04/12/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 464/2022-GaB/cGPc/diVersos de 22/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 418/2020-aai/GaB/corrEGE-
Pol de 04/11/2020, onde apurou as condutas, face a não instauração, em 
tese, de procedimento policial no prazo legal referente ao registro do BoP 
n. 00031/2019.101329-7, tudo consoante a Portaria n. 020/2014-GaB/
cGPc, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 418/2020-
aai/GaB/corrEGEPol de 04/11/2020, com fundamento no art. 90, inciso 
i, da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 465/2022-GaB/cGPc/diVersos de 22/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 501/2020-aai/GaB/corrEGE-
Pol de 07/12/2020, onde apurou as responsabilidades, quanto a falta de 
respostas aos ofícios encaminhados pelo MP a drfr/Pc-Pa requerendo 
diligências nos autos do iPl n. 282/2015.000233-9 (Proc. n. 0046741-
73.2015.814.0401), conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: que não houve culpa ou dolo por parte do servidor sindicado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 501/2020-
aai/GaB/corrEGEPol de 07/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso 
i, da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 466/2022-GaB/cGPc/diVersos de 22/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 333/2020-aai/GaB/corrEGEPol de 
01/10/2020, onde apurou a conduta da servidora M.c.V.E., mat. n. 57192820, 
a qual não teria arbitrado fiança, nos autos do APFD n. 0040/2020.100133-5 
(Proc. 0013594-80.2020.8.14.0401), conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada pela 
servidora sindicada;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 333/2020-
GaB/corrEGEPol de 01/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana

Protocolo: 847330
eXtrato de acordo

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 051/2022-Pc/Pa-seJUdH
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-
06 e a Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos cNPJ nº 
050.054.895/0001-60.
Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar 
apoio às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para emis-
são de carteira de identidade aos cidadãos residentes no Estado do Pará.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
foro: Belém-Pa.
data da assinatura: 25/08/2022.
Processo nº 2021/1470877.
Secretário: Valbetanio Barbosa Milhomem. Secretário de Estado de Justiça 
e direitos Humanos.
Endereço: rua 28 de setembro, nº 339, Bairro: comércio, cEP: 66.010-
100, Belém/Pa.
ordenador: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.
republicado por ter saído com incorreção no doe nº 35.092 do dia 
26/08/2022.

Protocolo: 846829
..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 253/22-GaB/dGPcP de 31 de aGosto de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, a lei 6.282/00 e o Processo n° 
2022/1044930.

r E S o l V E:
i - Exonerar o servidor efetivo VaMilToN JoSÉ alBUQUErQUE dE al-
MEida, Perito criminal, matrícula 5832497/1, do cargo comissionado de 
coordenador de Perícias Genéricas GEP-daS-011.4;
ii - Nomear o servidor efetivo Jadir aTaidE doS SaNToS, Perito criminal, 
matrícula 5325013/1, para o cargo comissionado de coordenador de Perí-
cias Genéricas GEP-daS-011.4.
iii - Nomear o servidor efetivo VaMilToN JoSÉ alBUQUErQUE dE al-
MEida, Perito criminal, matrícula 5832497/1, para o cargo comissionado 
de Gerente do Núcleo de Grafodocumentoscopia GEP-daS-011.2.
iV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 31 de agosto de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor Geral

Protocolo: 846780
Portaria N° 252/22-GaB/dGPcP de 31 de aGosto de 2022

o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, a lei 6.282/00 e o Processo 
n° 2022/1041750.
r E S o l V E:
i - Exonerar o servidor efetivo Jadir aTaidE doS SaNToS, Perito crimi-
nal, matrícula 5325013/1, do cargo comissionado de Gerente do Núcleo de 
crime contra a Vida GEP-daS-011.2;
ii - Nomear o servidor efetivo adriaNo ValENTE rodriGUES, Perito cri-
minal, matrícula 57200887/2, para o cargo comissionado de Gerente do 
Núcleo de crime contra a Vida GEP-daS-011.2.
iii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 31 de agosto de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor Geral

Protocolo: 846782

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saUde
Portaria Nº 223 de 25/08/2022 – daF

SErVidor: BrENo ViEGaS daNTaS MarTiNS
carGo: aUXiliar TÉcNico dE PErÍciaS MaTrÍcUla: 57217750/2
PErÍodo: 18.08.2022 a 13.02.2023.

LiceNÇa saUde
Portaria Nº 224 de 29/08/2022 – daF

SErVidor: roSEMar cordEiro da SilVa
carGo: PEriTo criMiNal MaTrÍcUla: 54188318/1
PErÍodo: 30.05.2022 a 28.07.2022.

LiceNÇa saUde
Portaria Nº 225 de 29/08/2022 – daF

SErVidor: Maria lENira MorEira dE aQUiNo
carGo: PEriTo criMiNal MaTrÍcUla: 5129184/2
PErÍodo: 08.08.2022 a 05.11.2022.

Protocolo: 847361

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 067/2022 – PcePa - Pae Nº 2022/264048
objeto: aquisição de Materiais em Geral e Equipamentos odontológi-
cos, para aparelhar laboratório de odontologia e antropologia forense da 
sede (Belém) desta Polícia Científica do Pará (PCEPA).
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.
policiacientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 
925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.
br (UaSG 925453)
data de abertura: 14 de setembro de 2022, às 9h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 847255

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Pae Nº 2022/307626 / PreGÃo eLetrÔNico Nº 060/2022 - PcePa
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
(PaE nº 2022/307626), bem como as disposições do Edital do Pregão Ele-
trônico nº 060/2022 – PcEPa, que tem como objeto a aquisição de Sof-
tware 3dS MaX - Software de projetos 3d – Versão mais atualizada- licen-
ça de 3 (três) anos, para atender as necessidades desta Polícia Científica 
do Pará (PcEPa), rESolVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial:

 eMPresas/ cNPJ iteM VaLor totaL

1
MaPdaTa-TEcNoloGia, iNforMáTica E co-

MÉrcio lTda
cNPJ nº 66.582.784/0001-11 1

r$ 45.400,00
(quarenta e cinco mil e quatrocentos reais)

ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
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iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação desta Po-
lícia Científica do Pará.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém/Pa, 31 de agosto de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 847168

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

Pae Nº 2022/307626 / PreGÃo eLetrÔNico Nº 060/2022 - PcePa
A Pregoeira Oficial designada pela PORTARIA Nº 143/2022 de 
19/05/2022 - GaB/dG/PcP, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
(art. 3º, iV, da lei 10.520/02), e após a constatação do cumprimento das 
exigências legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 060/2022 – PcEPa, que 
tem como objeto a aquisição de Software 3dS MaX - Software de projetos 
3d – Versão mais atualizada- licença de 3 (três) anos, para atender as 
necessidades desta Polícia Científica do Pará (PCEPA), RESOLVE:
i - adJUdicar o item deste certame para a empresa:

 eMPresas/ cNPJ iteM VaLor totaL

1

MaPdaTa-TEcNoloGia, iNforMáTica E 
coMÉrcio lTda

cNPJ nº 66.582.784/0001-11 1
r$ 45.400,00

(quarenta e cinco mil e quatrocentos reais)

lidiaNE NaSciMENTo GoMES
Pregoeira Oficial

Protocolo: 847167

diÁria
.

Portaria N°. 1618/ 2022
JaNETE da SilVa SoarES
MaTrÍcUla: 55589720/2
carGo: agente administrativo
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 29/07/2022 a 01/08/2022
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1448/ 2022
JUdYSSoN allaN oliVEira dE BriTo
MaTrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 15/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TEcNica.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1610/ 2022
MaTEUS caValcaNTE dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5959973
carGo: auxiliar operacional
PaUlo JordaN aNdradE ViaNa
MaTrÍcUla: 75223951
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 01/08/2022 a 02/08/2022
oBJETiVo: lEVar MaTErial BioloGico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1623/ 2022
EliETE PErEira dE carValHo
MaTrÍcUla: 5833906/1
carGo: Perito criminal
MarcElo firMiNo PiNoN da SilVa
MaTrÍcUla: 5963345
carGo: Motorista
SYlVio cEZar cardoSo dE caSTro lEÃo
MaTrÍcUla: 54188034/1
carGo: Perito criminal
cidadE: MoSQUEiro - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 22/07/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 847273
Portaria N°. 1621/ 2022

rodriGo loPES da coSTa
MaTrÍcUla: 54189294
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 29/07/2022 a 30/07/2022
oBJETiVo: aUXiliar PEriTo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1619/ 2022
MaNoEl adalBErTo MaToS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 3312046/2
carGo: Perito criminal
cidadE: iGaraPÉ MirÍ - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 26/07/2022 a 29/07/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1622/ 2022
roMUlo roSSiNE doS SaNToS BriTo
MaTrÍcUla: 5952549
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 29/07/2022 a 31/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1642/ 2022
STaEl rEJaNE SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 5233070/1
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 09/08/2022 a 16/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 847281
Portaria N°. 1584/ 2022

MarcEl lUiZ rodriGUES fErrEira
MaTrÍcUla: 57192864
carGo: Perito criminal
cidadE: BraSil NoVo - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 27/07/2022 a 28/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1601/ 2022
adEliNa SoSiNHo fUrTado
MaTrÍcUla: 5772648/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 21/07/2022 a 22/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TEcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1625/ 2022
cElSo fEliPE BaNdEira dE Sá
MaTrÍcUla: 54180043/2
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 04/07/2022 a 08/07/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1614/ 2022
alEXaNdrE fErrEira
MaTrÍcUla: 5843430/1
carGo: Perito criminal
BrUNo rodriGUES da SilVa
MaTrÍcUla: 57192600/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: iriTUÍa - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 02/08/2022 a 03/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia TEcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 847291
Portaria N°. 1714/ 2022

SaMUEl MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5964090/1
carGo: Motorista
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 03/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1716/ 2022
adriaNo NUNES ViEira
MaTrÍcUla: 5952231/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 05/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1709/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
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cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 13/08/2022 a 14/08/2022
oBJETiVo: aUXiliar MEdico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1718/ 2022
allaN Kaio SilVa
MaTrÍcUla: 5958227
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 12/08/2022 a 14/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 847320
Portaria N°. 1717/ 2022

BrUNo alEXaNdrE ScalcoN
MaTrÍcUla: 5958535
carGo: Perito criminal
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: aNaPU - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/08/2022 a 09/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1730/ 2022
dENES rodriGUES loBaTo
MaTrÍcUla: 59634127/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: Vila doS caBaNoS (BarcarENa) - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 16/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1711/ 2022
criSTiNa NEVES foNSEca
MaTrÍcUla: 5157463/2
carGo: Perito criminal
JoNaTaS PorTilHo dE MElo
MaTrÍcUla: 59418821-1
carGo: Motorista
laUro MEdiNa ViaNa
MaTrÍcUla: 5146666/2
carGo: Perito criminal
cidadE: acara - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 04/08/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1729/ 2022
BENEdiTo lEÃo GoNZaGa
MaTrÍcUla: 5233291/2
carGo: Perito criminal
cidadE: caMETá - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 04/08/2022 a 05/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 847327
Portaria N°. 1609/ 2022

allaN Kaio SilVa
MaTrÍcUla: 5958227
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 25/07/2022 a 26/07/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1640/ 2022
oZiEl PiNHEiro alVES
MaTrÍcUla: 5963361/1
carGo: Motorista
riTEl JorGE carValHo alMEida
MaTrÍcUla: 57190558
carGo: assistente administrativo
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 28/07/2022 a 29/07/2022
oBJETiVo: TraNSlado dE MaTErial BioloGico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1634/ 2022 :
JEffErSoN BaSToS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 54188046/1
carGo: Perito criminal
cidadE: NoVa TiMBoTEUa - Pa

diária: 01 (Uma) PErÍodo: 05/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1639/ 2022
allaN Kaio SilVa
MaTrÍcUla: 5958227
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/08/2022 a 06/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 847307
Portaria N°. 1727/ 2022

aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 09/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1638/ 2022
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 27/08/2022 a 28/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1710/ 2022
JoNaTaS PorTilHo dE MElo
MaTrÍcUla: 59418821-1
carGo: Motorista
cidadE: STa.iZaBEl do Pará - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 11/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1735/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 04/08/2022 a 05/08/2022
oBJETiVo: aUXiliar Na NEcroPSia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 847335
Portaria N°. 1734/ 2022

aYrToN alEXaNdrE aNdradE folHa
MaTrÍcUla: 5958507/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 04/08/2022 a 05/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1732/ 2022
JoSÉ TadEU dE SoUZa cErQUEira JUNior
MaTrÍcUla: 57201421/3
carGo: Perito criminal
cidadE: oUrilaNdia do NorTE - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 14/08/2022 a 15/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo dE local dE criME.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1731/ 2022
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 16/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1733/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/08/2022 a 09/08/2022
oBJETiVo: aUXiliar NEcroPSia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 847344
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Portaria N°. 1736/ 2022
MaTEUS caValcaNTE dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5959973
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 10/08/2022 a 11/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1051/ 2022
JoaQUiM BaTiSTa frEiTaS dE araÚJo
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 01/05/2022 a 03/05/2023
oBJETiVo: rEaliZar PEricia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 847349
Portaria N°. 1688/ 2022

MaTEUS caValcaNTE dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5959973
carGo: auxiliar operacional
cidadE: PacaJá - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 06/08/2022 a 07/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1689/ 2022
alciVaN carValHo alMEida
MaTrÍcUla: 5937908/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 07/08/2022 a 08/08/2022
oBJETiVo: BUScar MaTErial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1702/ 2022
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN
MaTrÍcUla: 5958535
carGo: Perito criminal
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: aNaPU - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 12/08/2022 a 13/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia VEÍcUlar.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1700/ 2022
JoSUÉ MaToS GUErrEiro
MaTrÍcUla: 57195110/1
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 13/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 847100
Portaria N°. 1690/ 2022

daVid loBo aMaral JUNior
MaTrÍcUla: 5937785
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BrEU BraNco - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 23/07/2022 a 24/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar rEMoÇÃo cadaVErica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1705/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/08/2022 a 06/08/2022
oBJETiVo: aUXiliar PEriTo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1692/ 2022
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 15/08/2022 a 17/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1693/ 2022
JoSÉ aUGUSTo BarBoSa dE aNdradE
MaTrÍcUla: 55590287/2
carGo: Perito criminal

oZiEl PiNHEiro alVES
MaTrÍcUla: 5963361/1
carGo: Motorista
cidadE: iTUPiraNGa - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 09/08/2022 a 10/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 847104
Portaria N°. 1628/ 2022

THiaGo ValENTE NoVaES
MaTrÍcUla: 5719442
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 22/08/2022 a 26/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1608/ 2022
dUrVal SaNTaNa cordEiro filHo
MaTrÍcUla: 5923280/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 08/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1699/ 2022
aNdErSoN HaGE oda
MaTrÍcUla: 5920378
carGo: Motorista
aNToNio carloS SilVa dE frEiTaS
MaTrÍcUla: 57229910/2
carGo: coordenador
GErSoN alMEida da SilVa
MaTrÍcUla: 57200316/1
carGo: Técnico de administração e finanças
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 10/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadES.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1665/ 2022
dUrVal SaNTaNa cordEiro filHo
MaTrÍcUla: 5923280/1
carGo: Motorista
cidadE: iGaraPÉ MirÍ - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 12/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 847096
Portaria N°. 1695/ 2022

aNToNio ErcilEi dE aNdradE
MaTrÍcUla: 55590320/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
carloS fErNaNdo dE MElo loPES
MaTrÍcUla: 5689376/2
carGo: Perito criminal
cidadE: ViGia - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 08/08/2022 a 12/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1703/ 2022
dJair Garcia loPES
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
JorGE lUiS dE oliVEira MorEira
MaTrÍcUla: 57204802
carGo: auxiliar operacional
MiGUEl WaNZEllEr rodriGUES
MaTrÍcUla: 5361109/3
carGo: Perito criminal
cidadE: cUrUÇa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 09/08/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1687/ 2022
aYrToN alEXaNdrE aNdradE folHa
MaTrÍcUla: 5958507/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 12/08/2022 a 13/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria N°. 1708/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 09/08/2022 a 10/08/2022
oBJETiVo: aUXiliar MEdico lEGiSTa.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 847111
Portaria N°. 1706/ 2022

BrUNo alEXaNdrE ScalcoN
MaTrÍcUla: 5958535
carGo: Perito criminal
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: MEdicilaNdia - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 10/08/2022 a 11/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1707/ 2022
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN
MaTrÍcUla: 5958535
carGo: Perito criminal
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: MEdicilaNdia - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 16/08/2022 a 17/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia VEÍcUlar.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1704/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 01/08/2022 a 02/08/2022
oBJETiVo: aUXiliar PEriTo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1723/ 2022
aNToNio lUiZ da SilVa SaNToS
MaTrÍcUla: 5963398/1
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 05/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEicUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 847116
Portaria N°. 1697/ 2022

allaN Kaio SilVa
MaTrÍcUla: 5958227
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 11/08/2022 a 12/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1701/ 2022 d
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: SÃo fEliX do XiNGÚ - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 08/08/2022 a 11/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1684/ 2022
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
WalldiNEY PEdra GUrGEl
MaTrÍcUla: 5819679/3
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 12/08/2022 a 13/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1683/ 2022
JoaQUiM BaTiSTa frEiTaS dE araÚJo
MaTrÍcUla: 5156823/1
carGo: Perito criminal

cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 02/08/2022 a 10/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadE.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 847109
Portaria N°. 1721/ 2022

JoSiaS ViaNa dE alMEida
MaTrÍcUla: 5915339/1
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 09/07/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1713/ 2022
aNdrÉ lEaNdro dE MElo
MaTrÍcUla: 5848156/1
carGo: Perito criminal
cidadE: S.caETaNo odiVElaS - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/08/2022 a 06/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia TEcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1715/ 2022
SaMUEl MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5964090/1
carGo: Motorista
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 11/07/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1722/ 2022
aNdrEYSSa SaYUri WaTaNaBE daMoUS
MaTrÍcUla: 5958414/1
carGo: Perito criminal
HEiTor caPEla SaNJad
MaTrÍcUla: 5922805/2
carGo: Perito criminal
SaMUEl MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5964090/1
carGo: Motorista
cidadE: coNcÓrdia do Pará - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 22/08/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 847120
Portaria N°. 1187/ 2022

fErNaNdo arTHUr rodriGUES diaS
MaTrÍcUla: 5833450/1
carGo: Perito criminal
JUlia EUGÊNia fiGUErEdo
MaTrÍcUla: 5894899
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 01/07/2022 a 10/07/2022
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1226/ 2022
EliZaBETH Maria PErEira fErrEira
MaTrÍcUla: 5463645/3
carGo: Psiquiatra
cidadE: alTaMira - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 07/08/2022 a 08/08/2022
oBJETiVo: aTENdEr dEMaNda JUdicial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1498/ 2022
fErNaNdo doUGlaS JardiM SaNToS
MaTrÍcUla: 54188040/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - 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

Portaria N°. 1489/ 2022
MaNoEl doS SaNToS corrÊa
MaTrÍcUla: 3154297/2
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - 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: 847124
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3737/2022-dG/cGP, de 31/08/2022
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
NoMEar o senhor alEX HENriQUE MorEira dE SoUZa, do cargo em co-
missão, daS-02, de chefe de Grupo de operação e fiscalização de Trânsito 
de cirETraN “a”, deste departamento.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor em 01/09/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 3736/2022-dG/cGP, de 31/08/2022
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
EXoNErar o senhor airSoN GoNÇalVES dE alMEida, do cargo em co-
missão, daS-02, de chefe de Grupo de operação e fiscalização de Trânsito 
de cirETraN “a”, deste departamento.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor em 01/09/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 3735/2022-dG/cGP, de 31/08/2022
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
NoMEar a senhora JaMYllE MariaNa PaNToJa BaSToS, para exercer o car-
go em comissão, daS-02, de Secretária de Gabinete, deste departamento.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor em 01/09/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 847313
Portaria Nº 3344/2022 -dG/dHcrV/cHc/GccFc
a diretora Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 789/2020 
e a PORTARIA do DETRAN 506/2014 e demais atos normativos afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2022/848334, apresentado pela em-
presa cENTro dE forMaÇÃo dE coNdUTorES ViSÃo EirEli, inscrita no 
cNPJ sob o nº 18.919.493/0005-57, junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária a renovação do credenciamen-
to do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo a empresa cENTro dE for-
MaÇÃo dE coNdUTorES ViSÃo EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 
18.919.493/0005-57, claSSificaÇÃo a/B, com estabelecimento na rod. 
Pa 124, nº 1500, Bairro: atlantico ii cEP: 68.721-000, Salinas/Pa, com 
atuação na região de Trânsito de capanema, no município de Salinas/Pa, 
em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º a renovação de credenciamento a que se refere o artigo anterior, 
terá validade de 36 meses a contar da data de vencimento da ultima 
PorTaria de credenciamento.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 2440822 neste dETraN/Pa.
art. 4º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 04 de agosto de 2022.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 847382
Portaria Nº 3214/2022-dG/dHcrV/cHc/GccFc
a diretora Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e.
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 789/2020 
e as PORTARIAs do Detran/PA 506/2014 e demais atos normativos afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2022/681607, apresentado pela 
empresa aNdrEia S doS rEiS EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 
35.309.403/0002-82 , nome de fantasia aUTo EScola rEal, junto a esta 
autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária do credenciamento do referido 
cfc;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a empresa aNdrEia S doS rEiS EirEli inscrita no cNPJ 
sob o nº 35.309.403/0002-82, nome de fantasia aUTo EScola rEal (claS-
SificaÇÃo a/B), com estabelecimento na av Nazeazeno, SN, Bairro: Padre 
luiz, cEP:68.600-000, com atuação na região de Trânsito de capanema/
Pa, no município de Bragança/Pa, em tudo observada a legislação em vigor.

art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade 
de 36 meses a contar da publicação desta PorTaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 2871381 neste dETraN/Pa.
art. 4º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 26 de julho de 2022.
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 847379

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3655/2022-daF/cGP, de 24/08/2022
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 2022/1072542;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Valdir amadeu da Silva, matrícula nº 5827485/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, e de pronto pagamento decorrente de atividades diárias de fisca-
lização de trânsito desenvolvidas no municipio de itaituba.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.400,00
3339036-r$- 600,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 846864

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 3731/2022-daF/cGP, de 31 de agosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Natallia cordeiro dos anjos, Gerente, matrícula 
5947622/1, lotada na cirETraN “B” de rondon do Pará, trinta (30) dias 
de fÉriaS, no período de 08.09 a 07.10.2022, referentes ao exercício 
28.03.2021/2022.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor em 08/09/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria N° 3730/2022-daF/cGP, de 31 de agosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados nas SEdE deste 
departamento, trinta (30) dias de férias no mês de oUTUBro/2022, nos 
períodos conforme especificados a seguir. 

nome Matrícula exercício concessão lotação

ademilton Vaz de Quadros 57230538 /1 28.06.2019/2020 01.10 a 
30.10.2022

dTo/cofTc/
GofTc

ana carolina Machado 
Sampaio 57193586 /1 28.01.2021/2022 03.10 a 

01.11.2022 dhcrv

Bethania Nahon ferreira 5890748 /1 20.07.2021/2022 01.10 a 
30.10.2022 dHcrV/GPaV

Bruno rodrigues 
Pingarilho 57205413 /1 06.10.2021/2022 06.10 a 

04.11.2022 dHcrV/crV/GViV

carmem ariadne caval-
canti dos Santos 57198699/1 07.07.2021/2022 03.10 a 

01.11.2022 cNcir

celso luis dos Santos 
Matos 57200270 /1 21.07.2021/2022 01.10 a 

30.10.2022
dTo/cofTc/

GofTc
claudia da Silva Nas-

cimento 57224176 /2 19.04.2020/2021 01.10 a 
30.10.2022

dTo/cofTc/
GofTc

cristovam rodrigues 
corrèa 5961958 /1 02.09.2021/2022 03.10 a 

01.11.2022 dHcrV

daniel lima de Sousa 55587557/1 01.03.2021/2022 03.10 a 
01.11.2022 daf/cGof/GEf

Ednelson amaral Serrão 57200234 /1 08.07.2020/2021 17.10 a 
15.11.2022

dTo/cofTc/
GofTc

Edson Sousa dos Santos 57196855 /1 21.05.2021/2022 03.10 a 
01.11.2022 dHcrV/crV/GViV

Eliezer Souza de oliveira 57175427/2 18.09.2021/2022 13.10 a 
11.11.2022 dHcrV/crV/GViV
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Eugles Guerra do Nas-
cimento 57175745 /1 06.12.2020/2021 03.10 a 

01.11.2022 dhcrv/crv/gcdrv

Ewaldo George Pinho 
da Silva 57190514 /2 20.01.2021/2022 13.10 a 

11.11.2022 Projur/penalidade 

fernanda Jatene Ewerton 5884004/2 30.09.2021/2022 03.10 a 
01.11.2022

dHcrV/crV/
GarV

franciana Maria Jatene 
cavalcante 57212348 /2 15.04.2021/2022 06.10 a 

04.11.2022
dTo/cofTc/

GofTc
Giovanna amaral dias 

cunha 5890037 /3 04.10.2021/2022 04.10 a 
02.11.2022 dG/GaBiNETE

Glaura iolanda Brito Pires 3158730 /1 13.06.2020/2021 03.10 a 
01.11.2022 daf/cGof/GEf

Gleydson José Miranda 
da Paixão 54192298 /2 02.01.2021/2022 03.10 a 

01.11.2022 cNP/PlaNE

Hedy lamar Silva Moraes 3264211 /1 02.06.2021/2022 03.10 a 
01.11.2022 daf/cgp

ilmar anaisy araújo 
Borges 57205216 /1 08.10.2020/2021 01.10 a 

30.10.2022
dTo/cofTc/

GofTc
inivens Nazaré dos Santos 

andrade 57198613 /1 04.07.2020/2021 03.10 a 
01.11.2022

dTo/cofTc/
GofTc

Jacimar de alencar leite 3264769 /1 20.09.2021/2022 03.10 a 
01.11.2022

dHcrV/cHc/
GETP

Jocemar Teixeira Monteiro 57200828/5 23.08.2021/2022 03.10 a 
01.11.2022 dTi/cdS

Maria do Socorro Soares 
Palheta 3266257/1 10.07.2021/2022 03.10 a 

01.11.2022 daf/cGP

Nelson Horacio Salgado 
rego 57232981 /1 20.08.2020/2021 01.10 a 

30.10.2022
dTo/cofTc/

GofTc
raimundo daniel Santos 

da Silva 57200355 /1 21.07.2019/2020 15.10 a 
13.11.2022

dTo/cofTc/
GofTc

raimundo fabio de Paiva 57174397/2 01.10.2021/2022 01.10 a 
30.10.2022

dHcrV/cHc/
Gccfc

raul Braga da costa 57217498 /2 05.07.2021/2022 01.10 a 
30.10.2022

dTo/cofTc/
GofTc

reinaldo Silva de Moraes 80845629 /1 01.02.2021/2022 03.10 a 
01.11.2022 ProJUr

Sílvio roberto Pires 
da Silva 80845377 /1 15.01.2020/2021 08.10 a 

06.11.2022 daf/cim/goseng

Thiago daniel Pinheiro de 
assunção 57202057 /1 25.08.2021/2022 13.10 a 

11.11.2022 dri/cst/infra

Thiago José Ximenes 
Machado 57195466/1 31.03.2021/2022 31.10 a 

29.11.2022
dTi/cST/SU-

PorTE

Victor Marques de Sousa 5951208 /2 30.09.2021/2022 01.10 a 
30.10.2022 dhcrv/crv

Vivian rocha da Silva 55588488/1 02.05.2020/2021 04.10 a 
02.11.2022 corrEGEdoria

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria N° 3729/2022-daF/cGP, de 31 de agosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados na cirETraN’s 
deste departamento, trinta (30) dias de férias no mês de oUTUBro/2022, 
nos períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão lotação
cícero Sander 

Prudente 5858666 /2 30.09.2020/2021 30.10 a 28.11.2022 redenção

denilson linhares 
da Silva 57176558 /1 20.12.2018/2019 01.10 a 30.10.2022 abaetetuba

francisco das chagas 
da Silva de oliveira 57203897 /1 25.09.2020/2021 01.10 a 30.10.2022 bragança

Gilson leonardo 
coelho de almeida 5356946 /1 30.07.2020/2021 01.10 a 30.10.2022 Santa izabel

igor damasceno 
Pereira 54192100 /2 28.07.2021/2022 06.10 a 04.11.2022 capanema

ivete Gomes costa 3268357 /1 04.05.2021/2022 01.10 a 30.10.2022 alenquer
luiz Tiago alves 

amaral 57194024/1 18.02.2021/2022 10.10 a 08.11.2022 caPaNEMa

Marcelo Jardel da Silva 
Macedo 57196225 /1 05.05.2021/2022 03.10 a 01.11.2022 caSTaNHal

Marco antonio carva-
lho Quaresma 57202004 /1 01.08.2021/2022 01.10 a 30.10.2022 aBaETE-

TUBa
romulo ferreira de 

andrade 5962315 /1 27.09.2021/2022 03.10 a 01.11.2022 obidos

Silvana Martins Santa-
na de Souza 57205270 /1 29.09.2020/2021 03.10 a 01.11.2022 santaizabel

Silvia cristina Vilhena 
Pinheiro 57201348 /1 31.07.2020/2021 03.10 a 01.11.2022 aBaETE-

TUBa
Wilmar Gomes freire 

filho 5932004 /2 13.05.2021/2022 17.10 a 15.11.2022 santarem

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 847023

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 224/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 31 de agosto de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará, no uso de 
suas atribuições e competências,
coNSidEraNdo o disposto no art. 87, da lei federal nº 8.666/93;
rESolVE:
art. 1º - com fulcro nas normas esculpidas nos artigos do capitulo iV da 
lei federal nº 8.666/93, bem como, nos artigos 104 a 125 da lei federal 
nº 8.972/2020 e na cláusula décima Terceira do  contrato administrativo 
nº 003/2021/SEaP/Pa, acolher o relatório da comissão apuradora, 
instaurada por meio da PorTaria nº 072/2022/ccoNT/dlcc/GaB/SEaP/
PA, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 10 de março de 2022,  
Edição nº 34.887, para aplicar a penalidade de advertência à empresa E 
da S MiraNda SErViÇoS coMBiNadoS Para aPoio EirEli, inscrita no 
cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 22.446.270/0001-63, por 
violação à alínea f  da cláusula oitava do referido contrato administrativo.
art. 2º . Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 846917

.

.

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato: 090/2022/seaP
eXercÍcio: 2022
oBJETo: contratação de empresa especializada para a prestação de ser-
viços para curso profissionalizante em Marcenaria, para atender ao CON-
VÊNio Nº 891189/2019/dEPEN/MJ para desenvolver noções na área de 
marcenaria nas unidades prisionais Unidades Prisionais: central de Tria-
gem Metropolitano ii (cTM ii), ananindeua-Pa; cadeia Pública de Marabá 
(cPM), Marabá-Pa; Presídio Estadual Metropolitano i (PEM i), Marituba-Pa.
1.2. Capacitar profissionalmente pessoas privadas de liberdade no estado 
do Pará na área de construção civil, subárea marcenaria, por intermédio 
do aparelhamento de oficina permanente, bem como a celebração de ins-
trumentos de cooperação no âmbito estadual que auxiliem a harmônica 
integração social das pessoas privadas de liberdade com obtenção de do-
cumentos pessoais/profissionais e fortalecimento da reintegração social.
Valor ToTal: r$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho 97.101 
03.421.1500.8228, natureza da despesa: 339039, fonte: 0106/6101 e 
0306/6301, Pi: 1050008228c.
daTa da aSSiNaTUra: 22/08/2022
ViGÊNcia: 22/08/2022 a 22/08/2023
coNTraTado: SErViÇo NacioNal dE aPrENdiZaGEM iNdUSTrial – SENai
cNPJ: 03.785.762/0001-39
ENdErEÇo: Travessa Quintino Bocaiúva, nº 1588, 4º andar, Bairro: Naza-
ré, cEP: 66035-190.
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES Secre-
tário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 847068

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 013/2022-seaP
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciá-
ria - SEaP, com sede em Belém-Pará, na rua dos Tamóios, 1592 entre api-
nagés e Padre Eutíquio, Bairro: Batista campos - cEP: 66.033-172, Belém/
Pa, inscrita no cNPJ do Ministério da fazenda sob o nº 05.929.042/0001-
25, e o SErViÇo NacioNal dE aPrENdiZaGEM iNdUSTrial – SENai, 
com sede na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 1588, 4º andar, Bairro: Na-
zaré, cEP: 66035-190.
do oBJETo: contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços para curso profissionalizante em Marcenaria, para atender ao 
coNVÊNio Nº 891189/2019/dEPEN/MJ para desenvolver noções na área 
de marcenaria nas unidades prisionais Unidades Prisionais: central de Tria-
gem Metropolitano ii (cTM ii), ananindeua-Pa; cadeia Pública de Marabá 
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(cPM), Marabá-Pa; Presídio Estadual Metropolitano i (PEM i), Marituba-Pa.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inciso Xiii, do artigo 24, 
da lei federal 8.666/93.
Valor: r$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: as despesas decorrentes da contratação, 
objeto deste contrato, correrão à conta do convênio nº 891189/2019 – 
ProcaP, que será empenhado e liquidado com recursos do programa de 
trabalho 97.101 03.421.1500.8228, natureza da despesa: 339039, fonte: 
0106/6101 e 0306/6301, PI: 1050008228C, cujos dados específicos cons-
tarão da respectiva Nota de Empenho.
ordENador rESPoNSáVEl: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa ro-
driGUES – Secretário de Estado de administração Penitenciária.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 22 de agosto de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária
raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo
  O Secretário de Estado de Administração Penitenciária resolve ratifi-
car o Termo de dispensa de licitação nº 013/2022-SEaP, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços para 
curso profissionalizante em Marcenaria, para atender ao CONVÊNIO Nº 
891189/2019/dEPEN/MJ para desenvolver noções na área de marcenaria 
nas unidades prisionais Unidades Prisionais: central de Triagem Metropoli-
tano ii (cTM ii), ananindeua-Pa; cadeia Pública de Marabá (cPM), Mara-
bá-Pa; Presídio Estadual Metropolitano i (PEM i), Marituba-Pa.
  Valor: r$ r$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais).
Belém, (Pa), 22 de agosto de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES

Protocolo: 847070

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº: 00455/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo dE TriBUNal 
dE JÚri.
origem: SaNTarÉM
destino: oriXiMiNá
Servidor(es):
5946301 - VicENTE dE PaUla coSTa cardoSo da SilVa - aGENTE PE-
NiTENciário
5953922 - Joao JUNio dE SoUSa MoTa - Policial PENal
5954292 - claUdio cElio araUJo da SilVa - Policial PENal
Período: 30/08/2022 a 01/09/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 847308
diÁria
Portaria Nº: 00454/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: rEaliZar o dESlocaMENTo aTÉ o MUNicÍPio dE SaNTarÉM 
Para dar aPoio a aÇÃo da dEfENSoria PÚBlica.
origem: BElÉM
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
5939048 - JUlio cESar VENcESlaU NEriS - Policial PENal
Período: 17/09/2022 a 23/09/2022
diária(s): 6 e ½ (seis diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 847301
diÁria
Portaria Nº: 00452/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
origem: SaNTa iZaBEl do Pará
destino: caMETá
Servidor(es):
5935221 - EVErSoN lUiS GoMES da SilVa - aGENTE PENiTENciário
5957730 - arTHUr TEiXEira riBEiro - aGENTE PENiTENciário
54195726 - JoSE SaBiNo faro BarroS JUNior - Policial PENal
Período: 09/08/2022 a 10/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 847292
diÁria
Portaria Nº: 00453/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: ParTiciPar do MUTirÃo JUrÍdico da dEfENSoria PÚBlica 
No coMPlEXo dE SaNTarÉM.
origem: BElÉM
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
54188699 - Joao BaTiSTa SilVa BarBoSa - dirETor
Período: 17/09/2022 a 23/09/2022
diária(s): 6 e ½ (seis diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 847297
diÁria
Portaria Nº. 2343/2022 - 911640-  ctM ii
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a caráTEr dE TraNSfErÊNcia Para a 
coMarca dE TUcUrUi/Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94

origem: aNaNiNdEUa
destino:TUcUrUi
Servidor (es):EliZEU oliVEira alVES, MaT.8400659,aGENTE PriSioNal 
,NaZarENo oliVEira MariNHEiro,  MaT.57210813,Policial PENal, 
JoÃo daMaScENo loPES NETo, MaT. 5949880, Policial PENal.
Período: 30 a 31/07/2022  - diária (S) 1 1/2  (UMa E MEia)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 846891
Portaria Nº 1783/2022 – crrsaL
objetivo: ParTiciPar do cUrSo dE oPErador dE ESPiNGarda cali-
BrE 12 E TÉc dE alGEMaÇÃo E ToNfa rEaliZado No crrB.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaliNÓPoliS
destino: BraGaNÇa
Servidor (es): MiZaEl liMa BElÉM-aG. PENiTENciário; lUcaS friaS 
caraciolo-GEr. dE SEGUraNÇa; roGÉrio fraNco PalHETa- aG. PE-
NiTENciário.
Período: 28 a 31/03/2022 – diária (s): 3 1/2 (três e meia)
ordenador arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 846950
Portaria Nº 20302022 – crrB
objetivo: EScolTar PPl EM coNSUlTa MÉdica ESPEcialiZada No MU-
NiciPio dE BElÉM.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BraGaNÇa
destino: BElÉM
Servidor (es): oNEidE coElHo BaldEZ-aUX. dE ENfErMaGEM; fraN-
ciSco MENdoNÇa dE frEiTaS-MoToriSTa; laEdSoN MoNTEiro NaS-
ciMENTo-Policial PENal; JoSE HilToN SaNToS dE SoUZa-GEr adMi-
NiSTarTiVo.
Período: 09/02/2022 – diária (s): 1/2 (meia)
ordenador arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 846951
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 2487/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 31 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora lidiaNY corrEa SErrao, matrícula funcional n° 
5890480/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários (GSTP), a contar de 01/09/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 847277
Portaria N° 2488/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 31 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar o servidor GaBriEl do NaSciMENTo rodriGUES, matrícula 
funcional n° 55208813/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de Serviços Técnicos Penitenciários (GSTP), a contar de 01/09/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 847282
Portaria N° 2485/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora Marilia SaNTaNa PErEira, matrícula funcional 
n° 5920694/3, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Servi-
ços Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários (GSTP), da lotação 
no centro de recuperação de São felix do Xingu (crrSfX), a contar de 
25/08/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 847274
Portaria N° 2486/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 31 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora NaTalia Maria fUrTado MoUZiNHo, matrícula fun-
cional n° 5952423/1, para exercer a Função Gratificada de Serviços Técnicos 
Penitenciários de reinserção Social (GSTP), com lotação na cadeia Pública 
para Jovens e adultos (cPJa), no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, em 
substituição ao titular lENo SaVio MacHado dE alMEida, matrícula funcio-
nal n° 5942841/1, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 847275
Portaria N° 2484/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora criSTiaNE PErdiGÃo PiNHEiro, matrícula fun-
cional n° 5952551/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial (GSTP), a 
contar de 01/09/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 847271
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Portaria N° 2477/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar o servidor BENildo dE SoUSa liMa, matrícula funcional n° 
57200718/2, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários (GSTP), na lotação do comando de operações Es-
peciais (coPE), a contar de 01/09/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 847262
Portaria N° 2483/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora adriaNa do Socorro TEiXEira, matrícula fun-
cional n° 5940815/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial (GSTP), a 
contar de 01/09/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 847270
Portaria N° 2470/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 29 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 902/2021/dGP/SEaP/Pa de 11/06/2021, 
publicada no doE n° 34.611 de 15/06/2021, PaBlo GUSTaVo PiNTo 
DA SILVA, matrícula funcional n° 5954256/1, da Função Gratificada de 
Supervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de 
recuperação regional de castanhal (crrcaST), a contar de 16 de agosto 
de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 847256
Portaria N° 2476/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora iVaNETE da SilVa PaNToJa, matrícula funcional n° 
80845668/2, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial (GSTP), da lotação 
no centro de recuperação de São felix do Xingu (crrSfX), a contar de 
11/08/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 847260
Portaria N° 2478/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 352/2021/GaB/SEaP/Pa de 08/04/2021, 
publicada no doE n° 34.561 de 23/04/2021, EldEr lUiZ GoNÇalVES 
DA SILVA, matrícula funcional n° 8002828/2, da Função Gratificada de 
Supervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de 
recuperação Penitenciário do Pará iii (crPP iii), a contar de 30 de agosto 
de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 847264
Portaria N° 2479/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 1117/2020/GaB/SEaP/Pa de 28/12/2020, 
publicada no doE n° 34.459 de 14/01/2021, ridErlEY alMEida do 
NASCIMENTO, matrícula funcional n° 5953984/1, da Função Gratificada 
de Supervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de 
recuperação regional de Salinópolis (crrSal), a contar de 29 de agosto 
de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 847265

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

Portaria
.

ForMaLiZaÇÃo FUNcioNaL
Portaria Nº 594 de 31 de aGosto 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições legais, 
e considerando os termos doProcesso nº.2022/1111108, de 30.08.2022 e,
coNSidEraNdo, o Poder dever da administração em convalidar os atos 
que não possuam vícios insanáveis, como de objeto, motivo e finalidade, 
nem prejuízo a terceiros.

rESolVE:
I - FORMALIZAR, para fins de regularização funcional, a admissão do servi-
dor,daGoBErTo fariaS da coSTa, matrícula nº 5093953/2, na condição 
de prestador de serviços, a contar de 02.01.1989,conforme ordem Saque 
nº 900033 de 26.01.1989, posteriormente, foi admitido para exercer o 
cargo de Auxiliar de Fotografia, na qualidade de Servidor Temporário, no 
período de 24(vinte e quatro) meses, a contar de 14.01.1991, sob o regi-
me da lei nº 5.389 de 16.09.1987, situação funcional que permanece até a 
presente data, enquadrando-se na categoria denominada “estatutário não 
estável”, sendo seu cargo posteriormente reorganizado em aUXiliar dE 
SErViÇoS oPEracioNaiS,através da lei 6.680, de 10.08.2004, estando 
regido atualmente nos termos da Lei nº 5.810/94, com suas modificações 
posteriores.
ii – Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos à data de 02.01.1989.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, 31 de agosto de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 847147

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria nº597 de 30.08.2022
Processo nº 2022/ 1059643
Servidor: antonio luciano Gomes do rosario
Matrícula: 54185955/ 2
cargo: Técnico em Gestão cultural
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de Cultura- SECULT, a ser realizada pelo profissional MAXINILDO 
SOARES DO NASCIMENTO - GRUPO RODAFLOR, qualificado para 
apresentação cultural de Música e dança, no evento: “PrEaMar da 
cUlTUra PoPUlar”, no dia 26 de agosto de 2022, nos horários de 09h às 
10h30 e de 15h às 16h30, na Estação cultural de icoaraci. os efeitos desta 
PorTaria retroagem à data do evento.

Protocolo: 846859

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria nº 596 de 30.08.2022
Processo nº2022/1053792
Servidor: BrUNo MaTEUS PErEira liMa
Matrícula: nº 5945720/ 1
cargo: Supervisor Museologico
objeto: designado como fiscal do contrato N° 250/2022-Secult celebrado 
entre esta Secretaria de Estado de cultura – SEcUlT e a empresa costa 
impressões lTda, representada pela Sra. caMila aMoriM daNiN coS-
Ta, por meio da ata de registro de Preços nº 005/2022, cujo objeto é a 
prestação de serviços gráficos, a fim de atender às demandas da 25ª Feira 
Pan-amazônica do livro e das Multivozes.

Protocolo: 846852

.

.

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato: 250/2022.secULt
ProcESSo Nº: 2022/1053792
oBJETo: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços 
gráficos para atender às demandas da Secretaria de Estado e de Cultura no 
evento da 25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
discriminação do objeto:

iteNs esPeciFicaÇÕes UNd QUaNt VaLor UNitario VaLor totaL 

85

BaNNEr em lona fosca 
440 g. policromia, tinta UV 
com acabamento em ilhós 
ou bastão de madeira e fio. 

dimensão
8.00 x 1,5 m.

UNd 67 r$ 887,00 r$ 59.429,00

86

BaNNEr em lona fosca 
440 g, policromia, tinta UV 
com acabamento em ilhós 
ou bastão de madeira e fio. 
dimensão 8,00 x 3,00 m.

UNd 65 r$ 899,00 r$ 58.435,00

90
adESiVo - impressão 

colorida em adesivo vinil, 
corte seco.

M² 1.500 r$ 58 r$ 87.000,00

91
adESiVo - impressão 

colorida em adesivo vinil 
transparente, corte seco.

M² 1.500 r$ 63 r$ 94.500,00

ToTal r$ 299.364,00

Valor ToTal: r$ 299.364,00 (duzentos e noventa e nove mil trezentos e 
sessenta e quatro reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 22/08/2022
ViGÊNcia do coNTraTo:22/08/2022 a 21/08/2023
oriGEM: PrEGÃo ElETrÔNico NÚMEro 014/2021-fcP/SrP, que originou 
a ata de registro de Preços de número 005/2022.
 orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 
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(recursos ordinários) Natureza da despesa: 339030 - MaTErial dE coN-
SUMo PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 233279 fUNcioNal Pro-
GraMáTica: 13.392.1503-8849
SErVidor rESPoNSáVEl: BrUNo MaTEUS PErEira liMa - Matrícula: nº 
5945720/1
 coNTraTado: coSTa iMPrESSÕES lTda - cNPJ nº 31.833.470/0001-80
ENdErEÇo: Travessa 14 de abril, nº 1005, Bairro fátima, Belém-Pa, cEP: 
65.050-460
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 847212

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 051/2022
a Secretaria de Estado de cultura, neste ato representada pelo Senhor 
Secretário adjunto de Estado de cultura, luiz Maria de Jesus Soares Junior, 
no uso de suas atribuições legais, 
rESolVE autorizar a contratação, mediante iNEXiGiBilidadE dE lici-
TaÇÃo, com fundamento no art. 25, iii da lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, no valor R$5.000,00 (Cinco mil reais), do profissional Affonso 
Solano r. de oliveira, por meio da empresa MrG coMUNicaÇÕES E EVEN-
ToS lTda, inscrita no cNPJ de nº20.495.458/0001-76, para participar de 
Encontro literário sob o título: “Encontro com afonso Solano e Gidalti Ju-
nior”, que será realizado no dia 03 de Setembro de 2022, ás 17:30, evento 
integrante da 25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes 2022, no
Hangar centro de convenções, no município de Belém/Pa, conforme regu-
lar processamento nos autosdo Processo administrativo nº 2022/1049870.
Belém/Pa, 31 de agosto de 2022.
luiz Maria de Jesus Soares Junior
Secretaria de Estado de cultura do Estado do Pará

Protocolo: 847061
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 050/2022
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, do profissional JAIME DE SOUZA MELO JUNIOR, representado 
exclusivamente pela empresa lMS MUSic aNd SErVicES EirEl, inscrita 
no cNPJ: 20.658.881 /0001 -40, para participar de SHoW MUSical, me-
diante o valor de r$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser realizado no
dia 01 de Setembro de 2022, evento integrante da 25ª feira Pan-ama-
zônica do livro e das Multivozes 2022, no Hangar centro de convenções, 
no município de Belém/Pa, conforme regular processamento nos autosdo 
Processo administrativo nº 2022/1080416.
Belém/Pa, 31 de agosto de 2022.
luiz Maria de Jesus Soares Junior
Secretaria de Estado de cultura do Estado do Pará

Protocolo: 847054

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 592 de 29 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30 
(trinta) dias de férias
consecutivos aos servidores abaixo relacionados, referente ao mês de oU-
TUBro/2022. 

MatrÍcULa NoMe PerÍodo
aQUisitiVo

PerÍodo  de 
GoZo

32964/1 ana lucidea rodrigues leitão 01.04.2020 a 
31.03.2021

01.10.2022 a 
30.10.2022

57191165/4 fabio Pereira de oliveira 25.07.2021 a 
24.07.2022

10.10.2022 a 
08.11.2022

31771/2 João augusto de lima o’ de almeida 02.10.2021 a 
01.10.2022

06.10.2022 a 
04.11.2022

5891123/1 José francisco Pereira fontenele 25.07.2021 a 
24.07.2022

03.10.2022 a 
01.11.2022

54190984/2 Manoel de Jesus Santos Barreto 30.06.2021 a 
29.06.2022

17.10.2022 a 
15.11.2022

32182/1 Maria de fátima Velozo dias 01.02.2021 a 
31.01.2022

03.10.2022 a 
01.11.2022

57188512/2 reginaldo Santiago ferreira 08.10.2021 a 
07.10.2022

17.10.2022 a 
15.11.2022

57207438/1 Telma Maria Melo Monteiro 06.11.2020 a 
05.11.2021

17.10.2022 a 
15.11.2022

5957408/1 Victor Hugo amparo dos Santos 01.11.2020 a 
31.10.2021

03.10.2022 a 
01.11.2022

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em  29 de agosto de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 846944

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01609
ProcESSo Nº: 2022/952779
Valor: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 03/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificado nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação do 
Preamar da criatividade.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0117000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 – oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS-PESSoa fÍSica. PTrES: 158421 Pi: 103PcV8421c aÇÃo: 
261961 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: JoaQUiM alVES frEiTaS dE PaUla - cPf Nº 764.215.892-00.
ENdErEÇo: rodoVia TaPaNa,4440, TaPaNa, cEP: 66.833-900 - BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 847253
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01830
ProcESSo Nº 2022/1068752
Valor: r$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 26/08/2022
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 005/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 (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: EdiMar aUGUSTo SaNToS da SilVa – cPf Nº 
661.337.932-87
ENdErEÇo: Pass. São luis, 31, Terra firme, cEP.: 66.077-700, Belém, Pará.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 847187
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01801
ProcESSo Nº: 2022/1062604
Valor: r$1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 25/08/2022
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: 0101000000 
(recursos ordinários) Natureza da despesa:339036- outros Serviços de 
Terceiros - pessoa fisica 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: aUrÉlio doS SaNToS BorGES – cPf Nº 634.621.092-00.
ENdErEÇo: al orlaNdo cordEiro, S/N, Jd ParaiSo, cEP: 68790-000, 
SaNTa iSaBEl do Pará, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 847263
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01831
ProcESSo Nº: 2022/1081278
Valor: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 26/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificado nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/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: 0101000000 (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: raiMUNdo JaMil da coNcEicao rEBElo – cPf Nº 
453.755.502-53.
ENdErEÇo: rUa 15 dE aGoSTo, 1145, icoaraci, cEP: 66.812-480, BE-
lÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 847049
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01833
ProcESSo Nº 2022/1068777
Valor: 8.200,00 (oito mil e duzentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 25/08/2022
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OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para apresentação de Espetáculo de 
dança, na Usina da Paz da cabanagem, no dia 29/04/2022.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 (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: aMaNda lETicia PaNToJa BarroS – cPf N° 555.416.312-20
ENdErEÇo: TraV Honório José dos Santos, 819, casa 12b, Jurunas, cEP.: 
66025280, Belém, Pará.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 847044
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01823
ProcESSo Nº 2022/1069681
Valor: 5.000,00 (cinco mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 26/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para apresentação de Espetáculo de 
dança, na Usina da Paz da cabanagem, no dia 29/04/2022.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 (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: WElliSoN ESTEfSoN GoMES da SilVa – cPf Nº 
518.690.552-68
ENdErEÇo: TraV rUi BarBoSa, N 525, aPTo 403, Bairro rEdUTo, 
cEP: 66053260, Belém, Pará.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 847004
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01811
ProcESSo Nº: 2022/1047481
Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 25/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificado nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/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: GláUcio SaPUcaHY da SilVa – cPf Nº 304.125. 362-35.
ENdErEÇo: coNJUNTo iPiraNGa, 853, Bloco f, NaZarÉ, cEP: 66.035-
000, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 847086
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01810
ProcESSo Nº: 2022/1050445
Valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 26/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificado nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/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: SaNdro SaNToS BarBoSa– cPf Nº 638.595.562-15.
ENdErEÇo: PaSSaGEM NEWToN MiraNda, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 847140
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01839
ProcESSo Nº: 2022/1047481
Valor: r$ 7.500,00,00 (sete mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 29/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificada nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/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: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339047 - oUTroS SErViÇoS 
dE PESSoaS JUridica 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: lUciaNa dE aNdradE MorEira PorTo- MEi – cNPJ Nº 
21.354.003-0001/01.
ENdErEÇo: rUa oliVEira BElo, 95, UMariZal, cEP: 66.050-380, BE-
lÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 847114
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01317
ProcESSo Nº: 2022/670436
Valor: r$118,60 (cento e dezoito reais e sessenta centavos)
daTa da EMiSSÃo: 29/06/2022
oBJETo: aquisição 04 pen drives de 32 GB para atender a exposição “cinema, 
televisão e audiovisual na coleção do MiS, um breve recorte”, que abrirá a 
sala de exposição do novo Museu da imagem e do Som no Palacete faciola.
oriGEM: cotação Eletrônica nº 013/2022.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101006356 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339030 – MaTErial dE coNSU-
Mo PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 231148 fUNcioNal Pro-
GraMáTica: 13.122.1297-8338.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: EdNo alEX Mafra riBEiro - Ma-
trícula: nº 5964068/1.
coNTraTada: S. r. lUdWiG BarroS lTda cNPJ Nº 16.443.322-0001/45.
ENdErEÇo: av. José Bonifácio, 253, fáTiMa, cEP: 66090363, BElÉM, 
Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 847157
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01808
ProcESSo Nº: 2022/1059643
Valor: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 25/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificado nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação do 
Preamar da cultura Popular.
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: MaXiNildo SoarES do NaSciMENTo - GrUPo rodaflor 
– cPf Nº 638.595.562-15.
ENdErEÇo: TV doS aNdradaS , 100 , cal SaNTa riTa cEP: 66811-260 
ParacUri - BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 847163
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01826
ProcESSo Nº 2022/1083401
Valor: 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 26/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para apresentação de Espetáculo de 
dança, na Usina da Paz da cabanagem, no dia 29/04/2022.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 (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: aMaNda SaNToS caMPElo – cPf Nº 015.774.942-88
ENdErEÇo: av. Pedro Miranda, nº 624, Ed. Pirâmide, apto 202. Bairro: 
Pedreira cEP.: 66085-005, Belém, Pará.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 846911
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1727 de 31 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 nº 
2022/1088239.
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RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “INI-
ciaÇÃo ao caNTo” referente à iN 1238/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o 
(a) servidor (a) aBEl loPES dE oliVEira matrícula nº: 240010; cargo: 
MoToriSTa/TEcNico EM GESTÃo cUlTUral, e como fiScal SUBSTiTU-
To, o (a) servidor (a) laiSa EMi fUJiYoSHi, matrícula nº: 5903436; car-
go: TEcNico EM GESTÃo cUlTUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 846788
Portaria Nº 1728  de  31 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 nº 
2022/1095439.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “DESE-
NHo dE PaiSaGEM UrBaNa” referente à iN 1239/2022– fcP, fiScal TiTU-
lar, o (a) servidor (a) carla criSTiNa BErGH EVaNoViTcH doS SaNToS 
matrícula nº: 5899704; cargo: TEcNico EM GESTÃo cUlTUral, e como 
fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, 
matrícula nº: 54186059; cargo: TEcNico EM GESTÃo cUlTUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 846794
Portaria Nº 1729  de  31 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 
nº2022/1058602.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscaisda atividade Oficina “INI-
ciaÇÃo ao ViolÃo” referente à iN 1240/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o 
(a) servidor (a) aBEl loPES dE oliVEiramatrícula nº: 2540010; cargo: 
MoToriSTa/TEcNico EM GESTÃo cUlTUral, e como fiScal SUBSTiTU-
To, o (a) servidor (a)lUciaNa dE SoUZa araÚJo GarcEZ, matrícula nº: 
57188392; cargo: TEcNico EM GESTÃo cUlTUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 846802

.

.

errata
.

errata
errata da Portaria Nº 1680/2022, de 29 de agosto de 2022, 
que trata sobre a designação de fiscais do contrato nº 94/2022, premiado 
com o projeto a Praça Palhaça, no edital n.º 04 /2022 - prêmio fcP de 
incentivo à arte e à cultura, publicada no Diário Oficial Nº 35.096, 30 de 
agosto de 2022, página 101.
oNde se LÊ: (Processo nº 2022/1095985)
Leia-se: (Processo nº 2022/1095792)
ficam inalterados os demais termos e efeitos da publicação sob o Protocolo 
846053.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP
errata
errata do eXtrato do coNtrato Nº 70/2022, que trata sobre 
a premiação do projeto o BrilHo dE o-orUN, no edital n.º 04 /2022 - 
prêmio FCP de incentivo à arte e à cultura, publicado no Diário Oficial Nº 
35.096, 30 de agosto de 2022, páginas 106.
oNde se LÊ: r$ 15.000,00
Leia-se: r$ 10.000,00
errata do eXtrato do coNtrato Nº74/2022, que trata sobre a 
premiação do projeto GUrÍS do cariMBÓ, no edital n.º 04 /2022 - prêmio 
FCP de incentivo à arte e à cultura, publicado no Diário Oficial Nº 35.096, 
30 de agosto de 2022, páginas 107.
oNde se LÊ: r$ 15.000,00
Leia-se: r$ 10.000,00
errata do eXtrato do coNtrato Nº 94/2022, que trata sobre a 
premiação do projeto a Praça Palhaça, no edital n.º 04 /2022 - prêmio fcP 
de incentivo à arte e à cultura, publicado no Diário Oficial Nº 35.096, 30 de 
agosto dE 2022, páginas 109.
oNde se LÊ: (Processo nº 2022/1095985)
Leia-se: (Processo nº 2022/1095792)
ficam inalterados os demais termos e efeitos das publicações sob o Pro-
tocolo 846073
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 847204

errata do ProtocoLo doe: 845523, Publicado no d.o.e. n° 
35.098, em 31/08/2022
onde se lê: data de abertura: 11 de setembro de 2022
Leia-se: data de abertura: 13 de setembro de 2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 847122
errata do ProtocoLo – 777180
Publicado no d.o.e nº 34.909 em 28/03/2022
onde se lê: “[...] favorecido: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral 2022 - ES-
PÍriTo da daNÇa - PEÇa TEaTral” no qual os artistas GrUPo coXia, que 
se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos no Mu-
nicípio de ananindeua/Pa, no dia 26/03/2022, na Usina da Paz icuí. [...]”
Leia-se: “[...] favorecido: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral 2022 - ESPÍ-
riTo da daNÇa - PEÇa TEaTral” no qual os artistas GrUPo coXia, que 
se apresentarão em formato presencial no Município de ananindeua/Pa, no 
dia 26/03/2022, na Usina da Paz icuí. [...]
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 847032

.

.

coNtrato
.

terMo de reaJUste
termo aditivo: 6º
contrato: 142/2018
do objeto: reajuste do valor contratual, com acréscimo de 4,52% (quatro e 
cinqüenta e dois por cento),no iPca. o Valor MENSal praticado do contrato 
passará a ser de r$ 217.195,45 (duzentos e dezessete mil, cento e noventa 
e cinco reais e quarenta e cinco centavos), para o Valor MENSal de r$ 
369.390,00 (trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa reais) con-
tabilizados da data retroativa de Janeiro de 2020 à dezembro de 2021
dotação orçamentária: as despesas decorrentes ao presente termo adi-
tivos correrão pela seguinte dotação orçamentária: Projeto/atividade: 
13.122.1297.8338.0000; Plano interno: EMENda 00042; Natureza de 
despesa: 339037; fonte de recurso: 0101; ação: 231020
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, situada à avenida Gentil Bittencourt, nº 
650, Bairro: Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: KaPa caPiTal lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 
13.279.768/0001-98
data de assinatura: 31/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 847400

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1240/2022
Pae: 2022/1058602
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: INICIAÇÃO 
ao ViolÃo
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 936/2022– 
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): JUraNdir MoNTEiro doS SaNToS, inscrito(a)no cPf de 
nº 159.699.832-68
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 31/08/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1240/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1240/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 31/08/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 846800
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1239/2022
Pae: 2022/1095439
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: DESENHO 
dE PaiSaGEM UrBaNa
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 937/2022– 
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): KEoMa calaNdriNi dE aZEVEdo MaTHEUS, inscrito(a)no 
cPf de nº 960.297.142-87
Valor Total: r$ 3.150,00
data: 31/08/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
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TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1239/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1239/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 31/08/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 846792
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1238/2022
Pae: 2022/1088239
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: INICIAÇÃO 
ao caNTo
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 938/2022– 
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): Maiara dE alMEida corrEa, inscrito(a)no cPf de nº 
965.889.692-87
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 31/08/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1238/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1238/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 31/08/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 846787

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 180/2022 - FcG de 31.08.2022
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. 2022/976200;
rESolVE:
dESiGNar o servidor aNGElo SaNToS do roSario – auxiliar operacio-
nal - matrícula nº. 5906109/1, para substituir em virtude de férias, no 
período de 08.09.2022 a 07.10.2022 a servidora dESirEE d’aNZicoUrT 
NaSciMENTo alVES – assessora de controle interno - matrícula nº. 
7565485/3.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da 
fcG

Protocolo: 846982
Portaria N°. 179/2022 - FcG de 31.08.2022
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. 2022/976200;
rESolVE:
dESiGNar o servidor icaro SaraiVa laUriNHo – auxiliar operacional - 
matrícula nº. 5909098/1, para substituir em virtude de férias, no período 
de 05.09.2022 a 04.10.2022 o servidor roNaldo EUGENio cardoSo da 
rocHa – assessor - matrícula nº. 5924428/2.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da 
fcG

Protocolo: 846974

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PrEGÃo ElETrÔNico Nº 09/2022/fcG
oBJETo: aquisição de materiais para manutenção preventiva e corretiva.
coNSUlTa do EdiTal: http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/lista_pre-
gao_filtro.asp?Opc=0 e http://www.fcg.pa.gov.br/
aBErTUra: 15/09/2022, às 9:00h, horário de Brasília, no endereço eletrô-
nico https://www.gov.br/compras/pt-br;
UaSG: 925800.
ProcESSo nº 2018/52857
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, superintendente da fcG.

Protocolo: 847148

..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Portaria Nº 216/2022, de 30 de aGosto 
de 2022, PUBLicada No doe 35.098 de 31 de aGosto de 2022.
onde se lê: i – dEMiTir a pedido, JUliaNNa fErNaNdES dE SoUZa, 
matricula 57234094/1, do cargo de MUlTiMÍdia Para WEB.
Leia-se: i – dEMiTir a pedido, JUliaNNa fErNaNdES dE SoUZa, ma-
tricula 57234094/1, do cargo de MUlTiMÍdia Para WEB, a contar de 
01/09/2022.

Protocolo: 846856
.

coNtrato
.

coNtrato Nº 039/2022
Processo Nº 2021/789395
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 010/2022
objeto: aquisição de equipamentos de informática e de áudio e vídeo (lote 
3), conforme as condições estabelecidas no edital de Pregão Eletrônico n.º 
010/2022 e na proposta firmada pela Contratada anexada aos autos do 
Processo administrativo Eletrônico n° 2021/789395.
fundamento legal: lei n.º 10.520/2002, no decreto federal n.º 
10.024/2019 e no decreto Estadual nº 534/2020, na lei complementar 
n.º 123/2006 e na lei n.º 8.666/1993 e demais legislações correlatas apli-
cadas subsidiariamente.
Valor Global: r$ 74.877,94 (setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e 
sete reais e noventa e quatro centavos).
data de assinatura: 31/08/2022
data de Vigência: 31/08/2022 à 31/08/2023
fiscal de contrato: VaNESSa MarTiNS froTa ViEra - Nº Matricula: 
5939810-2
Suplente de contrato: daNiEla Maria TaVarES roUMiE - Nº Matricula: 
5947519-1
dotação orçamentária:
funcional Programática: 65.201.24.392.15038425
Elemento de despesa: 339030
fonte recurso: 0661
Plano interno (Pi): 1030008425c
funcional Programática: 65.201.24.392.15038425
Elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0301
Plano interno (Pi): 1030008425E
contratado (a): ProaV caMPiNaS lTda
cNPJ n°: 45.727.558/0001-01
Endereço: rua doutor Quirino, n.º 734, Sala 52, Bairro: centro
cEP: 13.015-081, campinas/SP
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 847359

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 002/2022
coNtrato Nº 035/2020
Processo Nº 2020/390456
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 006/2020
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gência do contrato original n. º 035/2020 pelo período de 12 (doze) meses, 
sendo de 11 de setembro de 2022 à 11 de setembro de 2023.
fundamento legal: art. 57, ii, da lei federal n. º 8.666/93;
data de assinatura: 30/08/2022
data de vigência: 11/09/2022 até 11/09/2023
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.40
fonte: 0101
Pi: 412.000.8238c
coNTraTada: dMNEWS coMÉrcio E SErViÇoS dE iNforMáTica Ei-
rEli.
cNPJ: 13.772.522/0001-53;
Endereço: ScS Quadra 07, bloco a, asa Sul,
Brasília/df - cEP 70.307-901
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 847346
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.

diÁria
.

Portaria N.º 226/2022, de 31 de aGosto 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 77/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 29/08/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/1101601, de
29/08/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 1 e ½ (uma e meia) diárias ao servidor ValdETE BarroS 
daMaScENo, ocupante do cargo de aSSiSTENTE l, Matrícula funcional n.º
54197248/4, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de ca-
panema, no período de 05 à 06/09/2022, com o objetivo de realizar manu-
tenção do transmissor que se encontra fora do ar.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 847202
Portaria Nº 225/2022, de 30 de oUtUBro de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 76/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 26/08/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/1095490, de
26/08/2022;
rESolVE:
coNcEdEr 1 e ½ (uma e meia) diárias ao servidor JoÃo BaTiSTa flEXa 
dE MElo, ocupante do cargo de Tec. Est. repet. retr. de Tv, Matrícula 
funcional nº 3179974/1, para custear despesas com viagem ao(s) Muni-
cípio(s) de capanema, no período de 05 à 06/09/2022, com o objetivo de
realizar manutenção do transmissor que se encontra fora do ar.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 846847
.

FÉrias
.

Portaria N.º 224/2022, de 30 de aGosto de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 29/2022-corH/fUNTElPa, 
de 29/08/2022, contido no Processo n.º 2022/1100944, de 28/08/2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr, férias regulamentares para o mês de oUTUBro/2022, aos 
funcionários lotados nesta fundação Paraense de radiodifusão, conforme 
relacionados abaixo:

NoMe Matri-
cULa adMissÃo PerÍodo aQUi-

sitiVo oUtUBro/2022

caNdido Garcia NETo 5946606/2 09/12/2019 10/12/20 a 
09/12/21 03/10 a 22/10/22

faBricio SaNToS dE MaTToS 5891383/1 01/08/2011 01/08/18 a 
31/07/19 05/10 a 19/10/22

GUaracY BriTTo JUNior 7003323/1 01/07/1988 01/07/19 a 
30/06/20 17/10 a 31/10/22

iriS dE faTiMa GUErrEiro 
BaSToS 5890181/1 01/06/2011 01/06/21 a 

31/05/22 13/10 a 01/11/22

JoSE alBErTo dE oliVEira 
farES 5016657/1 23/03/1988 15/10/20 a 

14/10/21 03/10 a 01/11/22

lUiZ ocTaVio doS aNJoS 
lUcaS 54182852/2 01/06/2011 01/06/20 a 

31/05/21 03/10 a 01/11/22

MaNoEl doS SaNToS alVES 7003218/1 01/08/1988 01/08/21 a 
31/07/22 03/10 a 01/11/22

MaNoEl PaUliNo PiNTo NETo 7002629/1 04/07/1981 04/07/21 a 
03/07/22 03/10 a 01/11/22

NaTia NEY TEiXEira MacHado 5890287/1 01/06/2011 02/04/20 a 
01/04/21 31/10 a 14/11/22

oSiNEidE SoarES SilVa 7003846/1 01/12/1987 01/12/20 a 
30/11/21 13/10 a 01/11/22

PaMEla liVia GoMES 5950413/2 02/06/2021 02/06/21 a 
01/06/22 17/10 a 16/11/22

PaUlo MarQUES fErrEira 7004427/1 16/03/1987 16/03/21 a 
15/03/22 03/10 a 01/11/22

rEGiNa cElia doS SaNToS 
da SilVa 5190061/1 01/05/1991 01/05/21 a 

30/04/22 03/10 a 01/11/22

roSaNa Maria cUNHa do 
NaSciMENTo 7003790/1 01/10/1987 01/10/21 a 

30/09/22 03/10 à 22/10/22

WilSoN PENNEr JUNior 3180573/2 01/09/2007 01/09/21 a 
31/08/22 03/10 a 17/10/22

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 846845

..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Port. de redes/sUBst. Nº 866/2022-GaB/Pad. 
Belém, 30 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a PorTaria nº 163/2018-GaB/Pad de 12/06/2018, 
publicada no doE edição nº 33.636 de 13/06/2018;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 851/2022, datado em 
29/08/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias 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 - dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo 
disciplinar nº 163/2018-GaB/Pad de 12/06/2018, publicada no doE edição 
nº 33.636 de 13/06/2018, em substituição à servidora TaNia dE NaZarÉ 
PaMPloNa SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
SaYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 867/2022-GaB/Pad. 
Belém, 30 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a PorTaria nº 137/2018-GaB/Pad de 14/05/2018, 
publicada no doE edição nº 33.619 de 17/05/2018;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 841/2022, datado em 
24/08/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias 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 - SUBSTiTUir a servidora daYSE rUTH TaVarES da SilVa, Mat. nº 
454680-1, pela servidora criSTiaNE dE NaZarÉ SilVa carValHo, Mat. 
nº 57212403-1, para atuar no Pad supracitado, na qualidade de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 868/2022-GaB/Pad. 
Belém, 30 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a PorTaria nº 236/2018-GaB/Pad de 14/09/2018, 
publicada no doE edição nº 33.701 de 17/09/2018;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 850/2022, datado em 
29/08/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias 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 - SUBSTiTUir a servidora criSTiaN KErlEEN cardoSo dE frEiTaS, 
Mat. nº 5500931-2 e Maria da GlÓria dE SoUZa BorGES, Mat. nº 
5890910-1, pelas servidoras aMÉlia daS GraÇaS caNTÃo SiMÕES, Mat. 
nº 57229140-2 e NaTHalia dE NaZarETH fErrEira MoNTEiro, Mat. nº 
5897320-1, para atuar no Pad supracitado, na qualidade de Presidente e 
membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
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dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 869/2022-GaB/Pad. 
Belém, 30 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a PorTaria nº 134/2020-GaB/Pad de 05/11/2020, 
publicada no doE edição nº 34.396 de 06/11/2020;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 835/2022, datado em 
29/08/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias 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 - dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo 
disciplinar nº 134/2020-GaB/Pad de 05/11/2020, publicada no doE edição 
nº 34.396 de 06/11/2020, em substituição à servidora TaNia dE NaZarÉ 
PaMPloNa SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
SaYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 870/2022-GaB/Pad. 
Belém, 30 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a PorTaria nº 172/2020-GaB/Pad de 24/11/2020, 
publicada no doE edição nº 34.417 de 25/11/2020;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 835/2022, datado em 
29/08/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias 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 - dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo 
disciplinar nº 172/2020-GaB/Pad de 24/11/2020, publicada no doE edição 
nº 34.417 de 25/11/2020, em substituição à servidora TaNia dE NaZarÉ 
PaMPloNa SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
SaYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 871/2022-GaB/Pad. 
Belém, 30 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a PorTaria nº 183/2020-GaB/Pad de 09/12/2020, 
publicada no doE edição nº 34.432 de 10/12/2020;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 837/2022, datado em 
29/08/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias 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 - dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo 
disciplinar nº 183/2020-GaB/Pad de 09/12/2020, publicada no doE edição 
nº 34.432 de 10/12/2020, em substituição à servidora TaNia dE NaZarÉ 
PaMPloNa SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
SaYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de Prorr. Nº872/2022-GaB/Pad. 
Belém, 31 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 163/2020-GaB/Pad de 18 de novembro de 2020, 
publicada no doE n° 34.412 de 19 de novembro de 2020;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022-cPad, de 29 
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 redes. Nº 873/2022-GaB/Pad.  
Belém, 31 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 844/2022-NdE/SEdUc, 
de 25/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 295/2018-GaB/Pad 
de 06/11/2018, publicada no doE n° 33.735 de 08/11/2018, prorrogado 
pela PorTaria nº 629/2022-GaB/Pad de 06/06/2022, publicada no doE 
nº 34.998 de 07/06/2022, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 874/2022-GaB/Pad.  
Belém, 31 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 848/2022-NdE/SEdUc, 
de 26/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 161/2020-GaB/Pad 
de 18/11/2020, publicada no doE n° 34.412 de 19/11/2020, prorrogado 
pela PorTaria nº 796/2021-GaB/Pad de 14/06/2021, publicada no doE 
nº 34.611 de 15/06/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de soBrest Nº 875/2022-GaB/Pad. 
Belém, 31 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do despacho exarado pela comissão de 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar instaurado através da 
PorTaria nº 38/2018-GaB/Pad de 01/03/2018, publicada no doE nº 
33.570 de 05/03/2018;
coNSidEraNdo  o laudo Médico nº 61139, que concluiu pela incapaci-
dade definitiva para o trabalho, com data de início a partir 14/07/2020;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 221 e 313, Vi do código de Proces-
so civil, norma subsidiária ao Procedimento disciplinar;
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r E S o l V E:
i - SoBrESTar, o Processo administrativo disciplinar instaurado através 
da PorTaria supracitada, até que venha a manifestação do laudo médico 
pericial de junta médica, expedida pela SEPlad que concedeu incapacidade 
definitiva à servidora G.J.F.O., matrícula nº 57204008-1.
• DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de deF. datiVo Nº 877/2022-GaB/Pad. 
Belém, 31 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 826/2022, datado em 
31/08/2022, lavrado pela comissão do Processo disciplinar, instaurado 
pela PorTaria nº 82/2019-GaB/Pad de 06 de junho de 2019, publicada 
no doE n° 33.893 de 11 de junho de 2022;
coNSidEraNdo  o que estabelece o § 2º do art. 220 da lei Estadual nº 
5.810/94/rJU;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora rENaTa SaNToS da foNSEca, Mat. nº 
57176254-2, para funcionar na qualidade de dEfENSor daTiVo dos servi-
dores d.l.c.Q., matrícula nº 57216950-3 e l.c.S., matrícula nº 5918878-1 
já devidamente qualificada nos autos do citado Processo, com o objetivo de 
acompanhar os procedimentos da comissão, tudo em conformidade com o 
que dispõe o artigo supracitado;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 847117
Portaria Nº 17/2022– cesad/sedUc
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, usando da competência 
que lhe foi delegada pelo art. 1º da PorTaria n° 008/2021-gs, de 21 de 
janeiro de 2021, publicado no d.o.e. n° 34.470/2021 de 25/01/2021, em 
consonância com a lei nº 8.096 de  01/01/2015 e,
considerando o que dispõe o decreto Estadual nº 249/2011 e nº 
1338/2015, em observância aos art. 32 a 34 da lei 5810/94-rJU/Pa., e no 
art. 41 §4º da constituição federal,
considerando ainda o Parecer conclusivo da comissão Especial de avalia-
ção de desempenho – cESad, instituída pela SEdUc;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado da avaliação Especial de desempenho, que consi-
derou aprovados no estágio probatório os  servidores abaixo relacionados, 
reconhecendo-os aptos para o exercício do cargo de provimento efetivo 
para o qual foram nomeados ̣:

serVidor data de 
eXercÍcio

MatrÍ-
cULa

UNidade
adMiNis-
tratiVa

carGo coNceito

adriaNa BaTiSTa dE oliVEira 14/05/2019 6403222-1 7ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
BrUNa rafaElla MarQUES liMa 04/10/2018 5945175-1 11ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
caroliNa dE Sa riBEiro coSTa 09/06/2009 57217735-1 USE 1 ProfESSor claSSE i EXcElENTE

criSlUaNE crUZ rodriGUES 30/04/2019 6403715-1 7ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
cYaNE oliVEira PErEira 12/06/2013 5899809-2 USE 4 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

daNiElE criSTiNa da SilVa 
alMEida 10/04/2019 5895618-2 3ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

daYSElENE SoUSa da SilVa 22/04/2019 5948557-1 1ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
dEUSariNa VaScoNcEloS da crUZ 04/09/2008 54185368-3 USE 1 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

dHoNE foNSEca cErdEira 29/04/2019 5908718-2 7ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
doraci MoraES PaiXao 12/03/2019 5565766-2 18ª UrE ProfESSor claSSEi i EXcElENTE

EBraiM oliVEira do ValE 09/04/2019 5948581-1 cai/SEdE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
EdMilSoN do aMaral SarraZiN 

JUNior 11/03/2019 5912510-3 7ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

ElciVaNia dE oliVEira BarrETo 05/04/2019 5948472-1 1ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
EliEldEr do carMo PErEira 05/01/2009 57210486-1 USE 10 SErVENTE EXcElENTE

EliSaNGEla dE araUJo BraGa 26/03/2019 5937969-2 7ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

EMErSoN aNdioN SoUZa SoarES 21/11/2008 57202660-2 USE 4 ESPEcialiSTa EM 
EdUcacao claSSE ii EXcElENTE

EValdo cUNHa MarQUES 28/03/2019 7565626-2 1ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
GioVaNNi daNiEl doS SaNToS 

dE MElo 11/02/2009 57213640-1 USE 7 aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo EXcElENTE

GraYcE aNNE SoarES ViEira 25/03/2019 5948354-1 7ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
iVaNa PaUla lira da coSTa 15/03/2019 5948258-1 6ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

JaNEidE criSTiNa SaMPaio da 
SilVa 01/08/2012 5902630-1 1ª UrE ESPEcialiSTa EM 

EdUcacao claSSE i EXcElENTE

JoElMa dE SoUSa SilVa 28/05/2019 5949136-1 7ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
JoSE HilToN PiNHEiro dE liMa 16/11/2011 5895842-1 USE 14 ProfESSor claSSE i EXcElENTE
JoSE roNaldo coSTa SoUSa 22/11/2011 5896811-1 1ª UrE SErVENTE EXcElENTE

KaTTia liMa NiNa dE aZEVEdo 04/09/2008 57204932-1 USE 7 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
lEYdiaNE SoUSa liMa 12/03/2019 5948184-1 7ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

lUcaS do ESPiriTo SaNTo liMa 11/04/2019 5948584-1 cai/SEdE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
lUciaNa SilVa dE oliVEira 17/05/2006 5865140-2 USE 4 ProfESSor claSSE i BoM

MailaNE SilVa da SilVa 17/04/2019 5948571-1 7ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
MaNoEl aUGUSTo cardoSo ViEira 10/07/2006 57173786-1 USE 7 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

MarciElE PErEira coNcEicao 17/05/2012 5899796-1 cai/SEdE ESPEcialiSTa EM 
EdUcacao claSSE i EXcElENTE

MarcoS JoNaTaS daMaScENo 
da SilVa 07/03/2019 6403126-1 3ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

Maria Gracilda dE aZEVEdo SilVa 
BErNardo 17/08/2012 5902155-1 7ª UrE ESPEcialiSTa EM 

EdUcacao claSSE i EXcElENTE

Maria lUcia fErrEira dE QUadroS 01/08/2012 5902694-1 1ª UrE ESPEcialiSTa EM 
EdUcacao claSSE ii EXcElENTE

Maria MadalENa alVES GoES 27/05/2009 57217522-1 1ª UrE ProfESSor claSSE i BoM

MoNica SilVa da coSTa 13/02/2009 57213279-1 USE 10 aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo EXcElENTE

orlaNdo aBraHao JUNior 08/08/2007 54197968-2 USE 7 ProfESSor claSSE i EXcElENTE
PaMEla criSTiNa riBEiro da SilVa 26/06/2019 5949163-1 7ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

PaTricia EllEN coSTa da SilVa 22/05/2019 6403538-1 6ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
PaUlo SErGio liMa da SilVa 11/03/2019 57201690-2 USE 11 ProfESSor claSSE i EXcElENTE

raiMUNdo aNToNio SoUZa da lUZ 02/06/2009 5771021-2 1ª UrE ProfESSor claSSE ii BoM
raNGEl doS SaNToS crUZ 24/04/2019 5915704-2 7ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

raUl MarQUES corTEZ 15/04/2019 5948747-1 cai/SEdE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
roBErTa aTaidE BorGES 11/07/2013 5899525-2 USE 11 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
roSEMildo SaNToS liMa 04/09/2008 57205113-1 USE 7 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

roSiNilMa PaNToJa frEiTaS 09/05/2011 57225970-2 USE 7 ESPEcialiSTa EM 
EdUcacao claSSE ii EXcElENTE

roSSaNa PaTricia SoUZa dE 
alMEida 03/01/2007 5338808-3 USE 4 ProfESSor claSSE ii BoM

rUaNNE faBricia TorrES riBEiro 27/03/2019 5947620-1 USE 4 ProfESSor claSSE i EXcElENTE
SoNia MaGali SoarES dUarTE 11/01/2008 57193351-1 USE 7 ProfESSor claSSE i EXcElENTE

SoNia rEGiNa araUJo da SilVa 26/12/2006 55585496-2 USE 7 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, 31 dE aGoSTo dE 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 847387

.

.

errata
.

errata da Publicação Protocolo nº 825329
ato: coNtrato No 637/2022-caPitÃo PoÇo
Nome: JoZieL teMBe
onde se lê: cargo: Professor
Leia-se: cargo: Servente
Publicado no doE: 35.037 de 07/07/2022
Órgao: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcacao
errata da Publicação Protocolo nº 837770
ato: coNtrato No 690/2022-oUrÉM
Nome: loUiSE da SilVa liNdNEr
onde se lê: cargo: assistente administrativo/intérprete de libras
Leia-se: cargo: Professor
Publicado no doE: 35.073 de 09/08/2022
Órgao: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcacao

Protocolo: 846990

.

.

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento 2022
contrato: 059/2019 – srº Henrique Bona Brandão Mousinho Neto
dispensa de licitação nº 015/2019 - Nlic/SEdUc
objeto do contrato: locação do imóvel situado na rua lauto Sodré, nº-
701-altos, para funcionamento do Núcleo de Tecnologia Educacional/NTE 
no Município de Tucuruí/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$ 3.576,81 (três mil, quinhentos e setenta e seis reais 
e oitenta e um centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 42.921,72 (quarenta e dois mil, 
novecentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326 funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 30/08/2022
Vigência: a partir de 09/07/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 847391



84  diário oficial Nº 35.100 Quinta-feira, 01 DE SETEMBRO DE 2022

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54676/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor Para colHEr aSSiNaTUraS NaS No-
TaS dE ENTrEGa iN loco E coNfErÊNcia doS MaTEriaiS PErMaNEN-
TES Para aTENdEr a dEMaNda SoliciTada EEEM cÔNEGo BaTiSTa 
caMPoS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 05/09/2022 - 06/09/2022 Nº diárias: 1
BarcarENa / BElEM / 06/09/2022 - 06/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JUlio lESSa PENa
MaTrÍcUla: 377783
cPf: 02886170291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 847193
Portaria de diarias No. 54779/2022
oBJETiVo: rEaliZar ToMBaMENTo aSSiNaTUra No TErMo dE MoVi-
MENTaÇÃo dE BENS MÓVEiS E rEcEBiMENTo ElETrÔNico SiSPaT/WEB 
dE diVErSoS MaTEriaiS PErMaNENTE ENTrEGUES Na EEEfM TaUriaNo 
Gil dE SoUSa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 05/09/2022 - 06/09/2022 Nº diárias: 1
ViGia / BElEM / 06/09/2022 - 06/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo BErGMaN fiEl MacHado
MaTrÍcUla: 941921
cPf: 21869162234
carGo/fUNÇÃo:
EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 847191
Portaria de diarias No. 54787/2022
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo dE roTaS E NÚMEroS dE alUNoS 
aTENdidoS PElo TraNSPorTE EScolar.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / colarES / 05/09/2022 - 06/09/2022 Nº diárias: 1
colarES / BElEM / 06/09/2022 - 06/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rodriGo BarroS dE MoraES
MaTrÍcUla: 5901693
cPf: 86757962268
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 847188
Portaria de diarias No. 54788/2022
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo dE roTaS E NÚMEroS dE alUNoS 
aTENdidoS PElo TraNSPorTE EScolar.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / colarES / 05/09/2022 - 06/09/2022 Nº diárias: 1
colarES / BElEM / 06/09/2022 - 06/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EVaNdro coTa dE carValHo
MaTrÍcUla: 8062861
cPf: 20626339200
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 847189
Portaria de diarias No. 54800/2022
oBJETiVo: Participação na Etapa Nacional dos Jogos da Juventude 2022, 
que acontecerá em aracaju/SE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/SErGiPE/01/09/2022-06/09/2022 Nº diárias: 5
SErGiPE/BElEM/06/09/2022-06/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarlUcE dE carValHo fariaS
MaTrÍcUla: 57210662
cPf: 68543050200
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 847057
Portaria de diarias No. 54678/2022
oBJETiVo: EXEcUÇÃo do ProJETo dE MaPEaMENTo da aGricUlTUra 
faMiliar do ProGraMa dE aliMENTaÇÃo EScolar daS EScolaS ES-
TadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 01/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 1
BarcarENa / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoYcE PiNHEiro doS aNJoS SilVa
MaTrÍcUla: 57212317
cPf: 86732633287
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 846876
Portaria de diarias No. 54679/2022
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS Para EXEcUÇÃo do ProJETo dE Ma-
PEaMENTo da aGricUlTUra faMiliar do ProGraMa dE aliMENTaÇÃo 
EScolar daS EScolaS ESTadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 01/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 1

BarcarENa / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE EliaS araUJo GaMa
MaTrÍcUla: 761249
cPf: 20787839272
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 846879

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo/sedUc
a SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS-SaGEP/SE-
dUc NoTifica a servidora Maria iNEZ SoUSa GaMa matricu-
la de n°3927715/1, no cargo de Professor de Educação Espe-
cial, lotada na Secretaria Estadual de Educação, ou seu represen-
tante legal, a comparecer a ccMP/SaGEP/SEdUc, na Sede da SE-
dUc, sito na rodovia augusto Montenegro, Km 10, Belém, no prazo má-
ximo de 05(cinco) dias úteis, a contar da data de publicação deste Edi-
tal, a fim de tratar assunto referente ao processo de abono de Perma-
nência 2021/1221561 que se encontra com pendencia de documen-
tos necessários para analise, e para que não alegue desconhecimen-
to este edital está sendo publicado obedecendo aos Princípios consti-
tucionais do contraditório e de ampla defesa, conforme o que precei-
tua a lei nº 5.810/94.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas/SaGEP

Protocolo: 847183
.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria nº.:7525/2022 de 24/08/2022
de acordo com o Processo Nº 1140196/2021
designar daNiEl MENEZES BENTES, Matrícula nº 54183294/1, Professor, 
para responder interinamente pela função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEM 
Professor Mauricio Hamoy/obidos, a contar de 25/08/2022.
Portaria nº.:7714/2022 de 30/08/2022
de acordo com o Processo nº 849487/2022
designar KEllY PErEira fErrEira, Matrícula nº 57224199/1, assistente ad-
ministrativo, para responder pela função de chefe de Grupo i fG-4/ccMP, 
durante o impedimento do titular, no periodo de 24/06/2022 a 14/07/2022.
GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
Portaria Nº.: 7641/2022 de 29/08/2022
de acordo com o Processo nº 755404/2022
Conceder, a contar de 15/06/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
aralY da SilVa aSSUNÇÃo, matrícula Nº 57228173/2, Tecnico em Gestão 
de infra-Estrutura, lotada na assessoria de rede fisica/Belém.
Portaria Nº.: 7636/2022 de 29/08/2022
de acordo com o Processo nº 755404/2022
Conceder, a contar de 15/06/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
NarJara rUBia liMa da SilVa, matrícula Nº 5963180/1, Tecnico em Ges-
tão de infra-Estrutura, lotada na assessoria de rede fisica/Belém.
Portaria Nº.: 7638/2022 de 29/08/2022
de acordo com o Processo nº 755404/2022
Conceder, a contar de 15/06/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, ao servidor 
rafaEl BaTiSTa lEao, matrícula Nº 5962468/1, Tecnico em Gestão de 
infra-Estrutura, lotado na assessoria de rede fisica/Belém.
Portaria Nº.: 7637/2022 de 29/08/2022
de acordo com o Processo nº 755404/2022
Conceder, a contar de 15/06/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
JESSica SaNTiaGo doS SaNToS, matrícula Nº 5963795/1, Tecnico em 
Gestão de infra-Estrutura, lotado na assessoria de rede fisica/Belém.
Portaria Nº.: 7639/2022 de 29/08/2022
de acordo com o Processo nº 755404/2022
Conceder, a contar de 15/06/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, ao servidor 
MarcElo docE diaS Marciao, matrícula Nº 54187275/4, Tecnico em 
Gestão de infra-Estrutura, lotado na assessoria de rede fisica/Belém.
Portaria Nº.: 7640/2022 de 29/08/2022
de acordo com o Processo nº 755404/2022
Conceder, a contar de 15/06/2022, Gratificação de Tempo integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
lUaNa fariaS PaiXao, matrícula Nº 5962467/1, Tecnico em Gestão de 
infra-Estrutura, lotado na assessoria de rede fisica/Belém.
Portaria Nº.: 7688/2022 de 29/08/2022
de acordo com o Processo nº 1049822/2022
Conceder, a contar de 01/09/2022, Gratificação de Tempo Integral, no 
percentual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, ao 
servidor fraNciSco JoSE do NaSciMENTo, matrícula Nº 349984/1, 
agente de PorTaria, lotado na divisão de controle de Estoque/Belém.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 7660/2022 de 30/08/2022
Nome:faBio EUlEr doS SaNToS
Matrícula:54188283/1cargo:Professor
lotação:EEEM Prof Beatriz do Valle/alenquer
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:11/10/04 a 10/10/07
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Portaria nº.7661/2022 de 30/08/2022
Nome:roBErTa Maria GUiMaraES da SilVa
Matrícula:57210415/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE dom Mario de Miranda Vila Boas/Bujaru
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:28/11/11 a 27/11/14
Portaria nº.7659/2022 de 30/08/2022
Nome:KaTia rEGiNa rodriGUES da SilVa
Matrícula:6013252/1cargo:Escrev. datil.
lotação:EEEf centro comun de Vila Esperança/ananindeua
Período:05/09/22 a 30/11/22
Triênios:20/06/97 a 19/06/00
Portaria nº.7658/2022 de 30/08/2022
Nome:Maria do Socorro SoUZa fErrEira
Matrícula:731951/1cargo:Escrev.datil.
lotação:EE dom alberto G ramos/ananindeua
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:01/02/05 a 31/01/08
Portaria nº.7612/2022 de 26/08/2022
Nome:Maria dE BElEM MaciaS loPES
Matrícula:5802318/2cargo:Professor
lotação:EE augusto olimpio/Belém
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:08/10/10 a 07/10/13
Portaria nº.7635/2022 de 29/08/2022
Nome:MarcoS aNTÔNio dE oliVEira MarQUES
Matrícula:57213203/1cargo:ass. administrativo
lotação:divisão de lotação/Belém
Período:01/09/22 a 30/09/22
Triênios:09/02/09 a 08/02/12
Portaria nº.7621/2022 de 29/08/2022
Nome:Maria do carMo araÚJo GoMES
Matrícula:525740/1cargo:ass. administrativo
lotação:divisão de Prestação de contas/Belém
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:28/03/04 a 27/03/07
Portaria nº.00024/2022 de 26/08/2022
Nome:SUElEM dE SoUZa SaNToS
Matrícula:57211585/1cargo:Servente
lotação:EEEM dr, Geraldo Mendes/Marabá
Período:23/08/22 a 21/10/22
Triênios:19/01/18 a 23/08/22
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.:381/2022 de 27/07/2022
Nome:Maria do Socorro MarQUES dUarTE
Matrícula:5901767/2 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2022
Unidade:EE. aPaE/capanema
Portaria nº.:7674/2022 de 30/08/2022
Nome:GilMara dE oliVEira raiol
Matrícula:57213491/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:divisão de cadastro/Belém
Portaria nº.:7686/2022 de 30/08/2022
Nome:Maria lEoNor ViEira MElo
Matrícula:5312051/2 Período:15/10/22 à 28/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. agroindustrial Juscelino Kubitschek/Benevides
Portaria nº.:7684/2022 de 30/08/2022
Nome:Márcia criSTiNa MoNTEiro riBEiro
Matrícula:5902164/1 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2022
Unidade:EE. dr. otavio Meira Sede Vinc./Benevides
Portaria nº.:7675/2022 de 30/08/2022
Nome:EliaNa da SilVa cardoSo
Matrícula:5655587/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:Erc. Nossa Senhora da Paz/Marituba
Portaria nº.:7678/2022 de 30/08/2022
Nome:carloS dE oliVEira PiNHEiro
Matrícula:5714044/2 Período:05/10/22 à 18/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. dr. Padua costa Sede/Santa Barbara do Pará
Portaria nº.:7690/2022 de 30/08/2022
Nome:ildEMar da coSTa liMa
Matrícula:57225224/2 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE. Genipauba/Santa Barbara do Pará
Portaria nº.:7681/2022 de 30/08/2022
Nome:roNaldo loUrENÇo SoarES dE MaToS JÚNior
Matrícula:5890636/1 Período:16/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Prestação de contas/Belém
Portaria nº.:7687/2022 de 30/08/2022
Nome:PaUlo roNaldo TaVarES da SilVa
Matrícula:7060164/1 Período:10/10/22 à 08/11/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Prestação de contas/Belém
Portaria nº.:7688/2022 de 30/08/2022
Nome:lUcilEia fUrTado dE alMEida
Matrícula:5902563/1 Período:10/10/22 à 08/11/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Prestação de contas/Belém
Portaria nº.:7677/2022 de 30/08/2022
Nome:roSEMarY SaNToS doS rEiS
Matrícula:5163498/1 Período:17/10/22 à 15/11/22Exercício:2022
Unidade:divisão de finanças/Belém
Portaria nº.:7671/2022 de 30/08/2022
Nome:fraNciSco SáVio SoUSa PiNHEiro
Matrícula:5511216/2 Período:19/09/22 à 18/10/22Exercício:2022
Unidade:divisão de orçamento/Belém

Portaria nº.:7689/2022 de 30/08/2022
Nome:EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior
Matrícula:8084540/3 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:7685/2022 de 30/08/2022
Nome:aNa liNa SEriQUE PaNToJa PiNHo da SilVa
Matrícula:7565601/2 Período:05/09/22 à 04/10/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:7680/2022 de 30/08/2022
Nome:VaNia lEiTE lEal MacHado
Matrícula:54188477/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:7679/2022 de 30/08/2022
Nome:dorVal aNdrÉ PirES dE liMa
Matrícula:57226194/2 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:7683/2022 de 30/08/2022
Nome:NaZarENo da SilVa coElHo
Matrícula:5940839/2 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria nº.:7676/2022 de 30/08/2022
Nome:alBErTo MaGNo corrÊa
Matrícula:181234/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Serviços Gerais/Belém
Portaria nº.:7672/2022 de 30/08/2022
Nome:Maria ESTEla PEdrEira aMoriM
Matrícula:197408/1 Período:15/10/22 à 13/11/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de assistência ao Estudante/Belém
Portaria nº.:7673/2022 de 30/08/2022
Nome:aNTÔNio cÉSar MarTiNS dE liMa
Matrícula:5349001/3 Período:19/05/22 à 17/06/22Exercício:2022
Unidade:departamento Educacional de atividades físicas/Belém
Portaria nº.:7682/2022 de 30/08/2022
Nome:PiEdadE TENÓrio SaMPaio
Matrícula:5381495/2 Período:17/10/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:Centro CAPAC de Profis. da Educ. e Atend Pess. Surdez/Belém
torNar seM eFeito
Portaria nº.:7705/2022 de 30/08/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 7576/2022 de 25/08/2022, que dispensou 
a servidora iVaNa lia Vidal dE oliVEira,matricula 759740/1,assistente 
Tecnico ref. XXVii, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM Pitagoras/
ananindeua, em virtude de duplicidade de PorTarias.
errata
errata na Publicação da Portaria no.:.7516/2022 de 
23/08/2022
Nome:claUdia rEGiNa caMPoS daMaScENo
onde se lê:Período:01/09/2022 a 30/10/2022
Leia-se:Período:01/09/2022 a 30/09/2022
Publicada no Diário Oficial no. 35.096 de 30/08/2022

Protocolo: 847228
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria ordiNatÓria N° 3151/2022, 24 de aGosto de 2022.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do contrato nº 27/2022-
UEPA, firmado entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ e a empresa
STraiGHT SErViÇoS E coNSTrUTora EirEli.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a cláUSUla SEX-
Ta, relativo ao contrato nº 28/2022-UEPa (PaE Nº 2022/923519–UEPa), 
rESolVE:
art. 1° - Nomear a servidora, EliaNE Maria rodriGUES da coNcEi-
ÇÃo, matrícula nº 5917288, para exercer o cargo de fiscal do contra-
to nº 27/2022, firmado entre UEPA e a empresa STRAIGHT SERVIÇOS 
E coNSTrUTora EirEli. Na ausência ou impedimento do titular outro 
servidor será nomeado para ficar responsável pela fiscalização da execução 
do contrato.
art. 2º o objeto do referido contrato é a contratação EMErGENcial de 
empresa especializada no fornecimento de água mineral natural, em gar-
rafões de 20 (vinte) litros, para atender as necessidades da Universidade 
do Estado do Pará, nos campi e unidades da capital. o prazo de vigência 
do contrato será de 180 (cENTo E oiTENTa) dias corridos, improrrogáveis, 
contados a partir da assinatura do contrato.
Art. 3º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel cum-
primento do contrato, bem como comunicar as irregularidades eventual-
mente constatadas. 
Art. 4º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. o en-
cargo de fiscal terá a duração da vigência do contrato.
Art. 5º - A desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previstas na lei 
8.666/93 e 5.810/94
art. 6º - Esta PorTaria entra em vigor a partir da sua publicação.
dá-se ciência.
cumpra-se.
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 847010
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..

errata
.

errata
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3575/22, de 30.08.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.094 de 31.08.2022, referente a PorTaria de 
diária do (a) servidor (a) fEliPE GiordaNo aZEVEdo da SilVa
oNde se LÊ : “…,id funcional: 57174484/2 , …”
Leia-se: “…,id fUNcioNal: 5959128/1, …”
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3521/22, de 26.08.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.094 de 29.08.2022, referente a PorTaria de 
diária do (a) servidor (a) THiaGo GUiMarÃES aZEVEdo
oNde se LÊ : “…,no período de 02/09/2022 á 13/09/2022 , …”
Leia-se: “…,No PEriodo dE 04/09/2022 á 13/09/2022, …”
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3574/22, de 30.08.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.094 de 31.08.2022, referente a PorTaria de 
diária do (a) servidor (a) SiMoNE dE larocQUE cardoSo.
oNde se LÊ : “…,no período de 18/08/2022 á 20/08/2022 , …”
Leia-se: “…,No PEriodo dE 15/08/2022 á 21/08/2022, …”
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3540/22, de 29.08.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.094 de 30.08.2022, referente a PorTaria de 
diária do (a) servidor (a) daNiEl da rocHa lEiTE JUNior.
oNde se LÊ : “…,id funcional: 57213413/1 , …”
Leia-se: “…,id fUNcioNal: 5946394/1, …”
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3580/22, de 30.08.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.094 de 31.08.2022, referente a PorTaria de 
diária do (a) servidor (a) faBiaNo dE oliVEira BriNGEl.
oNde se LÊ : “…,seu deslocamento para ao município de altamira , …”
Leia-se: “…,SEU dESlocaMENTo ao MUNiciPio dE MUaNá, …”
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 847177
errata de aViso de LicitaÇÃo da
toMada de PreÇo N° 002/2022/ceL/UePa.
Proc. 2022/441727.
PUBlicado No diário oficial do ESTado dE 31/08/2022, PáG. 118, 
Protocolo: 846308
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na EXEcUÇÃo dE 
SErViÇoS dE coNclUSÃo da coNSTrUÇÃo QUadra PoliESPorTiVa 
do caMPUS Vii – coNcEiÇÃo do araGUaia.
onde se lê: EdiTal dE ToMada dE PrEÇo N°002/2021
leia-se: EdiTal dE ToMada dE PrEÇo N°002/2022
onde se lê: ToMada dE PrEÇo N° 002/2021-cEl/UEPa
leia-se: ToMada dE PrEÇo N° 002/2022-cEl/UEPa
Belém, 31 de agosto de 2022.
coMiSSÃo ESPEcial dE liciTaÇÃo
PorT. Nº nº2256/2021/-UEPa, de 08 de novembro de 2021

Protocolo: 847025
.

coNtrato
.

coNtrato
Pae 2022/877288 - UePa
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 27/2022 – UEPa
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo:
contratação EMErGENcial de empresa especializada no fornecimento de 
água mineral natural.
Valor GloBal ESTiMado r$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil).
daTa dE aSSiNaTUra: 30/08/2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 30/08.2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 29/08/2023
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
Nº/EXErcÍcio: 30/2022-UEPa
ModalidadE: diSPENSa dE ProcESSo liciTaTÓrio
orÇaMENTo
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870 / 
74201.12.571.1506.8471
Elemento de despesa: 339030
fonte: 0102
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
EMPrESa: STraiGHT SErViÇoS E coNSTrUTora EirEli,
PErSoNalidadE: Pessoa Jurídica
cNPJ: 31.611.195/0001-30
ENdErEÇo: avenida Gentil Bittencourt, 1615
Bairro: Nazaré
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: : 66.040-172
ordENador
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 847005
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 021/2020 – UePa
N° TErMo: 3° ( terceiro)
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 29/08/2022
MoTiVo: repactuação de contrato
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto a repactuação 
de preços do
contrato n° 021/2020– UEPa.

retroatividade: 01 de janeiro de 2022
Valor: r$ 9.107.958,12 (Nove Milhões e cento e Sete Mil e Novecentos 
e cinquenta e oito reais e doze centavos), sendo o valor mensal der$ 
758.996,51 (Setecentos e cinquenta e oito Mil e Novecentos e Noventa e 
Seis reais e cinquenta e Um centavos).
foro: BElÉM/Pa
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339037
fonte: 0102
funcional Programática: 74201.12.571.1506.8471
Elemento de despesa: 339037
fonte: 0102
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 03.134.505/0001-37
NoME: ioMM ParK lTda
loGradoUro: Tv. Perebebuí, nº 623, sala 2
Bairro: Pedreira
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.083-772
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 846896
aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 009/2020– UePa
N° TErMo: 2° (segundo)
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 26/08/2022
MoTiVo: Prorrogação do Prazo de Vigência e reajuste
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto a Prorrogação 
do Prazo de Vigência e reajuste do contrato nº 009/2020-UEPa.
iNÍcio da ViGÊNcia: 03/09/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 02/09/2023
Valor GloBal: r$ 23.776,59 (VinteeTrêsMileSetecentos e Setenta e
Seis reais e cinquenta e Nove centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária
Projeto/atividade: 74201.12.364.1506.8870
fonte: 0102
Natureza da despesa: 339036
foro: BElÉM/Pa
coNTraTado
PErSoNalidadE: física
cPf: 582.136.862-68
NoME: SaNdra HElENa oliVEira SaNToS
loGradoUro: av. Marciolino alves, s/nº
Bairro: Santa rita
cidadE: Vigía
Uf: Pa
cEP: 68.780-000
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 846908

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diarias.
Portaria N° 3593/2022, de 31 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1019519.
coNcEdEr ao servidor (a ) aMaNda GaTiNHo TEiXEira, id.funcional nº 
55589506/3, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) campus 
de Paragominas, cPf: 877.727.102-59, 17,5  (dezessete e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de redenção/Pa no 
período de 02/09/2022 á 19/09/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3594/2022, de 31 de agosto de 2022.
E-Protocolo nº 2022/860662
coNcEdEr ao servidor (a) carla fiGUEirEdo MariNHo SaldaNHa, 
id.funcional nº 5950694/1, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) 
no (a) Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, CPF:745.777.512-91, 
23,5  (vinte e tres e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa 
ao município de igarapé-açu/Pa no período de 25/08/2022 á 17/09/2022, 
para ministrar disciplina.
Portaria N° 3595/2022, de 31 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/996009.
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 mu-
nicípio de Parauapebas/Pa no período de 19/08/2022 á 21/08/2022, para 
Visita Técnica.
Portaria N° 3596/2022, de 31 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1051541.
coNcEdEr ao servidor (a) EdNa fErrEira coElHo GalVÃo, id.funcional 
nº 54180218/3, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) cam-
pus de Santarém, cPf: 872.588.037-34, 5,5 (cinco e meia) diárias, devi-
do seu deslocamento de Santarém/Pa a cidade de Belém/Pa no período de 
21/08/2022 á 26/08/2022, para participar de processo de doutorado do ESa.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 847158
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coNcessÃo de diarias/coLaBoradoe eVeNtUaL.
Portaria N° 3597/2022, de 31 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1069707.
coNcEdEr ao servidor (a) JoÃo VicTor rodriGUES SoarES, cPf: nº: 
030.951.792-35, 2.5 (duas e meia), diárias, como colaBorador EVEN-
TUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Mosqueiro/
Pa no período de 25/08/2022 a 27/08/2022, para participar dos cursos do  
projeto carreta da Gastronomia.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 847161

.

.

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

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 31/2021/seaster
ProcESSo Nº 2022/565465
objeto: o presente Termo aditivo tem como objeto prorrogado de vigência 
por mais 180 (cento oitenta) dias.
Vigência: 31/08/2022 à 27/02/2023
data da assinatura: 30/08/2022
funcional Programática: 43.105.11.333.1504.8950
Natureza da despesa: 3390.37
fonte: 0101006361
Valor Mensal: r$ 222.120,48
Valor Global r$ 1.332.722,88
contratado: BElEM rio SEGUraNÇa EirEli
cNPJ: 17.433.496/0001-90
Endereço: av. almirante Barroso, passagem Eliezer levy, nº 205, Bairro: 
Souza, Belém/Pa, cEP: 66.812-030
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 846759
5º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº17/2018/seaster
ProcESSo Nº 2022/565128
objeto: prorrogação em caráter excepcional do prazo de vigência por mais 
30 (trinta)
Vigência: 27/08/2022 à 26/09/2022
data da assinatura: 26/08/2022
funcional Programática: 43105.11.333.1504.8950
Natureza da despesa: 3390.37
fonte: 0101006360
ação detalhada: 266.733
Valor Mensal: r$18.944,54
contratado: diaMoNd SErVicE EirEli
cNPJ: 08.538.011/0001-31
Endereço: na Travessa Mauriti, n°2324, Marco - Belém/Pa, cEP 66.093-180
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 846760
5º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 28/2018/seaster
Processo nº 2021/565291
objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais 30 (trinta) dias.
Vigência: 29/08/2022 a 27/09/2022
data da assinatura: 26/08/2022
Unidade orçamentária: 87101
funcional Programática: 87101.08.128.1505.8862
Elemento de despesa: 3390.33
fonte: 0339005469
ação detalhada: 234.199
Valor mensal: r$8.857,42
contratado: atlanta rent a car ltda
Endereço: Trav. 14 de abril nº 2288, Bairro Guamá, Belém/Pa.
cEP: 66.063-485
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 846968

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1194/2022 – 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/ 1080185
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
aNGEla coSTa MoraES ToKUMiTSU, cPf Nº 186.333.152 – 20, colaBo-
rador EVENTUal,coNSElHEira, que se deslocara da cidadE dE Mara-
caNÃ/BElÉM/Pa no período de 12/09 a 14/09/2022 com objetivo de apoio 
a organismo de controle Social.
Classificação Orçamentária:
43.0101 – 08.422.1505.8402 f:0101 203.156 339036

registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
30 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1193/2022 – 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/ 1080347
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Maria JoSÉ BriTo dE SoUSa, cPf Nº 577.177.292 – 53, coNSElHEira, 
que se deslocara do Município de MocaJUBa Para BElÉM/Pa no período 
de 12/09 a 14/09/2022 com objetivo de apoio a organismo de controlo 
Social.
Classificação Orçamentária:
43.0101 – 08.422.1505.8402 f:0101 203.156 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
30 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1192/2022 – 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/ 1087955
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
lUcila do roSario SoUZa dE frEiTaS,cPf Nº 562.784.702 – 68, cola-
Borador EVENTUal,roSa Maria da SilVa BarBoSa,085.209.411 – 68,
colaBorador EVENTUal que se deslocaram para o Município de BraSil
NoVo/Pa no período de 12/09 a 16/09/2022 com objetivo de apoio a or-
ganismo de controle Social.
Classificação Orçamentária:
43.0103 – 08.422.1505.8402 f:0338002151 249.624 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
30 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1191/2022 – 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/ 1089290
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
JoSÉ dE riBaMar fErNaNdES,80015508/1,SEcrETario EXEcUTiVo, 
que se deslocara para o Município de liMoEiro do aJUrU/Pa no período 
de 19/09 a 23/09/2022 com objetivo de apoio a organismo de controle 
Social.
Classificação Orçamentária:
43.0103 – 08.422.1505.8402 f:0338002151 249.624 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
30 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1191/2022 – 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/ 1089290
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
JoSÉ dE riBaMar fErNaNdES,80015508/1,SEcrETario EXEcUTiVo, que 
se deslocara para o Município de liMoEiro do aJUrU/Pa no período de 
19/09 a 23/09/2022 com objetivo de apoio a organismo de controle Social.
Classificação Orçamentária:
43.0103 – 08.422.1505.8402 f:0338002151 249.624 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
em, 30 de
agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
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Portaria Nº 1190/2022 – 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/ 1089626
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
lUcila do roSario SoUZa dE frEiTaS,cPf Nº 562.784.702 – 68, cola-
Borador EVENTUal,roSa Maria da SilVa BarBoSa,085.209.411 – 68,
colaBorador EVENTUal que se deslocaram para o Município de iTaiTU-
Ba/Pa no período de 19/09 a 23/09/2022 com objetivo de apoio a orga-
nismo de controle Social.
,
Classificação Orçamentária:
43.0103 – 08.422.1505.8402 f:0338002151 249.624 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
30 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1189/2022 – 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/ 1101664
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
claUdioNor da SilVa araUJo,cPf – 310.999.472 – 00, colaBorador
EVENTUal que se deslocara do Município de Mojui dos campos/Pa para 
Belém/Pa no período de 31/08 a 03/09/2022 com objetivo de apoio à 
Gestão e aos Serviços
,
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f:0107 234.135 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
30 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 847206

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 1205/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/1118213
r E S o l V E:
TraNSfErir as férias do servidor JoSÉ criSTiaNo MarTiNS NUNES, che-
fe de Gabinete, matrícula nº5950079/1, publicada  no  doE nº 35.073 de 
09 de agosto de 2022, de 15/09/2022 à 14/10/2022 para 05/09/2022 à 
04/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
31 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 847323

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 1187/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/1098937
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria nº 1143/2022 de 18/08/2022-SEaSTEr, 
publicada no Diário Oficial N.º 35.086, de 23 de agosto de 2022, que 
concedeu licença prêmio a servidora KaTia rEGiNa fErrEira da SilVa, 
Matrícula nº 3212840/1.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
29 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1-

Protocolo: 847208

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1188/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/826773
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora Maria WaNdErlENE SoUSa dE alMEida, ma-
tricula 5097762/ 3, para responder pela Gerência do abrigo Estadual de 
Mulheres, em substituição a titular, claUdia aGUiar ViEira, matricula 
3240819/ 1, que se encontra afastada em gozo de férias no período de 
25/07/2022 à 23/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
29 de agosto de 2022
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1199 de 31 de aGosto 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), cÉlio daS MErcÊS rodriGUES BaTiSTa, 
Matrícula: 5910655-1, lotado na Unidade Nosso lar Socorro Gabriel, para 
atuar como Titular e o(a) servidor(a) carMEliTo rocHa do ESPÍriTo 
SaNTo, Matrícula: 3193713/1, lotado na Unidade lar da Providência, para 
atuar como suplente do contrato administrativo n° 65-2022, celebrado 
com a Empresa, E a alcaNTara E cia lTda, cujo objeto é a aquisição de 
Gêneros alimentícios (Pães), conforme, anexo i do Edital do Pregão Eletrô-
nico Nº 21/2022 – SEaSTEr.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e
demais legislações correlatas.
i – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1

Protocolo: 847203
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo.
a fundação de atendimento Socieducativo do Pará – faSEPa, rETifica 
na Publicação 845166/2022, PorT. 439/2022, processo 1055945/2022, a 
QUaNTidadE dE diáriaS, onde se lê (4,5 – quatro diárias e meia), leia-
se (2,5) dUaS diáriaS E MEia, coNforME oS TErMoS do ProcESSo 
1055946/2022.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 847022

.

.

diÁria
.

Portaria: 457- do dia 31/08/2022
oBJETiVo: acompanhar socioeducanda, custodiada no caSf, em con-
vivência familiar monitorada, cumprindo determinação judicial (Proc. 
1104575/2022-Mem 71/2022)
SErVidora: rUTH HElENa liMa dE oliVEira
carGo: SociÓloGo -  MaTricUla: 3217434/ 1
SErVidor : JacKSoN aMoraS alVES
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5825067/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : TUcUrUi/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 03 a 05/09/2022  -  diáriaS-2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 847249
Portaria nº 456, de 31 de agosto de 2022.
Processo nº 1104867/2022.
oBJETiVo: realizar reparos e constatar necessidades de instalações físicas 
no CIAM/MRB, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: MaraBá/Pa.
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PErÍodo: 07/09/2022 a 10/09/2022. – (3,5) diáriaS
SErVidorES: aNdrÉ lUÍS liMa caValcaNTE, aG. arT. PráTicaS, Ma-
tricula 5938317/1, e JoSÉ carloS MaToS do PaTrocÍNio, MoToriSTa, 
Matricula 5927323/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 847325
Portaria nº 455, de 30 de agosto de 2022.
Processo nº 1102635/2022.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/BElÉM, aos familiares 
em cumprimento a determinação judicial, conforme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: caPaNEMa/Pa.
PErÍodo: 29/08/2022 a 29/08/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: WaldENEi rEiS NEGrÃo, MoNiTor, Matricula 5799341/2, 
e daVid rodolfo NaSciMENTo dE oliVEira, MoToriSTa, Matricula 
57223757/5.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 847267

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 764 de 30 de aGosto de 2022-resoLVe:
dESiGNar, o servidor JorGE lUiS doS SaNToS BraGa JUNior, ocupante 
do cargo Gerente iii – daS-2, matricula 5949512/1, para responder pela 
Presidência de comissão Permanente de licitação, na ausência do titular 
MaNolo PorTUGal faiad dE MacEdo frEiTaS, matricula 57202102/3, 
ocupante do cargo Presidente de comissão - daS-4, por motivo de férias, 
no período de 16.08.2022 a 03.09.2022, com ônus para administração.
Portaria Nº. 760 de 25 de aGosto de 2022-resoLVe:
coNcEdEr, 28 (vinte e oito) dias de licENÇa aSSiSTÊNcia, ao servidor 
MarcoS aNToNio fEliX dE SoUSa, matrícula nº. 54189488/1, ocupante 
do cargo de MoToriSTa, no período de 28.06.2022 a 25.07.2022.
Portaria Nº 763 de 29 de aGosto de 2022-resoLVe:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio à servidora ilZa Maria da 
SilVa BarBoSa, matrícula nº. 3228274/1, ocupante do cargo de aGENTE 
adMiNiSTraTiVo, correspondente ao triênio 17.06.2004/2007, com gozo 
no período de 03.10.2022 à 01.11.2022.
Portaria Nº 765 de 30 de aGosto de 2022-resoLVe:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora Maria da lUZ 
rodriGUES matrícula nº. 3217191/1, ocupante do cargo de SErVEN-
TE, correspondente ao triênio 07.03.2016/2019, com gozo no período de 
01.10.2022 à 30.10.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 846915

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

Portaria de desiGNaÇÃo de FiscaL nº 551, de 26 de aGosto de 2022
o SEcrETario dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007,
rESolVE:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância na 
legislação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secre-
taria de Estado de Justiça e direitos Humanos e a Empresa aTa coMÉrcio 
E SErViÇoS dE iNforMáTica lTda., conforme autorização do Se. Secre-
tário em e-mail datado de 04/11/2021.
coNTraTo Nº 15/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços de gerenciamento de soluções para instalação de datacenter, com a 
utilização do banco de horas técnicas para operação assistida, conforme 
condições estabelecidas no Termo de referência, anexo ao Edital oriundo 
do Pregão Eletrônico SrP nº 01/2021 – SEJUdH.
Processo: 2022/847625
fiScal TiTUlar: aNGElica criSTiNa orTiZ ElMEScaNY - MaTrÍcUla: 
54185870/3
fiScal SUBSTiTUTo: WESlEY da SilVa araÚJo - MaTrÍcUla: 5898744/2
Art. 2º. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à coordenadoria de administração e finanças até o dia 
10 subsequente de cada mês.
art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua assinatura.
art. 5º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS

Protocolo: 847040

.

errata
.

Justificativa de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 07/2022 
publicada no dia 30/08/2022 – Protocolo 845814
oNde se LÊ:
JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico Para 
cElEBrar ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo nº 07/2022
ProcESSo: 2022-638608
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMa-
NoS - SEJUdH
coNVENENTE: iNSTiTUTo dE cUlTUral aMaZÔNia do aMaNHÃ – (icaa)
cNPJ Nº 08980670.0001-23
Leia-se:
JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico Para 
cElEBrar ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo nº 07/2022
ProcESSo: 2022-638608
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMa-
NoS - SEJUdH
coNVENENTE: iNSTiTUTo dE cUlTUral aMaZÔNia do aMaNHÃ – (icaa)
cNPJ Nº 19.841.507/0001-04

Protocolo: 847060

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 15/2022 - seJUdH
Processo: 2022/847625
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de gerenciamento de soluções para instalação de datacenter, com a utili-
zação do banco de horas técnicas paa operação assistida que serão pres-
tados nas condições estabelecidas no Termo de referência, anexo ao Edital 
oriundo do Pregão Eletrônico SrP nº 01/2021 – SEJUdH.
Modalidade: Pregão Eletrônico SEJUdH SrP nº 01/2021 – ata de registro 
de Preços nº 01/2021.
fundamentação legal: lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, da lei nº 8.248, de 22 de outubro de 
1991, , do decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, do decreto nº 
7.174, de 12 de maio de 2010, da instrução Normativa SGd/ME nº 1, de 
4 de abril de 2019 e da instrução Normativa SEGES/MPdG nº 5, de 26 de 
maio de 2017.
data da assinatura: 25/08/2022
Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da data da ordem de início 
dos Serviços (Nota de empenho)
Valor Global do contrato: r$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
dotação orçamentária
PTrES: 188338
aÇÃo: 263727
Plano interno: 4120008338c
fonte: 0101
Natureza de despesa: 339040
Valor Total: r$ 300.000,00
Pré-empenho: 2022Nd1441
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – SE-
JUdH
c.N.P.J.: 05.054.895/0001-60
Endereço: rua 28 de setembro Nº 339 - comércio
coNTraTada - aTa coMErcio E SErViÇoS dE iNforMáTica lTda
Endereço: SHiS Qi 5 Bloco f, Sala 206 , cEP: 71.615-560 – cidade: 
Brasília-df
cNPJ/Mf nº 09.571.988/0001-13
representante legal: frEdErico alMEida dE MENdoNÇa KUSEl
cPf nº 004.761.821-31
ordenador de despesa: ValBETaNio BarBoSa MilHoMEM

Protocolo: 847039
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

oUtras MatÉrias
.

adesÃo a ata de reGistro de PreÇo
Processo Nº 2022/961989 – daF/sedeMe
 a Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Ener-
gia – SEdEME , através da diretoria de administração e finanças- daf, 
Torna pública a adesão à ata de registro de Preço Nº 014/2022, oriundo 
do Pregão Eletrônico SrP Nº 006/2021 da Secretaria de Estado de Plane-
jamento e  administração  - SEPlad, referente ao processo 2020/975367, 
registro de Preços para eventual contratação de Empresa especializada na 
prestação de serviços de locaÇÃo dE VEÍcUloS aUToMoTorES TErrES-
TrES, sem motorista, para atender em todo território estadual, os órgãos 
e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará, com a empresa cS 
BraSil froTaS S.a, com o cNPJ: 27.595.780/0001-16, de acordo com as 
necessidades desta Secretaria.
Belém, 31 de agosto de 2022.
JoSE fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia.
SEdEME

Protocolo: 846926
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adesÃo a ata de reGistro de PreÇo
Processo Nº 2022/969730 – daF/sedeMe
 a Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Ener-
gia – SEdEME , através da diretoria de administração e finanças- daf, 
Torna pública a adesão à ata de registro de Preço Nº 015/2022, oriundo 
do Pregão Eletrônico SrP Nº 006/2021 da Secretaria de Estado de Plane-
jamento e  administração  - SEPlad, referente ao processo 2020/975367, 
registro de Preços para eventual contratação de Empresa especializada na 
prestação de serviços de locaÇÃo dE VEÍcUloS aUToMoTorES TErrES-
TrES, sem motorista, para atender em todo território estadual, os órgãos 
e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará, com a empresa UNidaS 
VEÍcUloS ESPEciaiS Sa, com o cNPJ: 02.491.558/0001-42, de acordo 
com as necessidades desta Secretaria.
Belém, 31 de agosto de 2022.
JoSE fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia.
SEdEME

Protocolo: 846929

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

coMPaNHia de GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
aViso de reaBertUra de LicitaÇÃo sUsPeNsa.
ModaLidade esPeciaL das estatais N º 04/2022 – Processo 
administrativo nº 029/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada em serviços técnicos de 
fiscalização/Gerenciamento de construção e Montagem nas áreas da Me-
cânica, civil, Elétrica, instrumentação, automação e inspeção das ativida-
des para implementação de um novo empreendimento da GáS do Pará, 
em conformidade com o memorial descritivo (Md.002.000.GEP.012).
rEaBErTUra: dia 23 de setembro de 2022, às 09:30h, na sede da compa-
nhia de Gás do Pará, localizada na av. Visconde de Souza franco, nº 05, Ed. 
Quadra corporate, Sala 1502, Bairro Umarizal, cEP: 66055-005, Belém-Pa.
orÇaMENTo: Próprio.
iNforMaÇÕES: o edital com seus elementos constitutivos será fornecido 
gratuitamente, através de download, no site www.gasdopara.com.br/licita-
coes e no site www.compraspara.pa.gov.br.
Belém/Pa, 31 de agosto de 2022. Publique-se.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa - diretora Presidente

Protocolo: 847280
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 159/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1102821;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: ricardo carNEiro raYMUNdo, matrícula: 5931484/3, 
ocupante do cargo de Gerente de desenvolvimento e Estudos Econômicos 
e WaNildo PiNHEiro daS dorES.
oBJETiVo: realizar visita técnica no di Barcarena/Pa.
dESTiNo: Barcarena
PErÍodo: 29/08/22
QTdE:  ½ diária
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 30 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 847210
..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

..

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 125/2022, GaB/iMetroParÁ, 31 de agosto de 2022.
dispõe sobre licença Prêmio de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 98 a 99 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;

coNSidEraNdo o Processo nº 202202523 Protocolo nº 614/2022.
rESolVE:
 art. 1º - coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias ao servidor SEVE-
riaNo carloS loUZEiro, mat. 5898636/1, ocupante do cargo de Moto-
rista, referente ao período aquisitivo 01/06/2011/2014 com início em 1º de 
setembro de 2022 e término em 30 de setembro de 2022.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 31 de agosto de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 847083

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 126/2022, GaB/iMetroParÁ, 31 de agosto de 2022.
dispõe sobre férias de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e o decreto nº 1.462 de 12 de abril de 2021, publicado no 
doE nº 34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo o Processo nº 202202522 Protocolo nº 613/2022.
rESolVE:
art. 1º - coNcEdEr férias regulamentares de 30 (trinta) dias ao servidor 
SEVEriaNo carloS loUZEiro, mat. 5898636/1, ocupante do cargo de 
Motorista, referente ao período aquisitivo 01/06/2021/2022 com início em 
03 de outubro de 2022 e término em 01 de novembro de 2022.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 31 de agosto de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 847081

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 276/2022 de 30/08/2022. 
art. 1º aUToriZar a cESSÃo da servidora rENaTa BElo da SilVa 
BorGES, matrícula nº 5898267/1, assistente do registro Mercantil, para 
EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa, com 
ônus para a cessionária, a partir da data de publicação desta PorTaria, 
conforme processo nº 2022/1081343. art. 2º a cessão de servidor no 
âmbito do Poder Executivo Estadual, inclusive para suas empresas públicas 
e sociedades de economia mista, observará o prazo de até 04 (quatro) 
anos, conforme previsto no instrumento respectivo de cessão, podendo 
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério dos órgãos ou 
entidades envolvidos e com a anuência do servidor cedido. VilSoN JoÃo 
ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 846961

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 273/2022 de 29/08/2022. 
Processo nº 2022/1072479. ESTaBElEcEr a programação de férias do 
mês de oUTUBro/2022 dos servidores da JUNTa coMErcial do ESTado 
do Pará - JUcEPa, Publicada no doE 35.098 de 31/08/2022.
onde se lê:

3 Maria cristina cordeiro lopes 
Pontes 54186875/2 01/12/2020 a 

30/11/2021
06/10/2022 a 
05/11/2022

Leia-se:

3 Maria cristina cordeiro lopes Pontes 54186875/2 01/12/2020 a 
30/11/2021

06/10/2022 a 
04/11/2022

VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.
Protocolo: 847092

errata da Portaria Nº 255/2022. 
Processo nº 2022/961723. dESiGNar a servidora Mônica Suely fonseca 
Salomão, matrícula nº 57192556/2, para responder pelo cargo de 
coordenador de Núcleo - GEP-daS.011.4, durante as férias da titular 
renata Belo da Silva Borges, matrícula nº 5898267/1, Publicada no 
doE 35.073 de 18/08/2022, onde se lê: no período de 09/08/2022 a 
07/09/2022, leia-se: no período de 09/08/2022 a 31/08/2022. VilSoN 
JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 846781
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.

diÁria
.

Portaria Nº 279/2022 de 30/08/2022. 
art. 1º coNcEdEr 2,5 (duas e meia) diárias aos servidores alEXaNdrE 
alBErTo fiGUEirEdo raYol, Gerente administrativo, matrícula nº 
5964613/2 e fEliPE fraNco PiNGarilHo, coordenador regional, 
matrícula nº 5933002/2, para realizarem visitas técnicas as Unidades 
desconcentradas nas cidades de Tucuruí e redenção/Pa, com saída de 
Belém no dia 31/08/2022 e retorno no dia 02/09/2022, conforme processo 
n° 2022/1106974. VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 847021

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 274/2022 de 29/08/2022. 
art. 1º alTErar o período de gozo das férias, por necessidade do 
serviço público, da servidora rutiane Vieira azancot Moura, matrícula nº 
57217932/1, anteriormente marcadas para 20/09/2022 a 04/10/2022, 
referente ao período aquisitivo de 22/06/2019 a 21/06/2020, para 
serem gozadas em 19/09/2022 a 28/09/2022, conforme processo nº 
2022/1048966. VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 847006

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 277/2022 de 30/08/2022. 
art. 1º iNTErroMPEr o período de gozo das férias, por necessidade do 
serviço público, da servidora roSa Maria rodriGUES loPES, matrícula 
nº 5889497/1, para retorno às atividades a partir do dia 19/08/2022, 
anteriormente marcadas para 15/08/2022 a 03/09/2022, referente ao 
período aquisitivo de 03/05/2020 a 02/05/2021, para serem gozadas em 
24/10/2022 a 18/11/2022, conforme processo nº 2022/1050641. VilSoN 
JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 847013
Portaria Nº 278/2022 de 30/08/2022. 
art. 1º iNTErroMPEr o período de gozo das férias, por necessidade do 
serviço público, do servidor rodNEY dE aQUiNo oliVEira, matrícula nº 
57222848/1, para retorno às atividades a partir do dia 01/08/2022, que 
estava programada para 04/07/2022 a 02/08/2022, conforme o processo 
nº 2022/1106667. VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 847015

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo
JUNta coMerciaL do estado do ParÁ
o Presidente em exercício da Junta comercial do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições e tendo em vista o disposto art. 256 do código de Proces-
so civil, combinado com o art. 115, §1º instrução Normativa drEi Nº 81, 
de 10 de junho de 2020.
faz saber a todos os interessados que fora instaurado Processo adminis-
trativo eletrônico nº 2022/726879, na Junta comercial do Estado -JUcE-
Pa, referente: desarquivamento de ato, registrado sob nº 22/480003-5. 
requerente: cooPEraTiVa dE GariMPEiroS da SErra PElada- coo-
MiGaSP, cNPJ: 05.023.221/0001-07. ciTa, pelo presente edital, por se 
encontrar em local incerto e não sabido, o Sr. adolfo PEralTa JUNior, 
cPf: 419.890.661-00, e o intima a apresentar, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, na sede deste Órgão, defesa escrita nos autos do Processo nº 
2022/726879, contados a partir da presente publicação, podendo requerer 
cópia do processo.
adVErTÊNcia: Se o requerido não contestar o processo administrativo, 
será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pela requerida.
Belém 31 de agosto de 2022
VilSoN JoÃo ScHUBEr
Presidente em exercício
EdiTal dE NoTificaÇÃo
JUNTa coMErcial do ESTado do Pará
o Presidente em exercício da Junta comercial do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições e tendo em vista o disposto art. 256 do código de Proces-
so civil, combinado com o art. 115, §1º instrução Normativa drEi Nº 81, 
de 10 de junho de 2020.
faz saber a todos os interessados que fora instaurado Processo adminis-
trativo eletrônico nº 2022/726879, na Junta comercial do Estado -JUcE-
Pa, referente: desarquivamento de ato, registrado sob nº 22/480003-5. 
requerente: cooPEraTiVa dE GariMPEiroS da SErra PElada- coo-
MiGaSP, cNPJ: 05.023.221/0001-07. ciTa, pelo presente edital, por se 
encontrar em local incerto e não sabido, o Sr. carloS aNTÔNio PiNTo 
doS SaNToS, cPf: 663.111.107-25, e o intima a apresentar, no prazo de 
10 (dez) dias úteis, na sede deste Órgão, defesa escrita nos autos do Pro-
cesso nº 2022/726879, contados a partir da presente publicação, podendo 
requerer cópia do processo.
adVErTÊNcia: Se o requerido não contestar o processo administrativo, 
será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pela requerida.
Belém 31 de agosto de 2022
VilSoN JoÃo ScHUBEr
Presidente em exercício
EdiTal dE NoTificaÇÃo
JUNTa coMErcial do ESTado do Pará

o Presidente em exercício da Junta comercial do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições e tendo em vista o disposto art. 256 do código de Proces-
so civil, combinado com o art. 115, §1º instrução Normativa drEi Nº 81, 
de 10 de junho de 2020.
faz saber a todos os interessados que fora instaurado Processo adminis-
trativo eletrônico nº 2022/726879, na Junta comercial do Estado -JUcE-
Pa, referente: desarquivamento de ato, registrado sob nº 22/480003-5. 
requerente: cooPEraTiVa dE GariMPEiroS da SErra PElada- coo-
MiGaSP, cNPJ: 05.023.221/0001-07. ciTa, pelo presente edital, por se 
encontrar em local incerto e não sabido, o Sr. clEUdiSoN MarQUES dE 
oliVEira, cPf: 141.387.782-68, e o intima a apresentar, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, na sede deste Órgão, defesa escrita nos autos do Proces-
so nº 2022/726879, contados a partir da presente publicação, podendo 
requerer cópia do processo.
adVErTÊNcia: Se o requerido não contestar o processo administrativo, 
será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pela requerida.
Belém 31 de agosto de 2022
VilSoN JoÃo ScHUBEr
Presidente em exercício

Protocolo: 847113

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a Portaria nº 171/2022 de 21/06/2022, 
publicada no doE Nº 35.018 em 23/06/2022 - interrupção da licença 
Prêmio, por necessidade do serviço público, do servidor rodNEY dE 
aQUiNo oliVEira, matrícula nº 57222848/1. VilSoN JoÃo ScHUBEr – 
Presidente em exercício

Protocolo: 846857

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

errata
.

Errata da PORTARIA Nº129/2022 do diário oficial DOE nº35.096
de 31 de aGoSTo de 2022, Protocolo: 846122
onde se lê:

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período

Nº de 
diá-
rias

JoÃo MarcEl caValcaNTE da 
coSTa 5946226 dirETor GEral 30/08 a 

02/09/22 3 1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 5791916 SEcrET. dE GaBiNETE 30/08 a 
02/09/22 3 1/2

HEllEN roSE loBaTo SaNToS 5961639 dirETora oPEr. 30/08 a 
02/09/22 3 1/2

HEllEN cardoSo da SilVa 
MarTiNS 5956004 GErENTE rEGioNal 30/08 a 

02/09/22 3 1/2

Leia-se:

JoÃo MarcEl caValcaNTE da 
coSTa 5946226 dirETor GEral 30/08 a 

02/09/22 3 1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 5791916 SEcrET. dE GaBiNETE 30/08 a 
02/09/22 3 1/2

HEllEN roSE loBaTo SaNToS 5961639 dirETora oPEr. 30/08 a 
02/09/22 3 1/2

HEllEN cardoSo da SilVa 
MarTiNS 5956004 GErENTE rEGioNal 30/08 a 

02/09/22 3 1/2

ricardo HaMiNTaS MarTiNS 
PErEira 80846315 GErENTE rEGioNal 30/08 a 

02/09/22 3 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 846969

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 130/2022 de 31 de aGosto de 2022
o diretor-Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei nº 7.774 de 23/12/2013 e de acordo com o decreto publicado no doE 
nº 33599 de 17 de abril de 2018.
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rESolVE:
i-art. 1º - coNcEdEr férias regulamentares a servidora, conforme quadro abaixo:

Matrícula Nome
 Período aquisitivo   Gozo

591065312 Hellen rose lobato Santos 2021/2022 03/10/2022 a 
01/11/2022

ii- dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoÃo MarcEl caValcaNTE da coSTa
diretor-Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 846843
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 1131/2022, de 26 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 nº 2022/1044262, de 17/08/2022, 
e Memorando nº 523/2022, de 17/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor daNiEl MarTiNS cUNHa, Matrícula nº 
55587239/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão 
abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

152/2022 Prefeitura Municipal de igarapé-Miri
construção da Unidade da Saúde da família- UfS do 

rio São lourenço, Zona rural do Município de igarapé-
Miri/Pa.

ii – dESiGNar o servidor daNiEl aNdradE MalcHEr PErEira, Matrícula 
nº 5921549/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 847119
.

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 817986, publicada no doE nº 35.017, dE 22 dE 
JUNHo dE 2022 -EdiÇÃo EXTra, referente ao Extrato do convênio nº 
05/2022:
oNde se LÊ: ViGÊNcia: 22/06/2022 a 22/01/2023
Leia-se: ViGÊNcia: 22/06/2022 a 22/12/2023
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 846912
errata
Na matéria, protocolo nº 766618, publicada no doE Nº 34.879, de 03 de 
março de 2022, referente ao Extrato do convênio nº 22/2022:
oNde se LÊ: ViGÊNcia: 03/03/2022 a 03/03/2023
Leia-se: ViGÊNcia: 03/03/2022 a 03/05/2023
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 847369

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
5º tac ct Nº 20/2021 – tP Nº 27/2020
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
designe Engenharia e Serviços de construção lTda – cNPJ 
07.709.325/0001-97
oBJETo: construção do Mercado Municipal, no município de itupiranga, 
neste Estado.
JUSTificaTiVa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, ii da lei federal 
nº 8.666/93.
ViGÊNcia: 16/09/2022 a 16/12/2022
daTa da aSSiNaTUra: 31/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 847257

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 38/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de anapú – cNPJ 01.613.194/0001-63
objeto do convênio: reforma da Praça do Bairro São luís com execução 
de playground, academia ao ar livre e execução da praça de alimentação, 
no município de anapú, neste Estado
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 23/08/2022 a 23/08/2023
data da assinatura: 23/08/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 846850

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1144/2022, de 30 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 2022/1058606 de 19/08/2022 
– coSG/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor fraNciGildo SilVa doS SaNToS, Matrícula 
nº 5900446/1, cargo/função: Motorista, Suprimento de fundos no valor 
de R$ 200,00 (duzentos reais) o qual deverá observar a classificação or-
çamentária 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: 847173
Portaria Nº 1127/2022, de 26 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1087320 de 25/08/2022 
– coSG/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor aNdrESoN raNNYErY liMa dE SoUSa, Matrí-
cula nº 57201117/1, cargo/função: Motorista, Suprimento de fundos no 
valor de R$ 200,00 (duzentos reais) o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8692 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;
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 847118

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 1139/2022, de 30 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1103041, de 29/08/2022 
– NUcoM/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: lilian celina Guedes de ascui, Matrícula nº. 5951958/4; cargo/
função: coordenador.
OBJETIVO: Cobertura jornalística e fotográfica da agenda governamental 



diário oficial Nº 35.100  93Quinta-feira, 01 DE SETEMBRO DE 2022

no Município de São Sebastião da Boa Vista/Pa.
dESTiNo: São Sebastião da Boa Vista/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 29/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 847176
Portaria Nº. 1146/2022, de 31 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1057062, de 19/08/2022 
– difiN/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: raimundo costa Silva, Matrícula nº 57199334/1, cargo/função: 
Técnico em Gestão Pública- contador.
OBJETIVO: Resolver procedimentos de âmbitos fiscais desta SEDOP pe-
rante a Prefeitura Municipal de arrecadação do Município de Barcarena/Pa.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº. 57197483/1, car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Barcarena/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 05/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 847269
Portaria Nº. 1132/2022, de 29 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 2022/1087861, de 25/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: oberlandes Júnior da Silva costa, Matrícula nº. 5946508/1; cargo/
função: coordenador.
oBJETiVo: fiscalização nas obras de recuperação e Pavimentação asfál-
tica de vias urbanas com cBUQ, na região de integração do caeté- cT 
53/2016, revitalização do Teatro Museu da Marujada– cV 75/2022 e Urba-
nização da orla da Praia de ajuruteua Etapa 1- cV 12/2021, no Município 
de Bragança/Pa.
dESTiNo: capanema/Tracuateua/Bragança/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: 847141
Portaria Nº. 1125/2022, de 26 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 2022/1090039, de 25/08/2022 
– difiS /SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Wlyelison Barbosa cereja, Matrícula nº. 5951197/2; cargo/função: 
coordenador de Núcleo regional.
oBJETiVo: Visando a necessidade de acompanhamento dos serviços de 
drenagem e pavimentação em andamento do contrato 47/2022, no distri-
to de Mosqueiro/Pa.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diária: 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: 847129
Portaria Nº. 1124/2022, de 26 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 2022/1087935, de 25/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: oberlandes Júnior da Silva costa, Matrícula nº. 5946508/1; cargo/
função: coordenador.
oBJETiVo: fiscalização na obra de Pavimentação asfáltica de vias, no Mu-
nicípio de Vigia de Nazaré/Pa.
dESTiNo: Vigia de Nazaré/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: 847130
Portaria Nº. 1138/2022, de 30 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 2022/1057934, 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/coordena-
dor.
NoME: Silvia Vieira Guedes dopazo antônio José, Matrícula nº 5917279/2, 
cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- arquiteto.
oBJETiVo: reunião Técnica junto a Prefeitura Municipal para tratar das 
ações de instrumentos Urbanísticos, previsto no Termo de cooperação n° 
07/2022.
dESTiNo: Portel/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 19 a 23/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 847165
Portaria Nº. 1141/2022, de 30 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 2022/1094085, de 26/08/2022 
– difiS /SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: Jordana Benício caminha, Matrícula nº. 5965095/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- arquiteto.
oBJETiVo: Visita Técnica de avaliação de Terreno para o futuro do Porto 
do açaí, no Município de abaetetuba/Pa.
dESTiNo: abaetetuba/Pa.
diária: 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: 847169
Portaria Nº. 1142/2022, de 30 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 2022/1059455, 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: alexandre José almeida de alencar, Matrícula nº. 5907413/3, car-
go/função: diretor.
oBJETiVo: reunião Técnica junto a prefeitura Municipal- para tratar das 
ações do Plano de Mobilidade e revisão do Plano diretor Municipal, previs-
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tos no Tc nº19/2021 e Tc nº 18/2021.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº. 7030/1, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao Município de 
São domingos do araguaia/Pa.
dESTiNo: São domingos do araguaia/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 26 a 29/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 847171
Portaria Nº. 1143/2022, de 30 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 2022/1058606, de 19/08/2022 
– diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: luana fernandes Benetti, Matrícula nº 64033677/1, cargo/função: 
coordenador.
NoME: Érica do Socorro da Silva casanova, Matrícula nº 5965156/1, car-
go/função: Técnico em Gestão de obras Públicas-Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: reunião Técnica junto a Prefeitura Municipal para tratar das 
ações de Saneamento Básico previsto no Termo de cooperação n° 01/2021.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com as servidoras desta SEdoP, ao Municí-
pio de cametá/Pa.
dESTiNo: cametá/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 26 a 28/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 847172

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 1140/2022, de 30 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 2022/1048259, de 18/08/2022, 
e Memorando nº 19/2022 de 25/08/2022 - NUJUr/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares à servidora caroliNa aParEcida BENTES 
MiraNda, matrícula nº 5946515/1, cargo/função: coordenador, referente 
ao Período aquisitivo 01/02/2021 a 31/01/2022.
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: 847178
Portaria N°. 1126/2022, de 26 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 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1074002, de 23/08/2022 
e os termos do Memorando nº. 10/2022, de 23/08/2022-aSTEc/SEdoP.
r E S o l V E:
i - TraNSfErir, por necessidade de serviço, 30 (trinta) dias de férias da 
servidora TErEZa criSTiNa BarBoSa da SilVa, matrícula nº 57191296/1, 
cargo/função: Técnico em Gestão de infraestrutura - arquiteto; para 
período de 01/09/2022 a 30/09/2022, anteriormente concedida através da 
PorTaria nº. 0737/2022, de 28/06/2022, publicada no doE n° 35.030, 
de 01/07/2022, referente ao período aquisitivo 31/07/2021 a 30/07/2022.
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: 847185

..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 39/2022.
Objeto: Contratação de instituições financeiras autorizadas a funcionar 
pelo Banco central do Brasil na forma de banco Múltiplo, comercial ou co-
operativo, e cooperativo de crédito, para prestação de serviços bancários 
que permite a liquidação de faturas por meios de documentos de cobran-
ça eletrônica com código de barras no padrão fEBraBaN, por intermédio 
de duas agências e/ou conveniadas, em abrangência nacional, tais como: 
débito automático, Guichê de caixa (quando houver); arrecadação Eletrô-
nica; internet Banking; correspondente Bancário; autoatendimento; ou-
tros Meios. as informações dos documentos arrecadados são enviadas por 
meio de transmissão de arquivo eletrônico, conforme padrão fEBraBaN.
Valor Global: os pagamentos pelas prestações dos serviços ocorrerão na 
forma de compensação das tarifas.
Vigência: 12 (doze) meses.
data de assinatura: 30/08/2022.
contratada: BaNco do ESTado do Para S. a. cNPJ: 04.913.711/0001-08.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 846965

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° 16/2022 - cosaNPa
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna público a abertura do processo licitatório referente ao 
PrEGÃo ElETrÔNico - Nº 16/2022, tendo critério de julgamento o tipo 
“Menor Preço” cujo objeto é a contratação de serviços operacionais e de 
gestão para atendimento não presencial ao cliente da coSaNPa, compre-
endendo o planejamento, implantação, customização, treinamento e ope-
ração, por meio dos seguintes canais: call center, utilizando Ura (Unidade 
de resposta audível) com tecnologia TTS (TexttoSpech – Texto para Voz), 
Quiosques (Totem), aTM (automated Tellermachine) de autoatendimento.
a abertura do certame ocorrerá dia 15 de setembro de 2022, às 09 horas 
(nove horas), horário de Brasília, no endereço eletrônico: https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/UaSG 925802. o Edital encontra-se dis-
ponível (gratuitamente), na internet, nos endereços eletrônicos: https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.compraspara.pa.gov.
br/ e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém - Pa, 31 de agosto de 2022.
companhia de Saneamento do Estado do Pará
coSaNPa

Protocolo: 847159

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 127/2022 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o disposto na cláusula 22ª, do acordo coletivo de Traba-
lho 2022/2023;
coNSidEraNdo os termos do processo nº2022/978955, que trata de so-
licitação de licença Prêmio;
r E S o l V E:
1. coNcEdEr ao aUXiliar administrativo NiValdo TEiXEira do NaS-
ciMENTo, Matrícula nº 3191567/1, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 03.10.2022 a 01.11.2022, referente ao período aquisitivo 
01.08.2015 a 07.03.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 23 de agosto de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 846763
Portaria N.º 131/2022 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o disposto na cláusula 22ª, do acordo coletivo de Traba-
lho 2022/2023;
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1098910, que trata de soli-
citação de licença Prêmio;
r E S o l V E:
1. coNcEdEr à auxiliar administrativo Maria daS GraÇaS raMoS raBÊ-
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lo, Matrícula nº 3191478/1, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 01.09.2022 a 30.09.2022, referente ao período aquisitivo 01.08.2015 
a 31.07.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 30 de agosto de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 846764

.

.

errata
.

No doe nº 35.098, de 31.08.2022, p. 123, Protocolo 846716
extrato do contrato nº 14/2022
onde se lê: 30.08.2022 a 30.08.2024
Leia-se: 30.08.2022 a 30.08.2023

Protocolo: 846801
No doe nº 35.098, de 31.08.2022, p. 123, Protocolo 846714
extrato do contrato nº 13/2022
onde se lê: 30.08.2022 a 30.08.2024
Leia-se: 30.08.2022 a 30.08.2023

Protocolo: 846796
No doe nº 35.098, de 31.08.2022, p. 123, Protocolo 846719
extrato do contrato nº 15/2022
onde se lê: 01.08.2022 a 31.07.2024
Leia-se: 30.08.2022 a 30.08.2023

Protocolo: 846803
No doe nº 35.098, de 31.08.2022, p. 123, Protocolo 846722
extrato do contrato nº 16/2022
onde se lê: 01.08.2022 a 31.07.2024
Leia-se: 30.08.2022 a 30.08.2023

Protocolo: 846804
No doe nº 35.098, de 31.08.2022, p. 123, Protocolo 846723
extrato do contrato nº 17/2022
onde se lê: 01.08.2022 a 31.07.2024
Leia-se: 30.08.2022 a 30.08.2023

Protocolo: 846806

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata da 4ª reUNiÃo ordiNÁria do coNseLHo de adMiNis-
traÇÃo da coMPaNHia de HaBitaÇÃo do estado do ParÁ-coHaB/Pa.
daTa, Horário E local: 17/08/2022, às 10h, na Sede Social da Em-
presa, localizada na Passagem Gama Malcher, 361, Souza, nesta capi-
tal. aSSUNToS EM PaUTa: 1. Processo nº 2022/165479 – Proposta de 
alterações no organograma da cohab. o conselho de administração deu 
ciência ao processo que ficará em suspenso até 2023. 2. Eleição do Sr. Luis 
andré Henderson Guedes de oliveira, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
domiciliado na avenida Nazaré, nº 1341, Bairro Nazaré, cEP: 66035-170, 
Município de Belém/Pa, portador da carteira de identidade nº 3040032 
SEGUP/Pa e cPf/Mf nº 372.635.522-72, para membro do conselho de ad-
ministração, a contar de 01 de agosto de 2022. conclusão: aprovada por 
maioria dos votos. orlando reis Pantoja – conselheiro. Silvio arthur Pereira 
– conselheiro. Bruno ricardo favacho Monteiro – conselheiro

Protocolo: 847335

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
data de assinatura: 26/08/2022
Vigência: 28/08/2022 a 30/01/2023
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Justificativa: Prorrogação de prazo de vigência do contrato para 
30/01/2023, bem como a prorrogação do prazo de execução da obra para 
30/11/2022,  com fundamento no art. 57, §1º, incisos i, ii, iii e iV, da lei 
nº8.666/93. e
acréscimos quantitativos e qualitativos no valor de r$ 3.095.989,72, com 
fundamento no art. 65, inciso ii, alínea d, e art. 65, inciso i e § 1º, da lei 
nº 8.666/93 e a alteração de índice de reajustamento contratual,,
contrato: 012
Exercício: 2021
contratado: Empresa coNSTrUTora MarQUiSE S/a
Endereço: av. Pontes Vieira, nº1.838, Bairro: dionísio Torres, cEP. 60.135-
238 – fortaleza-cE
ordENador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 846994

.

FÉrias
.

Portaria Nº 040/2022-GaB/NGtM
o dirETor GEral do NÚclEo dE GErENciaMENTo dE TraNSPorTE ME-
TroPoliTaNo – NGTM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§2º, art. 3º da lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme 
decreto, de 03/01/2019, publicado no doE nº. 33.773 de 04/01/2019.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares às servidoras abaixo:

NoMe MatrÍcULa
 

PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

adriEllY clEoNicE dE carVa-
lHo coSTa

 

5941709
 

08/01/2021 a 07/01/2022
 10/10/2022 a 08/11/2022

JÉSSica fErrEira TEiXEira
 

5917066
 

08/01/2021 a 07/01/2022
 26/09/2022 a 25/10/2022

EMaNUElE Gaia fUrTado 5961514 01/09/2021 a 31/08/2022 03/10/2022 a 02/11/2022

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 30 de agosto de 2022
EdUardo dE caSTro riBEiro JÚNior
dirETor GEral

Protocolo: 847363

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

errata
.

a comissão do editaL  023/2022  - Psa/sectet/eNFerMaGeM/2022
comunica alteração no seu ANEXO II com finalidade de informar os dias, 
turnos e horários das aulas bem como o endereço das escolas conforme 
a seguir:
onde se lê:
aNeXo ii

região de inte-
gração Município Nome do 

curso
Pré-requi-

sitos

Nome da 
Unidade de 

ensino
VaGas

METroPoliTaNa BElÉM TÉcNico dE 
ENfErMaGEM

Ensino Médio - 
completo

EETEPa ico-
araci

– fraNciSco 
daS cHaGaS 
riBEiro dE 
aZEVEdo

50

MaraJÓ BrEVES TÉcNico dE
ENfErMaGEM

Ensino 
Médio –
completo

EETEPa 
BrEVES 50

rio caETE caPaNEMa TÉcNico dE 
ENfErMaGEM

Ensino Médio – 
completo a dEfiNir 50

MaraJÓ oEiraS do 
Pará

TÉcNico dE
ENfErMaGEM

Ensino 
Médio –
completo

a dEfiNir 50

TocaNTiNS MocaJUBa TÉcNico dE 
ENfErMaGEM

Ensino Médio – 
completo

EEEM BENEdi-
Ta Marilda da 

SilVa
50

araGUaia SaNTaNa do
araGUaia

TÉcNico dE
ENfErMaGEM

Ensino Médio -
completo

EETEPa 
SaNTaNa

do araGUaia
50

Totais  300

Leia-se:
aNeXo ii 

região de 
integração

Municí-
pio

Nome do 
curso

Pré- 
requisi-

tos

Nome da 
Unidade de 

ensino
eNdereÇo Va-

Gas

HorÁ-
rio das 
aULas

METroPo-
liTaNa BElÉM

TÉcNico dE 
ENfErMa-

GEM

Ensino 
Médio -

com-
pleto

EETEPa 
icoaraci

– fraN-
ciSco daS 

cHaGaS 
riBEiro dE 
aZEVEdo

aV. rUa
MoNSENHor 
JoSÉ Maria 
aZEVEdo 

S/N Bairro 
caMPiNa

50

SEG a SEX 
(18:00 ÀS 

22:00HrS)
SáBado 

(08:00 ÀS 
12:00HrS)
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MaraJÓ BrEVES
TÉcNico dE 
ENfErMa-

GEM

Ensino 
Médio 

– com-
pleto

EETEPa 
BrEVES

ESTrada 
BrEVES 
araPiJÓ, 

159 Bairro 
NoVa
BrEVES

50
SEG a SEX
(16:00 ÀS 

22:00HrS)

rio caETE caPa-
NEMa

TÉcNico dE 
ENfErMa-

GEM

Ensino 
Médio 

– com-
pleto

Profª Ma-
ria aMÉlia 
dE VaScoN-

cEloS

PraÇa
MaGalHÃES 
BaraTa 26

50
SEG a SEX 
(16:00 ÀS 

22:00HrS)

MaraJÓ oEiraS 
do Pará

TÉcNico dE 
ENfErMa-

GEM

Ensino 
Médio 

– com-
pleto

EMEf Ma-
rio arcaNJo 

da coSTa

rUa HoNÓ-
rio BaSToS, 

305-395
50

SEG a SEX 
(18:00 ÀS 

22:00HrS)
SáBado 

(08:00 ÀS 
12:00HrS)

TocaN-
TiNS

Moca-
JUBa

TÉcNico dE 
ENfErMa-

GEM

Ensino 
Médio 

– com-
pleto

caMPUS 
UfPa Moca-

JUBa

TV HUMBEr-
To MarTiNS 
S/N Bairro 
faZENda

50
SEG a SEX 
(16:00 ÀS 

22:00HrS)

araGUaia

SaNTa-
Na do 
ara-

GUaia

TÉcNico dE 
ENfErMa-

GEM

Ensino 
Médio -

com-
pleto

EETEPa
SaNTaNa 
do ara-
GUaia

rUa TrÊS 
5866-
7146

50
SEG a SEX 
(16:00 ÀS 

22:00HrS)

ToTaiS  300  

Protocolo: 846921

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 807 de 31 de aGsto 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 2022/1115852;
r E S o l V E:
i– aUToriZar a servidora TÂNia criSTiNa doS SaNToS SaNTaNa, iden-
tidade funcional n° 5812364/4, ocupante do cargo de coordenadora, lota-
da na diretoria de administração e finanças – daf, a viajar ao município de 
água azul do Norte-Pa, no período de 09 a 12/09/2022, em decorrência do 
Processo Seletivo 2023, conforme demanda do ProGraMa forMa Pará 
dessa SECTET/PA, a técnica ficará responsável por conceder uma entre-
vista na rádio local para divulgar ocertame e representar a SEcTET/Pa no 
referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 31 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 847340
Portaria Nº 806 de 31 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 2022/1114607;
r E S o l V E:
i – aUToriZar o colaborador eventual rafaEl aMaral cardoSo, c.P.f. 
nº 016.601.592-02, a viajar ao município de Bannach-Pa, no período de 
09 a 12/09/2022, em decorrência do Processo Seletivo 2023, conforme 
demanda do PROGRAMA FORMA PARÁ dessa SECTET/PA, o técnico ficará 
responsável por conceder uma entrevista na rádio local para divulgar o 
certame e representar a SEcTET/Pa no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias ao colaborador eventual 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 31 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 847278
Portaria Nº 809 de 31 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 2022/1096935.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor diEGo coiMBra doS SaNToS, identidade fun-
cional nº 5966032/1, ocupante do cargo de assessor Técnico, lotado no 
Gabinete do Secretário; a colaboradora eventual EllEM criSTiNa SoUSa 
dE SoUSa, cPf nº 048.013.522-35, a viajar aos municípios de augusto 
corrêa-Pa, Bragança-Pa e Trucuateua-Pa, no período de 05 a 08/09/2022, 
para participarem como representantes da SEcTET/Pa, no acompanha-
mento pedagógico das turmas do Programa forma Pará nos municípios 
de Tracuateua, que possui o curso de Educação física – UEPa, Bragança, 
que possui os cursos de Engenharia civil – UEPa e Enfermagem – UEPa, 
e augusto corrêa, que possui o curso de administração – UfPa; e o ser-

vidor alMir fErNaNdES PiNHEiro, identidade funcional nº 8005717/1, 
ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e 
finanças – daf, que conduzirá o servidor e a colaboradora eventual, aos 
referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias aos servidores e à colaboradora eventual 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 31 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 847415
Portaria Nº 810 de 31 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 2022/1111880.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor diEGo coiMBra doS SaNToS, identidade fun-
cional nº 5966032/1, ocupante do cargo de assessor Técnico, lotado no 
Gabinete do Secretário; ao colaborador eventual roNaldo doS SaNToS 
frEirE JÚNior, c.P.f. nº 039.054.932-09, a viajar ao município de Boni-
to-Pa, nos dias 01 e 02/09/2022, para participarem de uma reunião com 
o Prefeito e o Secretário de Educação do município de Bonito para discutir 
sobre o cumprimento das contrapartidas da prefeitura no que se refere ao 
andamento do curso de Engenharia de Pesca–ifPa, conforme demanda do 
Programa forma Pará conforme as diretrizes e cláusulas do acordo de coo-
peração Técnica n.031/2022, bem como vistoriar os espaços onde ocorrem 
as aulas considerando que, em última visita técnica, os espaços se encon-
travam em manutenção quanto à sua estrutura física; e o servidor MaX 
rUSSUEl lEiTE dE SoUSa, identidade funcional nº 54195916/1, lotado 
na diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá o servidor 
e o colaborador eventual, ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias aos servidores e ao colaborador eventual acima, que se des-
locarão 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 31 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 847410

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 203/2022 – GaBiNete, 31 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 fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2017 e alterações posteriores.
coNSidEraNdo o disposto no decreto Estadual nº 2.536/2006 que regu-
lamenta a lei nº 6.176, de 29 de dezembro de 1998, e suas alterações, 
que instituiu o Sistema de controle interno e criou a auditoria-Geral do 
Estado no âmbito do Poder Executivo;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 34 do decreto acima referido que 
regulamenta a designação do agente Público de controle - aPc;
rESolVE:
dESiGNar o servidor carloS YUJi SilVa SEKi, id. funcional nº. 
5952284/2, como agente Público de controle – aPc.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 31 de agosto de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 846823

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 204/2022 – GaBiNete, 31 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 a lei 8.666/93 e o que norteia o decreto Estadual n° 
870/2013, dispondo sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento 
da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos 
Órgãos e Entidades do Poder executivo do Estado do Pará.
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar, BENEdiTo dE JESUS HENdErSoN Gordo, matricula 
nº 5916900/1, para exercer o encargo de fiscal do contrato n° 010/2022, 
firmado entre a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas - 
faPESPa e a empresa Natal computer ltda, cujo objeto trata da aquisição 
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de desktops e equipamentos de informática, conforme processo PaE n. 
2022/196913.
art. 2º - dESiGNar, aNdrEi aNToNY da cUNHa, matrícula n°5930505/2, 
para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituto.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se quaisquer outras disposições em contrário.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 31 de agosto de 2022
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 847136

.

.

coNtrato
.

contrato n° 010/2022
contratada: NataL coMPUter Ltda
cNPJ: 10.742.806/0001-09
Endereço: rua Benjamin constant, 1343, Sala a e B, centro, Teresina - Piauí
objeto: aquisição de desktops e equipamentos de informática
Vigência: 30/08/2022 a 30/08/2023
Valor: r$ 715.197,50 (setecentos e quinze mil, cento e noventa e sete 
reais e cinquenta centavos)
Exercício: 2022
orçamento: 19.122.1297.8338
Natureza de despesa: 339030
Natureza de despesa: 449052
fonte: 0101
Processo nº 2022/196913
ordenador: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
diretor-Presidente da faPESPa.

Protocolo: 846868

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria - Presi Nº 139, de 29 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 2022/981005. r E S o l V E: art. 1º Tornar sem efeito a PorTaria 
- PrESi Nº. 097/2022, dE 03 dE aGoSTo dE 2022. art. 2º rEloTar, 
fáBio MaUÉS da coSTa, matrícula nº 5958779, da função comissionada 
de Gerente de divisão de Segurança digital, subordinado à Gerência 
de redes de Telecomunicações – GrT/dTc, para função comissionada 
de Gerente de divisão da divisão de infraestrutura computacional - dic, 
subordinada à Gerência de rede e Telecomunicações - GrT/dTc. art. 3º 
os efeitos desta PorTaria retroagem à 01/08/2022, revogando-se as 
disposições em contrário. art. 4º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete 
da Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará, 29 de agosto de 2022. MarcoS 
aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 847231

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022
Processo Pae Nº 2022/281.511
oBJETo: registro de preços para prestação de serviços de instalação de 
equipamentos de telecomunicações (rádios ponto-multiponto) para atendi-
mento de unidades cliente e estação servidora do Programa Navegapará.
daTa da aBErTUra: 15 de setembro de 2022
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEiro: Eduardo andrade
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítios www.comprasgovernamen-
tais.gov.br (coMPraSNET) e no Mural de licitações (www.compraspara.
gov.br).

Protocolo: 847230

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 504, de 31 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) carloS SÉrGio GoMES dE SoUZa, Motorista, 
matrícula 3156770, 31/08/2022 a 31/08/2022, à Belém-Pa/Barcarena/
Belém-Pa, para deslocamento dos colaboradores: Gizelle lobato, Marcel 
cabral e idaneide correa. a localidade de Barcarena. região Tocantins. 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Portaria Nº 505, de 31 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista 
de Telecom, matrícula 73404, 31/08/2022 a 31/08/2022, à Belém-
Pa/Barcarena/Belém-Pa, para Manutenção no Servidor de Barcarena 
Tdesk 2022021623- Barcarena -Site da cidade. região Tocantins. 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 506, de 31 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) MarcEl SaNToS caBral, analista de Suporte, 
matrícula 73258, 31/08/2022 a 31/08/2022, à Belém-Pa/Barcarena/
Belém-Pa, para Manutenção no Servidor de Barcarena Tdesk 2022021623- 
Barcarena -Site da cidade. região Tocantins. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 507, de 31 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) GiZEllE ariEl MoraES loBaTo, analista 
de rede e dados, matrícula 73424, 31/08/2022 a 31/08/2022, à 
Belém-Pa/Barcarena/Belém-Pa, para Manutenção no Servidor de 
Barcarena Tdesk 2022021623- Barcarena -Site da cidade. região 
Tocantins. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.

Protocolo: 847294

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 363/2022-seeL, de 25 de aGosto de 2022.
dESiGNar os servidores lorENa MiraNda dE fiGUEirEdo (Presiden-
te), roSiaNE GoMES NEGrÃo (membro) e ElBEr JoSE oliVEira Maia 
(membro) para compor a comissão Especial de licitação do convite n° 
04/2022, com o objetivo de contratação de empresa em suporte tecnoló-
gico para integração dos sistemas de videomonitoramento com o de catra-
cas eletrônicas, sistema de som e placar eletrônico, incluindo adequação 
tecnológica, transição de processo, programação e dimensionamento dos 
sistemas de captação, transmissão, visualização e armazenamento de ima-
gens do Estádio olímpico do Pará. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 847085

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 364/2022-seeL, de 25 de aGosto de 2022.
 coNcEdEr, 03 e ½ (três e meia) diárias ao servidor ElBEr JoSÉ oliVEi-
RA MAIA, matricula nº 54186051/2, com o objetivo de fiscalizar termo de 
fomento 21/2022, firmado entre a SEEL e a Liga Esportiva Obidense, nos 
municípios de Santarém/Pa e Óbidos/Pa, no período de 02 à 05/09/2022. 
ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 847087

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 59/2022
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/1016219
daTa dE raTificaÇÃo: 31/08/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 59/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTodo “ProJETo TaÇa BraSil.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT e arT. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 130.000,00 (cento e trinta mil)
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETário dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 59/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal n° 
13.019/2014 visando firmar parceria com a ROCHA ESPORTE CLUBE CNPJ: 
25.368.522/0001-71.

Protocolo: 847354
eXtrato do terMo de FoMeNto: 59/2022
eXercÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/1016219
daTa dE raTificaÇÃo: 31/08/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 59/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTodo “ProJETo TaÇa BraSil”em aNaPU/Pa.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14arTiGo 29, caPUT E arTi-
Go 31 e demais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 15/09/2022 a 15/11/2022.
oSc: rocHa ESPorTE clUBE cNPJ: 25.368.522/0001-71.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
correndo a despesa à conta da seguinte dotação orçamentária:
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funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
Pi: 22dEMP00508
Valor: r$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
daTa da aSSiNaTUra: 31/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 847364
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria 638/GePs/setUr de 31 de aGosto de 2022
fiScal dE TErMo dE coNVÊNio. coNSidEraNdo o decreto nº. 870, 
de 04/10/2013 e a PorTaria conjunta nº. 658/SEad, de 01/09/2014, 
que tratam da fiscalização dos contratos na administração pública; 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/761725; rESolVE: i - 
dESiGNar a servidora SHirlENE diaS dE SoUSa, Mat. 5934071/3, Ger. 
de Sol e Praia; como fiscal do Termo de Convênio nº 07/2022, celebrado 
entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo - 
SETUr e Prefeitura Municipal de Ulianópolis. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 847332
Portaria 637/GePs/setUr de 31 de aGosto de 2022
fiScal dE TErMo dE coNVÊNio. coNSidEraNdo o decreto nº. 870, 
de 04/10/2013 e a PorTaria conjunta nº. 658/SEad, de 01/09/2014, 
que tratam da fiscalização dos contratos na administração pública; 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/733023; rESolVE: i - 
dESiGNar o servidor frEdErico BarrETo BarrEiroS, mat. 5960380/1, 
Ger. de Turismo de Pesca Esportiva.; como fiscal do Termo de Convênio nº 
04/2022, celebrado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado 
de Turismo - SETUr e Prefeitura Municipal de Bragança. ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 847272
Portaria 636/GePs/setUr de 31 de aGosto de 2022
fiScal dE TErMo dE coNVÊNio. coNSidEraNdo o decreto nº. 870, 
de 04/10/2013 e a PorTaria conjunta nº. 658/SEad, de 01/09/2014, 
que tratam da fiscalização dos contratos na administração pública; 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/761266; rESolVE: i - 
dESiGNar o servidor aNTÔNio GErSoN alVES crUZ, Mat. 5923284/3, 
Ger. de Turismo Náutico; como fiscal do Termo de Convênio nº 09/2022, 
celebrado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de 
Turismo - SETUr e Prefeitura Municipal de almeirim. ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 847233
Portaria Nº 635/GePs/setUr de 31 de aGosto 2022
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1099616; coNSidEraNdo 
a PorTaria número 589/2022, publicada no doE 35.082 de 19/08/2022, 
que concede férias à coordenadora de Tecnologia e informática. rESolVE: 
dESiGNar o servidor, aNdErSoN lorHaN doS SaNToS alMEida, mat. 
5906467/2, Gerente de rede e Suporte ao Usuário, para responder pela 
coordenadoria de Tecnologia e informática, no período de 01/09/2022 à 
30/09/2022, durante as férias regulamentares da titular ana rosely de 
Souza Gomes. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 847082
Portaria Nº 634/GePs/setUr de 31 de aGosto 2022
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1095376; 
coNSidEraNdo a PorTaria número 589/2022, publicada no doE 35.082 
de 19/08/2022, que concede férias à Gerente de Material e Patrimônio. 
rESolVE: dESiGNar a servidora, EUGENia carValHo dE caSTro, 
mat. 54195612/1, assistente de Gestão em Turismo, para responder 
pela Gerência de Material e Patrimônio, no período de 01/09/2022 à 
30/09/2022, durante as férias regulamentares do titular leonildes Pires 
ribeiro Junior. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 846947
Portaria 639/GePs/setUr de 31 de aGosto de 2022
fiScal dE TErMo dE coNVÊNio. coNSidEraNdo o decreto nº. 870, 
de 04/10/2013 e a PorTaria conjunta nº. 658/SEad, de 01/09/2014, 
que tratam da fiscalização dos contratos na administração pública; 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/768174; rESolVE: i 
- dESiGNar a servidora JoSiaNE da SilVa SaNToS, Mat. 5960398/1, 
Secretária de Diretoria; como fiscal do Termo de Convênio nº 05/2022, 
celebrado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de 
Turismo - SETUr e Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 847403
Portaria Nº 640/GePs/setUr de 31 de aGosto 2022
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1118108; coNSidEraNdo 
a PorTaria número 620/2022, publicada no doE 35.090 de 25/08/2022, 
que concede férias ao coordenador do Núcleo de controle interno. 
rESolVE: dESiGNar a servidora, cláUdia rEGiNa coSTa PiNHEiro, mat. 
5891741/1, assistente administrativo, para responder pela coordenadoria 
do Núcleo de controle interno, no período de 05/09/2022 à 27/09/2022, 
durante as férias regulamentares do titular Washington Berg Sena corrêa. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 847425

Portaria Nº 641/GePs/setUr de 31 de aGosto 2022
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1108371; coNSidEraNdo 
a Portaria número 589/2022, publicada no doE 35.082 de 19/08/2022, que 
concede férias ao coordenador de Programas e investimentos. rESolVE: dE-
SiGNar a servidora, lUciaNa rENaTa SilVa BaSToS, mat. 5957412/1, Ge-
rente de captação de recursos e Negócios, para responder pela coordenado-
ria de Programas e investimentos, no período de 01/09/2022 à 30/09/2022, 
durante as férias regulamentares do titular lucas artur albuquerque cunha. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 847444
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 537/2022/GGP/dPG, de 31 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 Xi, da lei complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 
2006; considerando a necessidade apontada pela coordenação do Núcleo 
de Tecnologia de informação e comunicação quanto à contratação de ser-
vidores temporários para provimento de 07 (sete) vagas de cargo de ana-
lista de Sistemas (desenvolvimento de Sistemas), visando a dar condições 
para a automatização de processos, garantir melhor segurança de dados 
sensíveis da instituição, aprimorar a resposta no atendimento ao usuário 
final, coletar dados estatísticos mais precisos, implementar novas funcio-
nalidades e novos sistemas internamente que atendam às necessidades da 
Defensoria com eficácia e eficiência; considerando que este  tipo de con-
tratação deve ocorrer via processo seletivo simplificado – PSS, nos termos 
da legislação vigente; considerando, por fim, o que consta no Processo 
administrativo Eletrônico nº 2022/891587; rESolVE:
art. 1º designar os servidores públicos abaixo relacionados para compo-
rem comissão para elaboração de edital e avaliação dos candidatos do 
Processo Seletivo Simplificado, para contratação emergencial para preen-
chimento de 07 (sete) vagas de cargo de analista de Sistemas (desenvol-
vimento de Sistemas) – Nível Superior, nos termos constantes no PaE nº 
2022/891587, a fim de atender às necessidades da Defensoria Pública do 
Estado do Pará:
i- rosinaldo de oliveira rodrigues, analista de defensoria Pública B, id. 
funcional nº 54192548/2;
ii- Maria raimunda Santana dos Santos, Técnico de defensoria Pública a, 
id. funcional nº 3152758/1;
iii- Nazaré do Socorro louro Nogueira, analista de defensoria Pública a, 
id. funcional nº 5962462/1;
iV- anne Michelle correa de Souza, Técnico de defensoria Pública a, id. 
funcional nº 57213648/2;
V- rafaella Sousa damasceno, Técnico de defensoria Pública a, id. fun-
cional nº 57214027/2.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 847326
Portaria Nº 524/2022/GGP/dPG, de 26 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8°, Viii e Xi, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando que o plano de trabalho do convênio Pla-
taforma +Brasil nº 931414/2022 celebrado entre Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública, por meio do departamento Penitenciário Nacional – dEPEN 
e a defensoria Pública do Estado do Pará, prevê a contratação de 09 (nove) 
Técnicos de defensoria Pública – Nível Médio; considerando o que consta no 
Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1072179; rESolVE:
art. 1º designar os servidores públicos abaixo relacionados para compor 
comissão para elaboração do edital e avaliação dos candidatos do Processo 
Seletivo Simplificado, para a contratação emergencial de 09 (nove) Téc-
nicos de defensoria Pública – Nível Médio, nos termos do convênio e do 
Plano de Trabalho, a fim de atender às necessidades da Defensoria Pública 
do Estado do Pará:
i- rosinaldo de oliveira rodrigues, analista de defensoria Pública B, id 
funcional nº 54192548/2;
ii- Maria raimunda Santana dos Santos, Técnico de defensoria Pública a, 
id funcional nº 3152758/1;
iii- Nazaré do Socorro louro Nogueira, analista de defensoria Pública a, 
id funcional nº 5962462/1;
iV- anne Michelle correa de Souza, Técnico de defensoria Pública a, id 
funcional nº 57213648/2;
V- rafaella Sousa damasceno, Técnico de defensoria Pública a, id funcio-
nal nº 57214027/2.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 846849
Portaria Nº 521/2020- GGP-dPG, de 25 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 2022/825978. rESolVE: 
Suspender os 30 (trinta) dias de férias regulamentares, da Servidora Pública 
aNa clara ViaNa dE SoUZa, id funcional: 57201184/ 2, referente ao P.a 
(2021/2022), transferida por meio da PorTaria Nº 172/22-GGP-dPG, de 
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08/04/2022; publicada no doe nº 34.934, de 14/04/2022; com gozo no 
intervalo de 30/06/2022 a 29/07/2022 – 30 dias.
MoNica PalHETa fUrTado BElEM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 846778

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato Nº 51, de 25 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006; considerando os termos do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/1078954; rESolVE:
Nomear JUliaNa SaNToS PacHEco dE alMEida, oaB/Pa nº 29.106, para 
exercer o cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, 
código daS-dEf-PUB, junto ao Núcleo de atendimento Especializado da 
família – NaEfa, a contar de 1º de setembro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 847192
ato Nº 50, de 24 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006; considerando os termos do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/1053773; rESolVE:
Nomear TaYaNa SEVEriaNo rodriGUES, c.P.f. nº 821.203.402-00, para 
exercer o cargo em comissão de aSSESSor TÉcNico dE dEfENSoria, 
código daS-dEf-PUB, junto à Gerência de Gestão de Pessoas, vinculada 
à subunidade de Subunidade de administração de Pessoal, a contar de 1º 
de setembro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 847091

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 535/22/GGP/dPG, de 30 de aGosto de 2022.
considerando o Processo nº 2022/ 1108253, de 30 de agosto de 2022. 
rESolVE: conceder licenças prêmios regulamentares aos: dEfENSorES 
PÚBlicoS: ElToN riBEiro SilVa, id funcional: 5066441/ 1, P.a: 16/19, 
03/10/2022 a 01/11/2022, 30 dias; GiaNE dE aNdradE BUBola liMa, 
id funcional: 55588717/ 1, P.a: 10/13, 20/10/2022 a 18/11/2022, 30 
dias; JaNicE coSTa da SilVa, id funcional: 55588718/ 1, P.a: 16/19, 
03/10/2022 a 01/11/2022, 30 dias; KEllY aParEcida SoarES, id funcio-
nal: 57191056/ 1, P.a: 10/13, 03/10/2022 a 01/11/2022, 30 dias, lUciaNa 
SoUZa doS aNJoS, id funcional: 57234663/ 1, P.a: 14/17, 20/10/2022 
a 18/11/2022, 30 dias. SErVidorES PÚBlicoS: faBiola liNS dE oli-
VEira SilVa, id funcional: 57211753/ 1, P.a: 12/15, 01/10/2022 a 
30/10/2022, 30 dias; KElToN araUJo da SilVa, id funcional: 57175642/ 
2, P.a: 15/18, 03/10/2022 a 01/11/2022, 30 dias; riZoMar daNiEl caS-
Tro, id funcional: 3084272/ 1, P.a: 04/07, 12/10/2022 a 10/11/2022, 30 
dias. dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 846785
Portaria Nº 536/2022/GGP/dPG, de 30 de  aGosto de  2022.
considerando o Processo nº. 2022/986488 de 04/08/2022. rESolVE: 
Transferir, 30 (trinta) dias de licença Prêmio do Servidor Público aNToNio 
Marcio cardoSo GoUVEa, id funcional nº 57203877/ 1, concedida por 
meio da PorTaria nº 449/22-dPG de 19/07/2022, publicada no doE 
nº 35.060 de 28/07/2022, sendo 30 (trinta) dias referente ao Triênio 
2008/2011, com gozo no período de 01/09/2022 a 30/09/2022 para fruição 
no novo período de 03/10/2022 a 01/11/2022. dê-se ciência, cumpra-se 
e publique-se.
MoNica PalHETa fUrTado BElEM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 846769

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 519/2022-GGP-dPG, de 24 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 2022/959551. rESolVE: 
dESiGNar a defensora Pública daNiEllE SaNToS MaUES carValHo, 
id. funcional: 57227128/ 1, para responder pela coordenação do Núcleo 
de defesa criminal, desta defensoria Pública do Estado do Pará, durante 
o afastamento de férias do titular, o defensor Público alaN fErrEira 
daMaScENo, id. funcional: 54190211/ 3, no período de 01/08/2022 a 
30/08/2022 - 30 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 846773
Portaria Nº 534/2022-GGP-dPG, de 30 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 07 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/1163632. rESolVE: 
Retificar o período de designação da Defensora Pública PAULA BARROS 
PErEira dE fariaS oliVEira; id. funcional: 5895961/ 1, em substituição 
ao afastamento de licença maternidade de lariSSa MacHado SilVa 
NoGUEira; id. funcional: 57190943/ 1, coordenação do Núcleo de 

Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero-NUGEN; publicado na 
PorTaria nº 154/2022/GGP/dPG, de 30/03/2022; doe nº 34.917, de 
01/04/2022; nos termos seguintes: onde se lê: 07/10/2021 a 14/12/2021 
– 69 dias. leia-se: 11/10/2021 a 14/12/2021 – 65 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 846793

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 007/2022/daF/dPG, de 18/08/2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o disposto no art. 67 da lei Nº 8.666, de 
21 de junho de 1993; considerando o que consta no Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/118061; rESolVE:
art. 1º designar o servidor (a) público (a) PriScila lorEdaNa fiGUEi-
rEdo coUTiNHo PErEira, id.  funcional nº 57201693, para atuar como 
fiScal do contrato Nº 033/2020 (Processo nº 2020/845858), celebra-
do entre a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará e YETGo - KGa 
dESENVolViMENTo E TEcNoloGia EirEli (cNPJ 24.784.257/0001-40), 
cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação 
de serviço de natureza continuada de transporte individual privado de pas-
sageiros.
art. 2º ao (à) fiscal do contrato, ora nomeado (a), com a devida observân-
cia do disposto na lei federal nº 8.666/93, caberá, no que for compatível 
com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilida-
de e emitir respectivos relatórios;
ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
iii – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem 
cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V – comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios 
com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato 
sob sua responsabilidade;
Vii – autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, 
a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
Viii – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modifica-
ções no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipa-
mentos, formulados pela contratada;
X – confrontar os preços e quantidades constantes da Nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
Xi – receber e atestar Notas fiscais e encaminhá-las à unidade competen-
te para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encon-
tram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
Parágrafo único. a administração deve garantir as condições para o desem-
penho do encargo.
Art. 3º Ao (à) fiscal nomeado (a) deverá ser entregue pela Diretoria de Admi-
nistração e finanças, imediatamente após a ciência de sua nomeação, pasta 
contendo cópias do Edital de licitação e de todos os seus anexos e do con-
trato com sua respectiva publicação e, oportunamente, de seus aditamentos, 
garantindo-lhe, assim, o domínio efetivo do objeto a ser fiscalizado.
art. 4º fica garantido ao (à) fiscal do contrato amplo e irrestrito acesso 
aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.
Art. 5º Na ausência do (a) fiscal titular fica designado (a) como suplente 
o (a) servidor (a) lUiZ carloS MorEira fariaS JUNior, id.  funcional 
nº 57227037.
art. 6º Esta PorTaria entrará em vigor a partir de 26/08/2022.
 JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 846807
Portaria Nº 010/2022/daF/dPG, de 30/08/2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o disposto no art. 67 da lei Nº 8.666, de 
21 de junho de 1993; considerando o que consta no Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/118061; rESolVE:
art. 1º designar o servidor (a) público (a) daVidSoN BrENo SoUZa da 
coNSolacao, id.  funcional nº 54197219, para atuar como fiScal do 
contrato Nº 065/2021 (Processo nº 2020/822763), celebrado entre a dE-
fENSoria PÚBlica do ESTado do Pará e driVE a iNforMáTica - lTda 
(cNPJ 00.677.870/0003-61), cujo objeto é a aquisição de materiais de 
informática (desktops com monitor e Notebook).
art. 2º ao (à) fiscal do contrato, ora nomeado (a), com a devida observân-
cia do disposto na lei federal nº 8.666/93, caberá, no que for compatível 
com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilida-
de e emitir respectivos relatórios;
ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
iii – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem 
cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V – comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios 
com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato 
sob sua responsabilidade;
Vii – autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, 
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a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
Viii – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modifica-
ções no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipa-
mentos, formulados pela contratada;
X – confrontar os preços e quantidades constantes da Nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
Xi – receber e atestar Notas fiscais e encaminhá-las à unidade competen-
te para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encon-
tram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
Parágrafo único. a administração deve garantir as condições para o desem-
penho do encargo.
Art. 3º Ao (à) fiscal nomeado (a) deverá ser entregue pela Diretoria de Admi-
nistração e finanças, imediatamente após a ciência de sua nomeação, pasta 
contendo cópias do Edital de licitação e de todos os seus anexos e do con-
trato com sua respectiva publicação e, oportunamente, de seus aditamentos, 
garantindo-lhe, assim, o domínio efetivo do objeto a ser fiscalizado.
art. 4º fica garantido ao (à) fiscal do contrato amplo e irrestrito acesso 
aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.
art. 5º Esta PorTaria entrará em vigor a partir de 01/08/2022.
 JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 846818
Portaria Nº 008/2022/daF/dPG, de 18/08/2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o disposto no art. 67 da lei Nº 8.666, de 
21 de junho de 1993; considerando o que consta no Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/118061; rESolVE:
art. 1º designar o servidor (a) público (a) WaGNEr roMUlo PiNHo dE 
SoUZa, id.  funcional nº 5891519, para atuar como fiScal do contrato 
Nº 024/2017 (Processo nº 2016/526826), celebrado entre a dEfENSoria 
PÚBlica do ESTado do Pará e liMPar - liMPEZa E coNSErVaÇÃo lT-
da-EPP -  BElÉM. (cNPJ 08.775.721/0001-85), cujo objeto é a contratação 
de serviços de limpeza, higienização e conservação.
art. 2º ao (à) fiscal do contrato, ora nomeado (a), com a devida observân-
cia do disposto na lei federal nº 8.666/93, caberá, no que for compatível 
com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilida-
de e emitir respectivos relatórios;
ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
iii – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem 
cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V – comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios 
com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato 
sob sua responsabilidade;
Vii – autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, 
a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
Viii – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modifica-
ções no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipa-
mentos, formulados pela contratada;
X – confrontar os preços e quantidades constantes da Nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
Xi – receber e atestar Notas fiscais e encaminhá-las à unidade competen-
te para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encon-
tram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
Parágrafo único. a administração deve garantir as condições para o desem-
penho do encargo.
Art. 3º Ao (à) fiscal nomeado (a) deverá ser entregue pela Diretoria de Admi-
nistração e finanças, imediatamente após a ciência de sua nomeação, pasta 
contendo cópias do Edital de licitação e de todos os seus anexos e do con-
trato com sua respectiva publicação e, oportunamente, de seus aditamentos, 
garantindo-lhe, assim, o domínio efetivo do objeto a ser fiscalizado.
art. 4º fica garantido ao (à) fiscal do contrato amplo e irrestrito acesso 
aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.
Art. 5º Na ausência do (a) fiscal titular fica designado (a) como suplente 
o (a) servidor (a) PEdro VicTor NUNES dE QUEiroZ, id.  funcional nº 
57223908.
art. 6º Esta PorTaria entrará em vigor a partir de 01/08/2022.
 JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 846814
Portaria Nº 009/2022/daF/dPG, de 30/08/2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o disposto no art. 67 da lei Nº 8.666, de 
21 de junho de 1993; considerando o que consta no Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/118061; rESolVE:
art. 1º designar o servidor (a) público (a) daVidSoN BrENo SoUZa da 
coNSolacao, id.  funcional nº 54197219, para atuar como fiScal do con-
trato Nº 001/2021 (Processo nº 2021/1013208), celebrado entre a dEfENSo-
ria PÚBlica do ESTado do Pará e J.G.l aSSESSoria EMPrESarial (cNPJ 
14.661.578/0001-01), cujo objeto é a aquisição de Periféricos de informática 
em videoconferência, fone de ouvido/headset. S890 - Marco 3a Tech.
art. 2º ao (à) fiscal do contrato, ora nomeado (a), com a devida observân-
cia do disposto na lei federal nº 8.666/93, caberá, no que for compatível 
com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilida-
de e emitir respectivos relatórios;
ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
iii – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem 
cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V – comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios 

com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato 
sob sua responsabilidade;
Vii – autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, 
a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
Viii – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modifica-
ções no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipa-
mentos, formulados pela contratada;
X – confrontar os preços e quantidades constantes da Nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
Xi – receber e atestar Notas fiscais e encaminhá-las à unidade competen-
te para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encon-
tram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
Parágrafo único. a administração deve garantir as condições para o desem-
penho do encargo.
Art. 3º Ao (à) fiscal nomeado (a) deverá ser entregue pela Diretoria de 
administração e finanças, imediatamente após a ciência de sua nomeação, 
pasta contendo cópias do Edital de licitação e de todos os seus anexos 
e do contrato com sua respectiva publicação e, oportunamente, de seus 
aditamentos, garantindo-lhe, assim, o domínio efetivo do objeto a ser fis-
calizado.
art. 4º fica garantido ao (à) fiscal do contrato amplo e irrestrito acesso 
aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.
art. 5º Esta PorTaria entrará em vigor a partir de 01/08/2022.
 JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 846816
.

errata
.

 errata da Portaria Nº 448/2022-GGP-dPG, de 20 de JULHo 
dE 2022, publicada no d.o.E. Nº 35.057, de 26/07/2022, processo nº 
2022/886110, referente a concessão de férias residuais, do defensor 
Público arNoldo PErES JUNior, id funcional: 57175577/ 2;
oNde se LÊ: de 21/09/2022 a 30/09/2022 - 10 dias;
Leia-se: de 21/09/2022 a 10/10/2022 - 20 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 846774
..

coNtrato
.

coNtrato N.º 051/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 0211/2021-dPe/Pa
Processo Nº 2022/524829
 ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa J. d. da S. aBUcaTEr coNSTrUTora EirEli, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº. 34.878.863/0001-88.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de 05 (cinco) equipa-
mentos do tipo Perfuradora Manual modelo Md18 NXaaPEWKr. construída 
em Monobloco de alumínio Matriz em aço e alumínio naval agulhas tempe-
radas em aço VNd alavanca construída com eixo de compensação de aperto 
para aliviar esforço Gaveta para recolhimento e fragmento de papéis para 
atender as necessidades do Balcão de direitos do prédio sede da dEfENSo-
ria PÚBlica do ESTado do Pará, nos termos, especiações e quantitativos 
presentes no e Edital e no Termo de referência e seus anexos.
daTa aSSiNaTUra: 31/08/2022. Vigência: o presente contrato terá vi-
gência por 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato. 
Podendo ser prorrogado nos termos do §1º do art.57 da lei nº 8.666/93.
 Valor: valor total mensal de r$ 15.400,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa / Projeto / atividade: 30101.03.122.1492 · fonte de recursos: 
0101 · Elemento: 449052 · Gp Pará: 1050008441E.
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. rESPoNSáVEl 
da coNTraTada: JorGE dEMETrio da SilVa aBUcaTEr. cPf/Mf: 
777.179.702-44. ENdErEÇo da coNTraTada: rua acrísio aranha Nº 
1023 – Nova divineia – Santa izabel do Pará – Pa, cEP: 68.790-000.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 847137

.

.

diÁria
.

Portaria 1639/2022- da,31/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a defensora lUciaNa SaNToS filiZZola 
BriNGEl, matrícula 55589612, objetivo rEaliZar ViSiTa TÉcNica a 
iMÓVEiS EM SaNTa iZaBEl a fiM dE aVEriGUar aS SUaS coNdiÇÕES 
Para PoSSÍVEl SEdE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a SaNTa iZaBEl do Pará, 
período 31/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 847128
Portaria 1641/2022- da,31/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor JaYlSoN PErEira diGEr, 
matrícula 57234529, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora 
a fiM dE aVEriGUar aS coNdiÇÕES dE iMÓVEiS Para PoSSÍVEl SEdE 
da dP. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElÉM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 31/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 847155
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Portaria 1640/2022- da,31/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor aNToNio aUGUSTo SoarES 
dE oliVEira, matrícula 57201147, cargo GErENTE dE PEriciaS E 
aValiaÇoES, objetivo rEaliZar ViSiTa TÉcNica a iMÓVEiS EM SaNTa 
iZaBEl a fiM dE aVEriGUar SUaS coNdiÇÕES Para PoSSÍVEl SEdE da 
dP. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElÉM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 31/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 847149
Portaria 1644/2022- da,31/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores aNToNio aUGUSTo 
SoarES dE oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE 
dEfENSoria PÚBlica, aNdrE oliVEira Bordalo, matrícula 80845355, 
cargo TEcNico EM GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, MaUro roBErTo 
da cUNHa, matrícula 57201194-2, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica, MarcElo fraNca MENdES, matrícula 57234558/1, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEaliZaÇÃo dE ViSToria E fiScaliZaÇÃo dE 
oBra dE coNSTrUÇÃo da NoVa SEdE. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a caSTaNHal, 
período 30/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 847170
Portaria 1643/2022- da,31/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores SidNEY alMEida doS 
SaNToS, matrícula 57212384, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica, 
HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 57201688, cargo MoToriSTa, 
objetivo rEaliZaÇÃo dE ViSToria E fiScaliZaÇÃo dE oBra dE 
rEforMa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocarem-se de BElÉM a MariTUBa, período 30/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 847166
Portaria 1642/2022- da,31/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária ao Servidor MilToN cESar MiraNda dUarTE, 
matrícula 7022691, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar diliGÊNciaS E 
ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS ÀS UNidadES da dEfENSoria 
ViNcUladaS À dirEToria METroPoliTaNa. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a 
aNaNiNdEUa, período 30/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 847162
..

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 528/2022-GGP-dGP, de 26 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 2022/1039387. 
rESolVE: TraNSfErir, o gozo do segundo período de férias, referente 
ao aquisitivo (2020/2021), da Servidora Pública Erica riBEiro dE 
SoUZa; id. funcional: 57190731/ 1, concedida por meio da PorTaria 
nº 145/22-GGP-dPG, de 24/03/2022; publicada no doe nº 34.911, de 
29/03/2022; com gozo no intervalo de 16/05/2022 a 30/05/2022 - 15dias 
e 05/09/2022 a 19/09/2022 - 15 dias. ficando agora transferido o gozo do 
segundo período para 16/11/2022 - 30/11/2022 - 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 846771
.

oUtras MatÉrias
.

aViso – decisÃo
toMada de PreÇos Nº 02/2021 dP/Pa
Processo nº 2021/403755
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada dE ENGENHaria 
Para a coNSTrUÇÃo da NoVa SEdE da dEfENSoria PÚBlica no distri-
to de icoaraci - Belém/Pa.
a comissão Especial de licitação, atuando plenamente respaldada na legis-
lação e nas condições editalícias, na busca da defesa do interesse público e 
no princípio da legalidade, com base nas informações trazidas pela equipe 
técnica, após análise das alegações apresentadas no recurso interposto 
pela empresa aTlaS coNSTrUTora E iNcorPoradora lTda entende 
pela sua procedência e, reformando a decisão anterior, esta cEl entende 
pelas inabilitações das empresas coNTiNENTal SErVicE SErViÇoS dE 
coNSTrUÇÃo EirEli, aoKi E SoUZa ENGENHaria lTda, NoVa PráTica 
ENGENHaria EirEli, TEXaS coNSTrUÇÕES E SaNEaMENTo lTda EPP e 
coNSTrUTora MaGUEN lTda.
destarte, a cEl decide pela iNaBiliTaÇÃo das empresas oliVa lTda, 
oaSiS coNSTrUÇÃo E SErViÇoS lTda, r N coNSTrUÇÕES E MaNUTEN-
ÇÕES PrEdiaiS lTda, ENGEVEl coNSTrUÇÃo E SErViÇoS EirEli, coN-
TiNENTal SErVicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli, aoKi E SoUZa 
ENGENHaria lTda, NoVa PráTica ENGENHaria EirEli, TEXaS coNS-
TrUÇÕES E SaNEaMENTo lTda EPP e coNSTrUTora MaGUEN lTda, por 
não estarem em conformidade com as regras editalícias; e pela HaBili-
TaÇÃo da empresa aTlaS coNSTrUTora E iNcorPoradora lTda, por 
estar em conformidade com as regras editalícias.
Tendo em vista a reforma da decisão por parte desta cEl, destacamos 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação das razões recur-
sais, bem como de suas contrarrazões, com fulcro no artigo 109 da lei nº 

8.666/93 e cláusula 15.7.5 do Edital da Tomada de Preços 02/2021 dP/Pa.
os autos do processo, bem como referida decisão na íntegra, encontram-
se a disposição dos interessados na defensoria Pública do Estado do Pará, 
sito a rua Padre Prudêncio, nº 154, 2º andar, Sala da clcc, bairro cam-
pina, Belém/Pará.
dê-se ciência e publique-se.
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022.
TáSSia dE fáTiMa do rEGo PErEira
Presidente da cEl

Protocolo: 847234
ato Nº 52, de 30 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006; considerando os termos do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/1104367; rESolVE:
Nomear aMaNda da SilVa PiNHEiro, oaB/Pa nº 33.368, para exercer o 
cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, código daS-
dEf-PUB, junto ao Núcleo Metropolitano de icoaraci, a contar de 01.09.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 846775
ato Nº 53, de 31 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 XXVii, da lei complementar n° 054, 
de 07 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo admi-
nistrativo Eletrônico nº 2022/1116017, rESolVE:
i- Exonerar liaNE BENcHiMol dE MaToS alBaNo, id funcional nº 
80845951, do cargo em comissão de coordENador dE NÚclEo METro-
PoliTaNo, código GEP-daS-011.3, a contar de 01 de setembro de 2022;
ii- Nomear aNa claUdia da SilVa caBral, id funcional nº 5895983, 
para exercer o cargo em comissão de coordENador dE NÚclEo ME-
TroPoliTaNo, código GEP-daS-011.3, junto ao Núcleo Metropolitano de 
ananindeua, a contar de 01 de setembro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 847406
ato Nº 54, de 31 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 XXVii, da lei complementar n° 054, 
de 07 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo admi-
nistrativo Eletrônico nº 2022/1107176; rESolVE:
i- Exonerar caio faVEro fErrEira, id funcional nº 57234658, do car-
go em comissão de coordENador dE NÚclEo METroPoliTaNo, código 
GEP-daS-011.3, a contar de 01 de setembro de 2022;
ii- Nomear faBiaNo JoSE diNiZ loPES JUNior, id funcional nº 
80845901, para exercer o cargo em comissão de coordENador dE NÚ-
clEo METroPoliTaNo, código GEP-daS-011.3, junto ao Núcleo de defesa 
em Execução Penal - NUdEP, a contar de 01 de setembro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 847398
ato Nº 55, de 31 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006; considerando os termos do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/1107127, 2022/1106966 e 2022/1110925; rESolVE:
i- Nomear GioVaNNa ViTÓria dE caSTro BarBoSa, oaB/Pa nº 33.087, 
para exercer o cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSo-
ria, código daS-dEf-PUB, junto ao Núcleo de defesa da Moradia - NUdE-
Mor, a contar de 01.09.2022;
ii- Nomear GioVaNNa raMoS araGÃo, oaB/Pa nº 34.006, para exercer 
o cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, código 
daS-dEf-PUB, junto ao Núcleo de defesa em Execução Penal - NUdEP, a 
contar de 01.09.2022;
iii- Nomear BEaTriZ dE NaZarÉ corrÊa caSTro, oaB/Pa nº 33.991, 
para exercer o cargo e comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSo-
ria, código daS-dEf-PUB, junto ao Núcleo das instituições de Ensino Su-
perior - NiES, a contar de 01.09.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 847390
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

extrato do coNtrato Nº 069/2022/tJPa // Partes: TriBUNal dE 
JUSTiÇa do ESTado do Pará e a empresa MicroSENS S/a (filial), inscri-
ta no cNPJ/Mf sob o nº 78.126.950/0011-26// objeto do contrato: aquisi-
ção de equipamentos de videoconferência, televisão 55’’. origem: Pregão 
Eletrônico de nº. 044/TJPa/2022// Valor do contrato: o valor global do 
presente contrato referente ao objeto licitado é de r$-243.000,00 (duzen-
tos e quarenta e três mil reais) durante o período de 12 (doze) meses// do-
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tação orçamentária: Programa de Trabalho: 02.126.1417.8651, Elemento 
da despesa: 44.90.52, fonte de recursos: 0106 // Vigência:  22/08/2022 
a 22/08/2023 // data da assinatura: 22/08/2022 // foro: Belém/Pa // re-
presentante do contratante: débora Moraes Gomes – Secretária de admi-
nistração // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos  – Se-
cretário de Planejamento, coordenação e finanças.//

Protocolo: 847077
extrato do coNtrato Nº 067/2022/tJPa // Partes: TriBUNal 
dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e a empresa criarT SErViÇoS dE 
TErcEiriZaÇÃo dE MÃo dE oBra lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
07.783.832/0001-70// objeto do contrato: contratação  de  Empresa  Es-
pecializada  na Prestação  de  Serviços  de  limpeza,  conservação,  Higie-
nização  e  apoio  administrativo e Encarregado,  nas dependências  e  ins-
talações  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Pará –TJPa,  localizadas  
na  capital  e  no  interior  do  Estado  do  Pará,  com  fornecimento  de 
uniformes, materiais de limpeza e o emprego de equipamentos necessários 
e adequados à execução dos serviços. origem: Pregão Eletrônico de nº. 
018/TJPa/2022// Valor do contrato: o valor global do presente contrato 
referente ao objeto licitado é de r$-29.137.530,36  (Vinte e  nove  mi-
lhões  cento e  trinta  e  sete  mil quinhentos  e  trinta  reais  e  trinta  e  
seis  centavos) durante o período de 24 (vinte e quatro) meses// dotação 
orçamentária: Programa de Trabalho: 02.122.1421.8193 / 8194 / 8195 e 
02.122.1421.8659 / 8669 / 8670, Elemento da despesa: 339037, fonte 
de recursos: 0101/0118 // Vigência:  01/09/2022 a 01/09/2024 // data 
da assinatura: 01/09/2022 // foro: Belém/Pa // representante do contra-
tante: débora Moraes Gomes – Secretária de administração // ordenador 
responsável: Miguel lucivaldo alves Santos  – Secretário de Planejamen-
to, coordenação e finanças.//

Protocolo: 842933
.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº. 018/2022 – 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado 
por seu Secretário de administração, dÉBora MoraES GoMES, brasileira, 
servidora pública, portadora da carteira de identidade n°. 1602961 SSP/Pa, 
inscrita no cPf/Mf sob o n°. 257.584.702 - 87, designada pela PorTaria 
nº. 450/2021-GP, publicada no diário de Justiça de 02 de fevereiro 
de 2021, e com fundamento legal no art. 65, § 8º da lei 8.666/93 e 
alterações, vem alterar, vem autorizar o apostilamento do 1° Termo aditivo 
ao convênio n° 001/2018, celebrado entre o TJPa, GoVErNo do ESTado 
do Pará E a PolÍcia MliTar do ESTado do Pará, visando a atualização 
da dotação orçamentária ,com fundamento legal no art. 65, parágrafo 8° 
da lei 8.666/93 e alterações, em decorrência da solicitação da Secretária 
de Planejamento, coordenação e finanças do TJPa, nos termos da tabela 
abaixo e conforme instrução realizada no expediente Pa-MEM-2022/37842:

coNVÊNio eXterNo N° 001/2018 – 1° terMo aditiVo
dotação orça-

mentária anterior atualizada

Programa de 
Trabalho

02.061.1417.8176
02.061.1417.8178
02.061.1417.8647
02.061.1417.8649

02.122.1421.6853
02.122.1421.6855
02.061.1417.8647
02.061.1417.8649
02.061.1417.8176
02.061.1417.8178

Natureza de 
despesa

319011
319012
339019
339030
339046
339030

31.90.11
31.90.12
31.90.92
33.90.19
33.90.30
33.90.46
44.90.52.

fonte de 
recurso

0101007707
0118007707
0318007707.

0101
0101007707

0118
0118007707

0312
0312007707

0318
0318007707

Belém, 31 de agosto de 2022. // responsável pela assinatura: dÉBora 
MoraES GoMES, Secretária de administração do TJPa

Protocolo: 847150

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato  da  ata  de  reGistro  de  PreÇo  Nº.  029/2022/tJPa  
–  PreGÃo eLetrÔNico N. º 049/2022/tJPa // TriBUNal dE JUS-
TiÇa do ESTado do Pará // objeto: registro de Preços para aquisição  
de  eletrodomésticos,  eletroportáteis  e  móveis  em alumínio, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de referência, 
anexo i do edital // Empresa: PrEciSÃo coMÉrcio dE MaTEriaiS dE 
EScriTÓrio lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 45.373.478/0001-03, 
com sede na rua irma oliva Scapinello, nº 161, bairro Por do Sol, cidade 
Barão de cotegi no Estado do rS, cEP: 99.740-000, Telefone: (54) 99620-
5728, E-mail: precisaomateriais@hotmail.com //  dotação  orçamentária:  
as despesas decorrentes da contratação objeto desta ata correrão à conta 
de recursos consignados no orçamento do TJPa para os exercícios alcan-
çados pelo prazo de vigência da ata de registro de preços, a cargo do 
TJPa, tomadas as cautelas de realização de empenho prévio a cada de-
manda para execução do objeto da presente ata, cujos programas de tra-

balho e elementos de despesas específicos constarão na respectiva nota 
de empenho. // Vigência: 29/08/2022 à 29/08/2023 // data da assinatura:  
31/08/2022//  responsável  pela assinatura:  dÉBora MoraES GoMES – 
Secretária de administração do TJPa, // ordenador responsável: Miguel 
lucivaldo alves Santos.

Protocolo: 847142
extrato da ata de registro de Preço nº. 030/2022/tJPa – Pregão 
053/2022/tJPa // TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará // obje-
to: o presente termo tem por objeto o registro de Preços para contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de decoração, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, 
anexo i do edital. // Empresa: Vr3 EirEli EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº. 12.507.345/0001-15, com sede na cidade de ananindeua,  Estado  do 
Pará,  à rua Tapajós, nº 100, Galpão 100, Bairro: coqueiro, cep: 67113-
535, Telefones: (91) 3235-0928/3224/ 99207-1059, e-mail: construmaq@
terra.com., classificada em primeiro lugar no certame // Vigência: início 
em 31 de agosto de 2022 e término em 31 de agosto de 2023 // dotação 
orçamentária: Programa de Trabalho: 04.102.02.128.1417.8724 // fonte 
de recursos: 0118; Natureza da despesa: 339039 // data da assinatu-
ra: 31/08/2022 // responsável pela assinatura: débora  Moraes  Gomes 
– Secretária de administração do TJPa// ordenador responsável: Miguel 
lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 847367

LeGisLatiVo

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 002/2022. ProcESSo Nº 1112/2022. oBJE-
To: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTar SErViÇoS dE PUBlici-
dadE, Por iNTErMÉdio dE aGÊNcia dE ProPaGaNda, QUE coNTEM-
PlEM oS caNaiS dE coMUNicaÇÃo iNSTiTUcioNaiS: TV lEGiSlaTiVa, 
rádio WEB alEPa, PorTal alEPa E rEdES SociaiS lEGiSlaTiVaS. 
Programa de Trabalho: 01.031.1496.8775, Natureza da despesa: 3390.39, 
origem do recurso: Tesouro Estadual. ordenador de despesas: francis-
co das chagas Silva Melo filho. o Edital poderá ser obtido a partir de 
01/09/2022, no Portal Transparência da assembleia legislativa do Estado 
do Pará. local dE aBErTUra: “Sala da comissão de fiscalização finan-
ceira e orçamentária”, anexo Mariuadir Santos, Palácio cabanagem – Sede 
da assembleia legislativa do Estado do Pará - alEPa. ENdErEÇo: rua do 
aveiro nº 130, Bairro cidade Velha, Belém-Pa, cep 66.020-070 - fones 
(91) 3213.4407 / 3213.4422. daTa: 19 de outubro de 2022. Horário: 
10:00 horas (Horário de Brasília).
comissão Permanente de licitação
aViso de adiaMeNto do PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2022
a assembleia legislativa do Estado do Pará comunica, aos interessados 
no processo de licitação nº 004390/2022, na modalidade pregão, na for-
ma eletrônica, sob o nº 012/2022, tipo menor preço global, pelo modo 
de disputa aberto, para ampla participação, tendo por objeto a “coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo doS SErViÇoS dE 
SaNiTiZaÇÃo, QUE coMPrEENdE o ProcESSo dE HiGiENiZaÇÃo E Eli-
MiNaÇÃo dE aGENTES caUSadorES dE iNfEcÇÕES, dESiNSETiZaÇÃo, 
dEScUPiNiZaÇÃo, dESraTiZaÇÃo E dESaloJaMENTo dE PoMBoS E 
UrUBUS No PrÉdio SEdE E aNEXoS da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do 
ESTado”, cuja sessão estava marcada para o dia 05 de setembro de 2022, 
foi adiada “sine die” por motivos de conveniência e oportunidade, visto a 
necessidade de adequações no Edital. Mais informações na comissão Per-
manente de licitação deste Poder, situada no anexo Mariuadir Santos - rua 
do aveiro, Praça dom Pedro ii, 130 - cidade Velha, Belém - Pa, 66020-
240, fone: (91) 3213.4407/ 3182.8423.

Protocolo: 847443
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.130, de 31 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
r E S o l V E:
EXoNErar a servidora MariNa Kalif doS SaNToS, matrícula nº 0101389, 
do cargo em comissão de assessor de conselheiro NS-01, a partir de 01-
09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 846902
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Portaria Nº 39.131, de 31 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
r E S o l V E:
NoMEar aNa Socorro QUiNTairoS aMaZoNaS, para exercer o cargo 
em comissão de assessor de conselheiro NS-01, a partir de 01-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 846906
.

aPoseNtadoria
.

Portaria Nº 39.045, de 16 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições e,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei nº 5.810/1994 e ainda o 
Laudo Médico nº 205841 A, que concluiu pela Incapacidade definitiva para 
o Trabalho, a partir de 10/11/2021.
r E S o l V E:
aPoSENTar, de acordo com o arts. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral/1988; art. 9°, § 1º, inciso ii e § 4º da Emenda constitucional do Estado 
do Pará nº 77/2019 e art. 36-a, § 2º, inciso ii da lei complementar do 
Estado do Pará nº 39/2002, com redação dada pela lei complementar do 
Estado do Pará nº 128/2020, tendo em vista o que consta do expediente 
eletrônico nº 00015359/2021, o servidor arÃo dE JESUS rocHa, auditor 
de controle Externo - direito TcE-cT-603, classe c, Nível 04, matrícula nº 
0100387, com proventos mensais de r$ 12.292,10 (doze mil, duzentos e 
noventa e dois reais e dez centavos).
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 16 
de agosto de 2022.
Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente

Protocolo: 846898

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico.
Número: 13/2022.
objeto: contratação de empresa especializada, por meio de ata de regis-
tro de Preços, na prestação de solução corporativa de impressão, digita-
lização e cópia – serviço de outsourcing de impressão – com locação de 
equipamentos, pelo período de 48  (quarenta e oito) meses consecutivos, 
compreendendo o fornecimento de equipamentos novos, de primeiro uso 
e em linha de produção, incluindo o fornecimento de todos os suprimentos 
necessários (toner, cilindro, revelador e papel), serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, administração dos resíduos gerados e o suporte téc-
nico à operação e administração do ambiente de impressão, conforme de-
finições, condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência.
Entrega do Edital: o Edital será fornecido pela internet, através dos portais 
do BaNco do BraSil, www.licitacoes-e.com.br e do TriBUNal dE coN-
TaS do ESTado do Pará, www.tce.pa.gov.br.
observação: Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do Edital e seus anexos, deverá ser encaminha-
do à Pregoeira, exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail: larissa.
mafra@tcepa.tc.br, nos termos do item 12 do instrumento convocatório.
responsável pelo certame: larissa B. l. Mafra aires
local de abertura: Site do Banco do Brasil: http://www.licitacoes-e.com.br
data do certame: 15 de setembro de 2022.
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até 
às 08 horas (horário oficial de Brasília-DF) do dia 15 de setembro de 2022.
Hora/Dia da Sessão Pública: 09 horas (horário oficial de Brasília-DF) do dia 
15 de setembro de 2022.
ordenadora: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do TcE/Pa.

Protocolo: 846854
..

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor PIO X 
SaMPaio lEiTE (cPf: ***.230.448-**), Presidente da aSiPaG à época, na 
pessoa de seu advogado dr. MailToN MarcElo SilVa fErrEira – oaB/
Pa 9.206 (cPf: ***.179.082-**), de que no dia 06.09.2022, às 08h30min, 
o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 518354/2009, 
que trata da Prestação de contas da aÇÃo Social iNTEGrada do Palá-
cio do GoVErNo (aSiPaG), referente ao Exercício financeiro de 2008, 
tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro odilon inácio Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 31 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a ASSOCIAÇÃO 
doS MÚSicoS, EScriTorES, iNTÉrPrETES E coMPoSiTorES dE coN-
cEiÇÃo do araGUaia (cNPJ: 34.670.513/0001-21), na pessoa de seu 
representante legal, de que no dia 06.09.2022, às 08h30min, o Plenário 
deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 515350/2013, que trata 
de Tomada de contas instaurada na aSSociaÇÃo doS MÚSicoS, EScri-
TorES, iNTÉrPrETES E coMPoSiTorES dE coNcEiÇÃo do araGUaia, 
referente ao convênio fcPTN nº 081/2008, tendo como relator o Excelen-
tíssimo conselheiro fernando de castro ribeiro.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 31 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor CÉ-
Sar aUGUSTo MoNTEiro GoNÇalVES (cPf: ***.611.032-**), de que no 
dia 06.09.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão 
o Processo nº 504187/2012, que trata de recurso de revisão ajuizado 
contra decisão contida no acórdão nº 48.889 de 05.04.2011, em face de 
Tomada de contas instaurada no SiNdicaTo doS ProdUTorES rUraiS 
dE BraGaNÇa, referente ao convênio SESPa nº 100/2007, tendo como 
relator o Excelentíssimo conselheiro Julival Silva rocha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 31 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor TONY 
fáBio GoNÇalVES rodriGUES (cPf: ***.375.911-**), Prefeito à época, 
de que no dia 06.09.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará 
na Sessão o Processo nº 528962/2011, que trata de Tomada de contas 
instaurada na PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVo ProGrESSo, em face 
do convênio SESPa nº 106/2008, tendo como relatora a Excelentíssima 
conselheira Substituta Milene dias da cunha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 31 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor GIL-
BErTo MiGUEl SUfrEdiNi (cPf: ***.893.009-**), Prefeito à época, de 
que no dia 06.09.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará 
na Sessão o Processo nº 527830/2010, que trata de Prestação de contas 
da PrEfEiTUra MUNiciPal dE TailÂNdia, em face do convênio SEdUc 
nº 658/2009, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro Substituto 
daniel Mello.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
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tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 31 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Representante do 
Espólio do Senhor EMaNoEl NaZarENo SoUZa MUNiZ (cPf: ***.763.272-
**), Prefeito à época, de que no dia 06.09.2022, às 08h30min, o Plenário 
deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 510908/2007, que trata de 
Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE BUJarU, em face do 
convênio SEdUc nº 244/2006, tendo como relator o Excelentíssimo con-
selheiro Substituto Edvaldo fernandes de Souza.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 31 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio TEi-
XEira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor Marco aUrÉ-
lio dolZaNE do coUTo, (cPf: XXX.251.042-XX), Prefeito à época, para 
que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente 
razões de justificativas nos autos do Processo TC/510884/2016, que trata 
da Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE JUrUTi, referente 
ao convênio SEPlaN/fdE nº 190/2014, 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
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem da Excelentíssima conselheira relatora, roSa EGÍcida criSPiNo 
calHEiroS loPES, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor fraN-
ciSco cHaVES fraNco, (cPf: XXX.359.802-XX), Prefeito à época, para que, 
no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de 
justificativas nos autos do Processo TC/506713/2015, que trata da Prestação 
de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE GarrafÃo do NorTE, referente 
ao convênio SUSiPE Nº 010/2009, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrôni-
co: 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
resoLUÇÃo Nº 19.436
(Processo nº tc/012697/2022)
autoriza a Presidência a formalizar a adesão deste Tribunal de contas do 
Estado do Pará ao acordo de cooperação que criou a rede interinstitucio-
nal de Sustentabilidade.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções constitucionais, legais e regimentais,
coNSidEraNdo que o objetivo do presente acordo de cooperação é a im-
plantação um grupo interinstitucional de atuação sustentável; estabelecer 
parcerias para o desenvolvimento de ações de capacitação e sensibilização 
quanto à sustentabilidade; compartilhar informações e conhecimentos, 
bem como estratégias de ação, que permitam o desenvolvimento susten-
tável das instituições e da sociedade; empreender a adequada gestão de 
resíduos gerados, com incentivo à sua redução, à reutilização e à recicla-
gem de materiais e à inclusão socioeconômica dos catadores de resíduos, 
em conformidade com a Política Nacional de resíduos Sólidos e as normas 
de cada Município, e estabelecer políticas de aquisições sustentáveis, bem 
como a reflexão e mudança dos padrões de compra e consumo nas insti-
tuições participantes e de seu corpo funcional e força auxiliar de trabalho;
coNSidEraNdo que o objetivo deste acordo está em consonância às com-
petências da Gestão administrativa deste Tribunal de contas;
coNSidEraNdo, ainda, a manifestação da Presidência, constante da ata 
nº. 5.840, desta data;
r E S o l V E, unanimemente,
art. 1º fica autorizada a Presidência a formalizar a adesão deste Tribunal 
de contas do Estado do Pará ao acordo de cooperação que criou a rede in-
terinstitucional de Sustentabilidade, constituída pelo Tribunal regional do 
Trabalho da 8ª região – TrT8, Ministério Público do Estado do Pará – MPPa, 

Ministério Público do Trabalho no Pará e amapá – MPT-Pa-aP, Tribunal de 
Justiça do Pará – TJPa, Tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará – TcM-Pa e Universidade do Estado do Pará – UEPa.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em Sessão ordinária de 23 de agosto 
de 2022.
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Portaria Nº 433/2022/MPc/Pa
regulamenta a aplicação da lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - lei 
Geral de Proteção de dados Pessoais (lGPd), no âmbito do Ministério Pú-
blico de contas do Estado do Pará (MPc/Pa).
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe confere o inciso i, do art. 12 da lei complementar nº 09, de 27 de janeiro 
de 1992, alterado pela lei complementar nº 106, de 21 de julho de 2016; e
coNSidEraNdo a necessidade de regulamentar a aplicação da lei nº 
13.709, de 14 de agosto de 2018 - lei Geral de Proteção de dados Pesso-
ais (lGPd), no âmbito do Ministério Público de contas do Estado do Pará 
(MPc/Pa),
rESolVE:
caPÍtULo i
disPosiÇÕes Gerais
art. 1º o tratamento de dados pessoais, no âmbito do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará (MPc/Pa), em meios físicos e digitais, seguirá 
os princípios, as diretrizes e os objetivos compatíveis com os requisitos 
previstos na legislação brasileira, em especial a lei nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018 - lei Geral de Proteção de dados Pessoais (lGPd), além de 
boas práticas e normas internacionalmente aceitas.
• 1º Esta PORTARIA se aplica a qualquer operação de tratamento de dados 
pessoais realizada pelo MPc/Pa, independentemente do meio ou do país 
onde estejam localizados os dados, desde que tenham sido coletados em 
território nacional.
• 2º Os membros, servidores, estagiários, colaboradores e quaisquer outras 
pessoas que realizam tratamento de dados pessoais no MPc/Pa ou em seu 
nome se sujeitam às diretrizes, às normas e aos procedimentos previstos 
nesta PorTaria, bem como são responsáveis por garantir a proteção dos 
dados pessoais a que tenham acesso.
art. 2º Para os efeitos desta PorTaria, são utilizados os conceitos e 
princípios constantes da lGPd.
art. 3º Para obtenção dos direitos assegurados aos titulares de dados que, 
nos termos das disposições do capítulo iii da lGPd, são condicionados 
à requisição, poderá o titular do dado formalizar sua demanda, de forma 
facilitada e gratuita, a qualquer tempo, preferencialmente por meio de 
formulário próprio.
caPÍtULo ii
dos atores e das resPoNsaBiLidades
art. 4º o MPc/Pa é o controlador, nos termos da lGPd, dos dados pessoais 
sobre os quais detém o poder de decisão.
• 1º Os operadores são os responsáveis por realizar o tratamento de dados 
segundo as instruções fornecidas pelo MPc/Pa.
• 2º Não são considerados controladores ou operadores os membros, ser-
vidores e estagiários do MPc/Pa.
art. 5º o MPc/Pa, enquanto controlador de dados pessoais, deverá:
i - garantir a gestão sistemática e efetiva de todos os aspectos relaciona-
dos à proteção de dados pessoais e dos direitos de seus titulares;
ii - minimizar os riscos de violação e de incidentes de segurança da infor-
mação no tratamento de dados pessoais;
iii - criar, desenvolver e manter cultura organizacional de proteção de 
dados pessoais;
iV - dotar gradualmente suas unidades de instrumentos jurídicos, norma-
tivos e organizacionais que as capacitem técnica e administrativamente a 
assegurar, em relação a dados pessoais, a disponibilidade, a confidenciali-
dade, a integridade, a autenticidade e o não repúdio;
V - adequar gradualmente seus processos, sistemas, equipamentos, dis-
positivos e atividades aos requisitos legais de proteção de dados pessoais.
art. 6º compete aos operadores, em consonância com os instrumentos 
contratuais e normas específicas aplicáveis e, sem prejuízo das obrigações 
já impostas pela lGPd:
i - documentar as operações que lhe cabem realizar durante o processo de 
tratamento de dados pessoais;
ii - proteger a privacidade dos dados pessoais durante todo o ciclo de 
tratamento;
iii - descrever os tipos de dados eventualmente coletados;
iV - utilizar metodologia de tratamento de dados pessoais que considere a 
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minimização necessária para alcançar a finalidade do processo;
V - capacitar-se para exercer as atividades que envolvam dados pessoais 
com eficiência, ética, critério e responsabilidade.
art. 7º o encarregado de que trata a lGPd será escolhido entre os mem-
bros ou servidores efetivos e designado por ato do Procurador-Geral de 
contas, sendo responsável por:
i - receber as reclamações e comunicações dos titulares, respondê-las e 
adotar providências;
ii - receber as comunicações da agência Nacional de Proteção de dados  
(aNPd) e adotar as providências necessárias;
iii - orientar os membros, servidores, estagiários, colaboradores e contra-
tados do MPc/Pa sobre as práticas a serem adotadas em relação à prote-
ção de dados pessoais; e
iV - executar outras atribuições compatíveis com a natureza da função ou 
estabelecidas em normas complementares.
art. 8º compete aos órgãos e setores administrativos do MPc/Pa, em todos 
os níveis:
i - documentar as operações que lhe cabem realizar durante o processo de 
tratamento de dados pessoais;
ii - proteger a privacidade dos dados pessoais desde seu ingresso no MPc/
Pa;
iii - utilizar metodologia de coleta dos dados pessoais que considere a 
minimização necessária para alcançar a finalidade do processo;
IV - manter controles internos em suas atividades, a fim de assegurar a 
conformidade com a lGPd;
V – fornecer informações para o mapeamento dos dados pessoais utiliza-
dos nos processos de tratamento sob sua responsabilidade;
VI - comunicar ao encarregado toda e qualquer criação, modificação ou 
exclusão de rotina que envolva o tratamento de dados pessoais.
art. 9º Será instituído, pelo Procurador-Geral de contas, o comitê 
de Proteção de dados Pessoais (cPdP), com o objetivo de velar pelo 
cumprimento desta PorTaria e das demais normas que se relacionam 
com o tratamento de dados pessoais.
• 1º O CPDP será composto pelo encarregado e, no mínimo, um membro 
e quatro servidores escolhidos e designados pelo Procurador-Geral de 
contas.
• 2º O CPDP é responsável por:
i - avaliar os mecanismos empregados no MPc/Pa para tratamento e 
proteção dos dados e propor ações para seu aperfeiçoamento;
ii - Emitir orientações sobre boas práticas e governança de dados pessoais;
iii - Propor as adequações necessárias ao cumprimento das exigências da lGPd;
iV - dar suporte orientativo ao encarregado, quando demandado.
art. 10. os membros, servidores, estagiários e colaboradores do MPc/Pa 
são responsáveis por:
i - ler e cumprir integralmente os termos desta PorTaria e das demais 
normas e procedimentos de tratamento de dados pessoais;
ii - comunicar ao encarregado qualquer evento que viole esta PorTaria 
ou coloque em risco os dados pessoais tratados pelo MPc/Pa; e
iii - responder no âmbito do MPc/Pa pela inobservância desta PorTaria e 
das demais normas e procedimentos legais ou regulatórios relacionados ao 
tratamento de dados pessoais.
caPÍtULo iii
do trataMeNto e MaPeaMeNto de dados Pessoais
art. 11. o tratamento de dados pessoais pelo MPc/Pa será realizado nas 
hipóteses e conforme os requisitos e regramentos dispostos nos capítulos 
ii e iV da lGPd.
art. 12. Quando os dados pessoais forem objeto de difusão em transparên-
cia ativa, seu tratamento e divulgação se dará em cumprimento à lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011 - lei de acesso à informação (lai), 
observados os princípios da lGPd.
art. 13. No mapeamento dos dados pessoais serão detalhadas, no mínimo, 
as seguintes informações:
i - descrição dos tipos de dados pessoais coletados;
ii - metodologia utilizada para a coleta;
iii - tipo de tratamento realizado;
IV - hipótese e finalidades específicas que fundamentam o tratamento de 
dados pessoais;
V - possibilidade de compartilhamento de informações com terceiros;
Vi - metodologia utilizada para a garantia da segurança das informações;
Vii - delimitação do escopo das atividades dos operadores eventualmente 
envolvidos no tratamento; e
Viii - direitos do titular, com menção expressa ao art. 18 da lGPd.
caPÍtULo iV
da aNoNiMiZaÇÃo e da PseUdoNiMiZaÇÃo
art. 14. o MPc/Pa poderá fazer uso, nos termos dispostos na lGPd, de 
técnicas de anonimização e pseudonimização de dados pessoais, a fim de 
impossibilitar a associação destes com o seu titular e/ou minimizar os ris-
cos de incidentes.
caPÍtULo V
do coMPartiLHaMeNto e traNsFerÊNcia de dados Pessoais
art. 15. o MPc/Pa poderá efetuar o uso compartilhado de dados pessoais 
com outros órgãos e entidades públicas para atender a finalidades espe-
cíficas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados 
na lGPd.
Parágrafo único. o MPc/Pa deverá manter o registro do compartilhamento 
dos dados pessoais para efeito de comprovação prevista no inciso Vii do 
art. 18 da lGPd.
art. 16. É vedada a transferência a entidades privadas de dados pessoais 
constantes de bases de dados a que o MPc/Pa tenha acesso, exceto:
i - em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija 
a transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado, 
observado o disposto na lai;
ii - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas 
as disposições da lGPd;
iii - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada, por 
meio de cláusula específica, em contratos, convênios ou instrumentos con-
gêneres;

iV - na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a 
prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segu-
rança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento 
para outras finalidades.
Parágrafo único. Em quaisquer das hipóteses previstas neste artigo as en-
tidades privadas deverão assegurar que não haverá comprometimento do 
nível de proteção dos dados garantido pelo MPc/Pa.
art. 17. a transferência internacional de dados coletados no âmbito do 
MPc/Pa observará as previsões legais e se orientará pelas disposições do 
capítulo V da lGPd.
caPÍtULo Vi
do tÉrMiNo do trataMeNto de dados Pessoais
art. 18. o término do tratamento de dados pessoais, bem como sua even-
tual conservação, ocorrerá conforme condições previstas na lGPd.
caPÍtULo Vii
das saNÇÕes
art. 19. o descumprimento das normas e dos procedimentos referentes à 
proteção de dados pessoais, nos termos desta PorTaria e da legislação 
em vigor, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, a aplicação de 
sanções administrativas, civis e penais, assegurados o contraditório, a 
ampla defesa e o devido processo legal.
caPÍtULo Viii
disPosiÇÕes FiNais
art. 20. o Procurador-Geral de contas poderá editar instruções para o 
completo cumprimento das disposições deste regulamento, cabendo-lhe 
dirimir eventuais dúvidas e omissões.
art. 21. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 31 de agosto de 2022.
  assinado eletronicamente
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 847268
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 051/2022/sGcc/dacc/MPc/Pa
Designa fiscais de Termo de Adesão.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
rESolVE:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Termo de Adesão S/N:
fiscal Titular: João Quemel lira Junior, matrícula nº 200272;
fiscal Substituto: rogério couto felipe, matrícula nº 200073;
Participes: instituto rui Barbosa (irB) e Ministério Público de contas do 
Estado do Pará (MPc/Pa).
art. 2º Essa PorTaria integra o Processo administrativo Eletrônico (PaE) 
Nº 2020/337156.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a 
vigência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos re-
sultados;
b. operacionalizar a execução do objeto;
c. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
do Termo de adesão;
d. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
e. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do Termo;
f. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/
entrega do Plano de Trabalho com vistas à deliberação do Procurador-Geral 
de contas;
g. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do Termo, a aplicação 
de sanções ao partícipe de acordo com as regras estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem às atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à Secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do Termo.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 6º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 31 de agosto de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 846975
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MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

errata
.

errata de extrato de contrato
Núm. da Publicação: 846732, doE 35.098, 31/08/2022.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa SQUadra do 
BraSil diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS lTda
oNde se LÊ: “contrato nº 143/2022-MP/Pa”
Leia-se: “contrato nº 145/2022-MP/Pa”

Protocolo: 846933
errata de extrato de contrato:
Núm. da Publicação: 846730, doE 35.098, 31/08/2022.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa l. N. rodriGUES 
diSTriBUidora dE ProdUToS orToPÉdicoS lTda
oNde se LÊ: “contrato nº 143/2022-MP/Pa”
Leia-se: “contrato nº 144/2022-MP/Pa”

Protocolo: 846938
errata de extrato de contrato:
Núm. da Publicação: 846733, doE 35.098, 31/08/2022.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa SiS coMErcio 
dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS lTda
oNde se LÊ: “contrato nº 143/2022-MP/Pa”
Leia-se: “contrato nº 146/2022-MP/Pa”

Protocolo: 846935

.

.

coNtrato
.

Núm. do contrato: 137/2022-MP/Pa
inexigibilidade de licitação n. 021/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
BWB-NEGÓcioS PUBliciTárioS lTda (cNPJ nº 84.147.081/0001-47)
objeto: assinatura anual de 05 (cinco) exemplares do Jornal “diário do 
Pará”, com entrega diária, conforme proposta da contratada.
data da assinatura: 30/08/2022
Vigência: 28/08/2022 a 28/08/2023.
Valor global: r$ 3.323,10 (três mil, trezentos e vinte e três reais e dez 
centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.131.1494.8760. Elemento de 
despesa: 3390-39; fonte: 0101. fonte: 0301
foro: Justiça comum, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 847108
Núm. do contrato: nº 133/2022-MP/Pa
inexigibilidade de licitação nº 022/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa TK 
ElEVadorES BraSil lTda (cNPJ/Mf nº. 90.347.840/0017-85)
objeto: fornecimento de peças e realização de serviços de manutenção 
corretiva nos 02 (dois) elevadores de passageiros, número de identificação 
20484 (o do lado direito) e 20483 (o do lado esquerdo) da marca THYS-
SENKrUPP, modelo SUPErdYNE – ST5100 – McP2 (com casa de máqui-
nas), instalados no Prédio-sede do Ministério Público do Estado do Pará.
data da assinatura: 30/08/2022.
Vigência: 01/09/2022 a 01/03/2023.
Valor global: r$ 41.025,49 (quarenta e um mil, vinte e cinco reais e qua-
renta e nove centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494. 8760 – Governan-
ça e Gestão; Natureza da despesa: 339039 – outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica; fonte: 0101 - recursos ordinários.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior, Pro-
curador-Geral de Justiça

Protocolo: 846765
eXtrato de coNtrato
Núm. do contrato: 141/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa lUaNa TaracZUK 
MicHaliSZYN
objeto: aquisição de equipamentos odontológicos.
Valor Global do contrato: r$ 6.000,00
data de assinatura: 30/08/2022.
Vigência do contrato: 01/09/2022 a 01/01/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.128.1494.8943
Elemento de despesa: 339030 e 449052
fonte: 0101
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça

Protocolo: 846772
Núm. do contrato: nº 149/2022-MP/Pa
inexigibilidade de licitação nº 023/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa loc 
ENGENHaria lTda (cNPJ/Mf nº. 34.892.620/0001-02)

objeto: continuidade de locação de equipamentos para escoramento de 
fachada com características históricas, apresentando patologias e risco de 
colapso, em terreno do MPPa situado na avenida 16 de novembro, entre 
as ruas avertano rocha e Joaquim Távora, Bairro cidade Velha, Belém/Pa.
data da assinatura: 30/08/2022.
Vigência: 09/10/2022 a 09/10/2023.
Valor global: r$ 99.600,00 (noventa e nove mil e seiscentos reais), refe-
rente ao valor mensal de r$8.300,00 (oito mil e trezentos reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101. 03. 091. 1494. 8758 – Promo-
ção e defesa dos direitos constitucionais; Natureza da despesa: 449039 
– o.S.T – Pessoa Jurídica; fonte: 0101 - recursos ordinários e 0301 - re-
cursos ordinários.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior, Pro-
curador-Geral de Justiça

Protocolo: 846779

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

toMada de PreÇos Nº 004/2022-MP/Pa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado, por meio da comissão Permanente 
de licitação, comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação 
referente à ToMada dE PrEÇoS Nº 004/2022-MP/Pa, do Processo admi-
nistrativo n.º 135875/2022-GEdoc, que tem como objeto a reforma dos 
Espaços da Procuradoria-Geral de Justiça no município de Belém/Pa:
1) as licitantes coNSTrUTora 4MX lTda, coNSTrUTora doraTa EirEli, 
TaVarES ENGENHaria E PaViMENTaÇÃo - ENGYPaV EirEli, PoSiTaNo 
arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES EirEli, PlaNTEc EMPrEiTEira aSSiS-
TÊNcia TÉcNica E SErViÇoS aGrÍcolaS lTda e fErrEira E PaNToJa 
CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA foram consideradas como beneficiá-
rias da lei complementar nº 123/2006, tendo em vista que apresentaram 
toda a documentação exigida no item 6 do Edital;
2) a empresa oMM arQUiTETUra E ENGENHaria lTda não foi conside-
rada como beneficiária da Lei nº 123/06, haja vista que não apresentou o 
documento exigido na alínea “a” do subitem 6.1 do Edital;
3) a empresa i9 ENGENHaria E coNSUlToria coMErcio E rEPrESEN-
TAÇÕES EIRELI não foi considerada como beneficiária da Lei nº 123/06, 
haja vista que não apresentou o documento exigido na alínea “a” do subi-
tem 6.1 do Edital;
4) A empresa LIFT ENGENHARIA LTDA não foi considerada como benefici-
ária da lei nº 123/06, haja vista que não apresentou o documento exigido 
na alínea “a” do subitem 6.1 do Edital;
5) A empresa ENGETOR LTDA não foi considerada como beneficiária da 
lei nº 123/06, uma vez que não apresentou os documentos exigidos nas 
alíneas “a” e “b” do subitem 6.1 do Edital;
6) a empresa SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda não foi 
considerada como beneficiária da Lei nº 123/06, haja vista que seu fatura-
mento é superior ao limite estabelecido pela legislação vigente;
7) a empresa coNSTrUTora 4MX lTda foi inabilitada por não ter atendido 
ao 8.2.4.2 do Edital e subitem 10.4 do Projeto Executivo, uma vez que não 
apresentou CAT de profissional de nível superior na área de Engenharia 
Mecânica;
8) a empresa ENGETor lTda foi inabilitada por não ter atendido ao 8.2.4.2 
do Edital e subitem 10.4 do Projeto Executivo, uma vez que não apresen-
tou CAT de profissional de nível superior na área de Engenharia Mecânica;
9) a empresa coNSTrUTora doraTa EirEli foi inabilitada por não ter 
atendido ao 8.2.4.2 do Edital e subitem 10.4 do Projeto Executivo, uma 
vez que não apresentou CAT de profissional de nível superior na área de 
Engenharia Mecânica;
10) a empresa i9 ENGENHaria E coNSUlToria coMErcio E rEPrESEN-
TaÇÕES EirEli foi inabilitada por não apresentar o Balanço Patrimonial 
na forma da lei, uma vez que na sua documentação de habilitação não 
constam os demais demonstrativos solicitados nos subitens 8.2.5.2.1.1 ou 
8.2.5.2.1.3 do edital (conforme o caso da empresa); também foi inabilita-
da em razão do Índice de liquidez Seca ser inferior a um, desatendendo 
ao subitem 8.2.5.3 do edital; também foi inabilitada por não atender ao 
subitem 8.2.5.2.2 do Edital, uma vez que não apresentou o Balanço Patri-
monial acompanhado dos Termos de abertura e Encerramento;
11) a empresa lifT ENGENHaria lTda foi inabilitada por não ter atendido 
ao 8.2.4.3 do Edital e subitem 10.3.2 do Projeto Executivo, uma vez que 
o atestado de capacidade técnica apresentado é incompatível em carac-
terísticas e quantidades com o objeto da presente licitação, no que tange 
às parcelas de relevância previstas no instrumento convocatório; também 
foi inabilitada por não ter atendido ao subitem 8.2.4.2 do Edital e subitem 
10.4 do Projeto Executivo uma vez que não apresentou CAT de profissional 
de nível superior na área de Engenharia Mecânica, e a CAT do profissio-
nal Engenheiro civil apresentada ser incompatível em características com 
o objeto da presente licitação, no que tange às parcelas de relevância 
previstas no instrumento convocatório; também foi inabilitada por não 
apresentar o Balanço Patrimonial na forma da lei e normativos contábeis, 
uma vez que na sua documentação de habilitação não constam as Notas 
Explicativas e Termo de abertura e Encerramento, conforme exigem os 
subitens 8.2.5.2.1.3 e 8.2.5.2.2 do edital, haja vista que a empresa indica 
que adota o ITG1000 (procedimento simplificado);
12) a empresa PoSiTaNo arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES EirEli foi ina-
bilitada por não ter atendido ao 8.2.4.3 do Edital e subitem 10.3.2 do 
Projeto Executivo, uma vez que o atestado de capacidade técnica apre-
sentado é incompatível em características e quantidades com o objeto da 
presente licitação, no que tange às as parcelas de relevância previstas no 
instrumento convocatório; também foi inabilitada por não ter atendido ao 
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subitem 8.2.4.2 do Edital e subitem 10.4 do Projeto Executivo, uma vez 
que não apresentou CAT de profissional de nível superior na área de En-
genharia Mecânica;
13) a empresa oMM arQUiTETUra E ENGENHaria lTda foi inabilitada 
por não ter atendido ao subitem 8.2.4.2 do Edital e subitem 10.4 do Pro-
jeto Executivo, uma vez que não apresentou CAT de profissional de nível 
superior na área de Engenharia Mecânica; também foi inabilitada por não 
atender ao subitem 8.2.4.6 do edital e 10.9 do Projeto Executivo, uma 
vez que não comprovou vínculo funcional ou emprego dos profissionais 
identificados como responsáveis técnicos; também foi inabilitada por não 
apresentar o Balanço Patrimonial na forma da lei, uma vez que na sua 
documentação de habilitação não constam os Termos de abertura e Encer-
ramento, conforme exige o subitem 8.2.5.2.1.3 do edital;
14) a empresa PlaNTEc EMPrEiTEira aSSiSTÊNcia TÉcNica E SErVi-
ÇoS aGrÍcolaS lTda foi inabilitada por não ter atendido ao 8.2.4.3 do 
Edital e subitem 10.3.2 do Projeto Executivo, uma vez que não apresentou 
atestado de capacidade técnica em nome do licitante que seja compatível 
com o objeto da presente licitação, no que tange às as parcelas de relevân-
cia previstas no instrumento convocatório; também foi inabilitada por não 
ter atendido ao subitem 8.2.4.2 do Edital e subitem 10.4 do Projeto Execu-
tivo, uma vez que não apresentou CAT de profissional de nível superior na 
área de Engenharia Mecânica; também foi inabilitada por não apresentar o 
Balanço Patrimonial na forma da lei e normativos contábeis, uma vez que 
o Balanço Patrimonial não apresenta a realidade da empresa, pois a conta 
do Passivo circulante está com natureza devedora, resultando em índices 
negativos, desatendendo aos subitens 8.2.5.2 e 8.2.5.3 do edital;
15) a empresa fErrEira E PaNToJa coNSUlToria E coNSTrUÇÃo lTda 
foi inabilitada por não ter atendido ao subitem 8.2.4.2 do Edital e subitem 
10.4 do Projeto Executivo, uma vez que não apresentou CAT de profissional 
de nível superior na área de Engenharia Mecânica;
16) as empresas TaVarES ENGENHaria E PaViMENTaÇÃo - ENGYPaV 
EirEli e SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda foram HaBi-
liTadaS, uma vez que foram atendidas todas as exigências do item 8 do 
instrumento convocatório;
Ficam retificadas, no que couber, as informações registradas na ata da ses-
são realizada no dia 31/08/2022, devendo ser consideradas, para efeito de 
interposição de recurso administrativo, as justificativas para habilitação/
inabilitação constantes nesta publicação.
o prazo para recurso correrá conforme art.109, da lei nº. 8.666/93 e suas 
alterações.
Belém, 31 de agosto de 2022.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 847373

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e ha-
bilitação do Pregão Eletrônico nº. 025/2022-MP/Pa, , empreitada por preço 
global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto o registro de 
Preços para a aquisição de Poltronas:
- À vista da habilitação, foram declaradas vencedoras as empresas com os 
seguintes valores:
cNPJ 29.209.847/0001-62 - BElcHair coMErcio dE MoVEiS EirEli
Total do fornecedor: r$ 229.006,00
item 01..... P.Unit r$ 3.418,00 ..... P.Total r$ 229.006,00
cNPJ 07.875.146/0001-20 - SErra MoBilE iNdUSTria E coMErcio 
lTda
Total do fornecedor: r$ 407.187,23
item 03..... P.Unit r$ 1.469,99 ..... P.Total r$ 407.187,23
obs.: após sessão de análise de amostra, as empresas tiveram seus pro-
dutos (itens 01 e 03) avaliados pelos apoios técnicos sendo emitido relató-
rio final e comprovando o atendimento às especificações técnicas mínimas 
exigidas.
Valor Total do certame: r$ 636.193,23
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022
andréa Mara ciccio
Pregoeira MPE/Pa

Protocolo: 846940

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 045/2022-MP/Pa
oBJETo: registro de Preços para aquisição de Material de copa e cozinha
TErMo dE HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Protocolo Gedoc nº 113939/2022 que 
ensejou o Pregão Eletrônico nº. 045/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço por item e, diante do julgamento da Pregoeira 
designada pela Portaria nº. 4106/2022-MP/PGJ, de 01/08/2022, homologo 
o resultado do certame mencionado a favor da empresa abaixo, para todos 
os efeitos previstos em lei:
cNPJ 22.327.937/0001-09 - BEaTriZ BrUST dE SoUZa
item 01..... P.Unit r$ 208,00..... P.Total r$ 31.200,00
item 02..... P.Unit r$ 19,00.... P.Total r$ 2.850,00
Valor Total do certame: r$ 34.050,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 31 de agosto de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 846820

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4848/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MarcoS GErSoN MarialVa EliSiário, 
aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.1053, lotado no depar-
tamento Médico e odontológico, a importância de r$ 2.000,00 (dois mil 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 26/8 até 25/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.128.1494.8943
Valorização de Pessoas
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 Material de consumo r$ 2.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 31 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4851/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a rENaTo BEliNi dE oliVEira coSTa, Pro-
MoTor dE JUSTiÇa, Matrícula n.º 999.1552, exercendo atribuições na 
Promotoria de Justiça de Barcarena, a importância de r$ 3.000,00 (três 
mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 18/8 até 17/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 900,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 2.100,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 31 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4852/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a HUGo alESSoN PaSSoS da SilVa, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1849, lotado na Promotoria 
de Justiça de altamira, a importância de r$ 3.500,00 (três mil e quinhen-
tos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 25/8 até 24/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 2.000,00
3390-33 – despesas com locomoção – r$ 500,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 31 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4853/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a lEoNardo fraNco coSTa, aSSESSor Mi-
liTar, Matrícula n.º 999.3256, lotado no Gabinete Militar, a importância 
de r$ 1.000,00 (hum mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto 
Pagamento, período de aplicação 29/8 até 28/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.122.1494.8760
Governança e Gestão
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-33 despesas com locomoção r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 31 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 847237

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 4744/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139811/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dENilSoN SaNTiaGo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2407
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 30/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 26 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4745/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139864/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HErENa NEVES MaUES corrEa dE MElo
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.1724
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 26 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4747/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 140049/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: allaN ElTHoN dE SoUSa UcHoa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo BM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 333.324
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 08/09/2022 - 08/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 26 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4748/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139962/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEraldo dE MENdoNca rocHa
carGo/fUNÇÃo: 2o Subcorregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 556.440
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária, 
orientação funcional e devolutiva de Escuta Social na região administra-
tiva Nordeste i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 26 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4749/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139121/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SHElcEa PaNToJa corrEa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira 
ENTr
MaTrÍcUla: 999.3484
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Novo repartimento - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 30/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o Promotor de Justi-
ça na realização de mutirão na PJ de
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 26 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4751/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134000/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaN aSSUNcao SoarES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 998.773
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 15/07/2022 - 15/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor antonio cruz Neves até o município de Vigia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4752/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138210/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 16/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de Vigia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4753/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138302/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio aQUiNo dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.120
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa, capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor dilaelson rego Tapajos até os municípios de abaetetuba/Pa e 
capitão Poço/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4754/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139549/2022 conforme abaixo relacionado:
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NoME: JoSE raiMUNdo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.118
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 25/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor floriano Kenji Yokoyama até o município de Tucuruí/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4755/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139641/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: roSaNa riBEiro lUiZ
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1194
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 31/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - realizar treinamento e prestar 
orientações sobre as atividades administrativas aos servidores e estagiário 
lotados na PJ de Medicilândia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4756/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139872/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaN aSSUNcao SoarES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 998.773
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): aurora do Pará/Pa
PErÍodo(S): 30/08/2022 - 01/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Jose de Jesus Pereira filho até o município de aurora do Pará/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4757/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139753/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio aQUiNo dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.120
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Marcelo rodrigues dos Santos até o município de igarapé-Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4758/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139738/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oZilEa SoUZa coSTa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.884

fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Jacundá/Pa, Bom Jesus do Tocantins/Pa, Nova ipixuna/Pa, dom 
Eliseu/Pa, rondon do Pará/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, Piçarra/Pa
PErÍodo(S): 01/09/2022 - 01/09/2022, 02/09/2022 - 02/09/2022, 
05/09/2022 - 05/09/2022, 08/09/2022 - 09/09/2022, 15/09/2022 - 
16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4759/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139755/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUdia Maria da PaiXao
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1196
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Jacundá/Pa, Bom Jesus do Tocantins/Pa, dom Eliseu/Pa, 
rondon do Pará/Pa, Piçarra/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 01/09/2022 - 01/09/2022, 02/09/2022 - 02/09/2022, 
08/09/2022 - 09/09/2022, 15/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4760/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139974/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: UBiraGilda SilVa PiMENTEl
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-admi-
nistrativa
MaTrÍcUla: 601.985
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, Vitória do Xingu/Pa, anapu/Pa
PErÍodo(S): 04/09/2022 - 06/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comitiva 
da Procuradoria-Geral de Justiça, do ato de entrega das novas instalações 
da PJ de Vitória do Xingu/Pa a ser realizada no dia 05/09//2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4761/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139866/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa ValEria PiNTo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 01/09/2022 - 03/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da 3ª reunião ordinária do 
GT agrário, no dia 02/09/2022, a ser realizada em Belém/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4762/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139958/2022 conforme abaixo relacionado:
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NoME: JoSE raiMUNdo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.118
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor luiz Thomaz conceição Neto até o município de São Miguel do 
Guamá/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4763/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139976/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a manutenção 
e configuração dos equipamentos de informática da PJ de Paragominas/PA
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4764/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138133/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa, canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 14/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização de contrato - realizar vistoria e acompanha-
mento dos serviços de construção da PJ de canaã dos carajás, conforme 
contrato n. 060/2021.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4765/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 1806/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 26/04/2022, protocolo 117098/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: lUciaNo aUGUSTo araUJo da coSTa
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1722
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira
dESTiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 25/04/2022 - 29/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4766/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 2638/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 30/08/2021, protocolo 124912/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: dENiSio ViEira dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-a-i
MaTrÍcUla: 999.2947
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia

dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa, Santa Maria das Barreiras/Pa
PErÍodo(S): 02/09/2021 - 03/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4767/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139980/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEiSMario SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.915
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 12/09/2022, 26/09/2022 - 26/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de diligências na-
quele município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4768/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138497/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: roSiaNE NoroNHa PErEira
carGo/fUNÇÃo: aUdiTor dE coNTrolE iNTErNo
MaTrÍcUla: 999.1610
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): foz do iguaçu/Pr
PErÍodo(S): 11/09/2022 - 15/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “6° congresso Brasileiro de Governança, controle Público e Gestão de 
riscos nas aquisições” a ser realizado no período de 12 a 14 de setembro 
de 2022, em foz do iguaçu/Pr
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4769/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139656/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Jairo Mororo aGUiar
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2474
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 30/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4770/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139268/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica do Socorro THoMPSoN dE MoraiS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.3430
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 19/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar visita institu-
cional no Espaço de acolhimento Provisório de crianças e adolescentes do 
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município de Nova ipixuna/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4778/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139128/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNa TaTYara dE SoUSa TriNdadE roXo
carGo/fUNÇÃo: aUdiTor dE coNTrolE iNTErNo
MaTrÍcUla: 999.1820
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): foz do iguaçu/Pr
PErÍodo(S): 11/09/2022 - 15/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “6° congresso Brasileiro de Governança, controle Público e Gestão de 
riscos nas aquisições” a ser realizado no período de 12 a 14 de setembro 
de 2022, em foz do iguaçu/Pr
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4779/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138930/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: claYToN aNdradE diaS
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE UNidadE dE aPoio - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.1438
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): foz do iguaçu/Pr
PErÍodo(S): 11/09/2022 - 15/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “6° congresso Brasileiro de Governança, controle Público e Gestão de 
riscos nas aquisições” a ser realizado no período de 12 a 14 de setembro 
de 2022, em foz do iguaçu/Pr
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4780/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138951/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria dEiraNE dE oliVEira MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: assessor da Subprocuradoria Geral de Justiça, área té-
c-adm
MaTrÍcUla: 999.1205
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maceió/al, foz do iguaçu/Pr
PErÍodo(S): 11/09/2022 - 15/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “6° congresso Brasileiro de Governança, controle Público e Gestão de 
riscos nas aquisições” a ser realizado no período de 12 a 14 de setembro 
de 2022, em foz do iguaçu/Pr
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4781/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento 
no âmbito do expediente nº 139808/2022 conforme abaixo relacionado: 
NoME: aliSSoN SilVa diaS c
arGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2005
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Bom Jesus do Tocantins/Pa

PErÍodo(S): 02/09/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar apoio administrativo 
ao PJ nas atividades a serem desenvolvidas no município de Bom Jesus do 
Tocantins/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4782/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139576/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: doUGlaS GoNcalVES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3277
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 26/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - dar cumprimento de ordem 
de missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4783/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139707/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 25/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Marco aurelio Souza de oliveira até a PJ de Salinópolis/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4785/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139767/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Portel
MaTrÍcUla: 999.2843
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Portel - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 05/09/2022 - 09/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4787/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138275/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaXUEl SilVa riBEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.176
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Eldorado dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 29/08/2022
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QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4789/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139311/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Moju/Pa
PErÍodo(S): 01/09/2022 - 01/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor andre de oliveira Sobrinho até o município de Moju/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4790/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139312/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN EdiVal coElHo caSTro
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.169
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salvaterra/Pa, cachoeira do arari/Pa, Soure/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
os integrantes da comitiva do Programa de interiorização da PGJ até os 
municípios da região administrativa Marajó i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4793/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139460/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio aUGUSTo Maia doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.337
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a SUB-Ta, dra. Ubiragilda Silva Pimentel, até município de Vigia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4799/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139304/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São francisco do Pará/Pa
PErÍodo(S): 17/08/2022 - 17/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de São francisco do 
Pará/Pa

ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4802/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137017/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 05/08/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor antonio cruz Neves até o município de São domingos de capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4805/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139308/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 24/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor rodrigo campos oliveira até o município de Santo antônio do 
Tauá/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4806/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139306/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor andre de oliveira Sobrinho até o município de castanhal/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4807/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139299/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aBSalao rocHa do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1353
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Pedro Henryque Paes loureiro de Bragança até o município de 
Vigia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4810/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139115/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ilVaN dE SoUZa MariNHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-V
MaTrÍcUla: 999.248
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): curionópolis/Pa
PErÍodo(S): 22/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Wagner da Silva Santos até a PJ de curionópolis/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4811/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139055/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVaNdro JoSE PErES PErEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1644
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mosqueiro/Pa, castanhal/Pa, São João de Pirabas/Pa, Bra-
gança/Pa
PErÍodo(S): 22/08/2022 - 26/08/2022, 29/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Thiago rodrigues de Matos até os municípios de Mosqueiro, 
castanhal, São João de Pirabas e Bragança/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4814/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137030/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE raiMUNdo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.118
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 09/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Wagner da Silva Santos até a PJ de São Miguel do Guamá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 847101

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 026/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 035/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e BoM BoNS E 
dEScarTaVEiS EirEli (cNPJ nº 01.580.769/0001-99)
objeto: registro de Preços para aquisição de Materiais de Higiene e limpeza
data da assinatura: 31/08/2022
Vigência: 01/09/2022 a 01/09/2023
Preços registrados: 

item Especificações Técnicas Marca apresen-
tação

Qtde
estimada

Preço 
Unitário 

1 ácido muriático. frasco c/01 litro. Validade mínima 
de 24 meses, a partir da data de entrega. limpa Mais frasco 50 4,70

13
Saco plástico com capacidade para 15 litros, em po-
lietileno de alta densidade, cor: cinza, azul ou preta. 
Pacote c/20 unidades. Marca de referência Kata lixo

Kata lixo Pacote 200 2,20

20
Papel toalha em rolo, gofrado, branco, com 100% fi-
bras celulósicas, rolo com 60 toalhas medindo 21cm 

x 20cm, não reciclado. Pacote c/02 rolos
Scala Pacote

 1.200 4,30

Foro: Belém- Pa
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Endereço da contratada: Beco da Piedade nº 32 (Piedade e Praça Magalha-
es), Bairro do reduto, no município de Belém – Pa, cEP: 66053-220 E-mail 
vendas@italydesign.com.br, telefone (91) 3212-1231 / 3212-3957

Protocolo: 847243
a V i S o N.º 16/2022-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) entrância concurso  critério  cargo

134.044/2022 33/2022 (15/07/22)  2.ª remoção
 

ant. 1º PJ de Tomé-açu.

134.045/2022 34/2022 (15/07/22)  2.ª remoção
 

ant. 2º PJ de São Miguel do Guamá.

134.046/2022 35/2022 (15/07/22)  2.ª remoção
 

ant. PJ de Soure.

Belém, 31 de agosto de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 847180
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 036/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 027/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empre-
sa diaMoNd SErVicoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra EirEli (cNPJ nº 
08.538.011/0001-31)
objeto: registro de preços para prestação de serviços continuados de car-
regador, copeiro, recepcionista e telefonista, por pessoa jurídica, com for-
necimento de mão de obra uniformizada.
data da assinatura: 31/08/2022
Vigência: 01/09/2022 a 01/09/2023
Preços registrados: 

item descrição Und Qtd Vlr Unt Vlr Unt 
anual

Vlr total 
anual

1 Serviço de recepcionista em Belém (incluindo 
icoaraci e Mosqueiro)

Posto de 
Serviço 14 r$ 3.747,63 r$ 44.971,56 r$ 

629.601,84

2 Serviço de Telefonista em Belém (incluindo 
icoaraci e Mosqueiro)

Posto de 
Serviço 8 r$ 3.849,16 r$ 46.189,92 r$ 

369.519,36

3 Serviço de copeiro em Belém (incluindo 
icoaraci e Mosqueiro)

Posto de 
Serviço 10 r$ 3.318,63 r$ 39.823,56 r$ 

398.235,60
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4 Serviço de carregador em Belém (incluindo 
icoaraci e Mosqueiro)

Posto de 
Serviço 5 r$ 3.207,10 r$ 38.485,20 r$ 

192.426,00

5
Serviço de recepcionista em ananindeua, 

Benevides, Marituba, Santa Bárbara e Santa 
izabel do Pará

Posto de 
Serviço 8 r$ 3.747,63 r$ 44.971,56 r$ 

359.772,48

6
Serviço de Telefonista em ananindeua, 

Benevides, Marituba, Santa Bárbara e Santa 
izabel do Pará

Posto de 
Serviço 6 r$ 3.849,16 r$ 46.189,92 r$ 

277.139,52

7
Serviço de copeiro em ananindeua, Benevi-
des, Marituba, Santa Bárbara e Santa izabel 

do Pará

Posto de 
Serviço 3 r$ 3.318,63 r$ 39.823,56 r$ 

119.470,68

8

Serviço de recepcionista em Bujaru, cas-
tanhal, curuçá, concórdia do Pará, igarapé 

açu, inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, 
Marapanim, Santa Maria do Pará, Santo 

antonio do Tauá, São caetano de odivelas, 
São domingos do capim, São francisco do 
Pará, São João da Ponta, Terra alta, Vigia 

de Nazaré.

Posto de 
Serviço 4 r$ 3.747,55 r$ 44.970,60 r$ 

179.882,40

9

Serviço de Telefonista em Bujaru, castanhal, 
curuçá, concórdia do Pará, igarapé açu, 

inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Ma-
rapanim, Santa Maria do Pará, Santo antonio 
do Tauá, São caetano de odivelas, São do-

mingos do capim, São francisco do Pará, São 
João da Ponta, Terra alta, Vigia de Nazaré

Posto de 
Serviço 4 r$ 3.848,91 r$ 46.186,92 r$ 

184.747,68

10

Serviço de copeiro em Bujaru, castanhal, 
curuçá, concórdia do Pará, igarapé açu, 
inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, 
Marapanim, Santa Maria do Pará, Santo 

antonio do Tauá, São caetano de odivelas, 
São domingos do capim, São francisco do 
Pará, São João da Ponta, Terra alta, Vigia 

de Nazaré. -

Posto de 
Serviço

2 r$ 3.318,66 r$ 39.823,92 r$ 79.647,84

11

Serviço de recepcionista em augusto corrêa, 
Bonito, Bragança, cachoeira do Piriá, capane-
ma, capitão Poço, Garrafão do Norte, irituia, 
Nova Esperança do Piriá, Nova Timboteua, 

ourém, Peixe Boi, Primavera, Quatipuru, Sali-
nópolis, Santa luzia so Pará, Santarém Novo, 
São João de Pirabas, São Miguel do Guamá, 

Tracuateua e Viseu

Posto de 
Serviço 7 r$ 3.747,63 r$ 44.971,56 r$ 

314.800,92

12

Serviço de Telefonista em augusto corrêa, Bo-
nito, Bragança, cachoeira do Piriá, capanema, 
capitão Poço, Garrafão do Norte, irituia, Nova 
Esperança do Piriá, Nova Timboteua, ourém, 
Peixe Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, 

Santa luzia so Pará, Santarém Novo, São João 
de Pirabas, São Miguel do Guamá, Tracuateua 

e Viseu

Posto de 
Serviço 4 r$ 3.849,16 r$ 46.189,92 r$ 

184.759,68

13

Serviço de copeiro em augusto corrêa, Boni-
to, Bragança, cachoeira do Piriá, capanema, 
capitão Poço, Garrafão do Norte, irituia, Nova 
Esperança do Piriá, Nova Timboteua, ourém, 
Peixe Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, 

Santa luzia so Pará, Santarém Novo, São João 
de Pirabas, São Miguel do Guamá, Tracuateua 

e Viseu

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.318,63 r$ 39.823,56 r$ 79.647,12

14

Serviço de recepcionista em aurora do Pará, 
dom Eliseu, ipixuna do Pará, Mãe do rio, 

Paragominas, Ulianópolis, Tomé-açu

Posto de 
Serviço 4 r$ 3.747,63 r$ 44.971,56 r$ 

179.886,24

15

Serviço de Telefonista em aurora do Pará, 
dom Eliseu, ipixuna do Pará, Mãe do rio, 

Paragominas, Ulianópolis, Tomé-açu

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.849,16 r$ 46.189,92 r$ 92.379,84

16

Serviço de copeiro em aurora do Pará, dom 
Eliseu, ipixuna do Pará, Mãe do rio, Paragomi-

nas, Ulianópolis, Tomé-açu

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.318,63 r$ 39.823,56 r$ 79.647,12

17
Serviço de recepcionista em abaetetuba, aca-

rá, Baião, Barcarena, cametá, igarapé Miri, 
limoeiro do ajuru, Mocajuba, Moju, Tailândia.

Posto de 
Serviço 6 r$ 3.747,63 r$ 44.971,56 r$ 

269.829,36

18
Serviço de Telefonista em abaetetuba, acará, 
Baião, Barcarena, cametá, igarapé Miri, limo-

eiro do ajuru, Mocajuba, Moju, Tailândia.

Posto de 
Serviço 4 r$ 3.849,16 r$ 46.189,92 r$ 

184.759,68

19
Serviço de copeiro em abaetetuba, acará, 

Baião, Barcarena, cametá, igarapé Miri, limo-
eiro do ajuru, Mocajuba, Moju, Tailândia.

Posto de 
Serviço 3 r$ 3.318,63 r$ 39.823,56 r$ 

119.470,68

20
Serviço de recepcionista em cachoeira do 
arari, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, 

Santa cruz do arari, Soure

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.747,63 r$ 44.971,56 r$ 89.943,12

21
Serviço de Telefonista em cachoeira do arari, 
Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa 

cruz do arari, Soure.

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.849,16 r$ 46.189,92 r$ 92.379,84

22
Serviço de copeiro em cachoeira do arari, 
Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa 

cruz do arari, Soure.

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.318,63 r$ 39.823,56 r$ 79.647,12

23

Serviço de recepcionista em afuá, anajás, 
Bagre, Breves, chaves, curralinho, Gurupá, 

Melgaço, oeiras do Pará, Portel, São Sebastião 
da Boa Vista.

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.747,63 r$ 44.971,56 r$ 89.943,12

24

Serviço de Telefonista em afuá, anajás, 
Bagre, Breves, chaves, curralinho, Gurupá, 

Melgaço, oeiras do Pará, Portel, São Sebastião 
da Boa Vista

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.849,16 r$ 46.189,92 r$ 92.379,84

25

Serviço de copeiro em afuá, anajás, Bagre, 
Breves, chaves, curralinho, Gurupá, Melgaço, 

oeiras do Pará, Portel, São Sebastião da 
Boa Vista

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.318,63 r$ 39.823,56 r$ 79.647,12

26

Serviço de recepcionista em abel figueiredo, 
Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do 

araguaia, itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova 
ipixuna, Palestina do Pará, Piçarra, rondon do 
Pará, São domingos do araguaia, São Geraldo 

do araguaia, São João do araguaia

Posto de 
Serviço 4 r$ 3.747,71 r$ 44.972,52 r$ 

179.890,08

27

Serviço de Telefonista em abel figueiredo, 
Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do 

araguaia, itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova 
ipixuna, Palestina do Pará, Piçarra, rondon do 
Pará, São domingos do araguaia, São Geraldo 

do araguaia, São João do araguaia

Posto de 
Serviço 4 r$ 3.849,01 r$ 46.188,12 r$ 

184.752,48

28

Serviço de copeiro em abel figueiredo, Bom 
Jesus do Tocantins, Brejo Grande do araguaia, 
itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova ipixuna, 
Palestina do Pará, Piçarra, rondon do Pará, 
São domingos do araguaia, São Geraldo do 

araguaia, São João do araguaia

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.318,72 r$ 39.824,64 r$ 79.649,28

29

Serviço de recepcionista em água azul do 
Norte, Bannach, conceição do araguaia, 
cumaru do Norte, floresta do araguaia, 

ourilândia do Norte, Pau d’arco, redenção, 
rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana 

do araguaia, São félix do Xingu, Sapucaia, 
Tucumã, Xinguara

Posto de 
Serviço

9 r$ 3.747,63 r$ 44.971,56 r$ 
404.744,04

30

Serviço de Telefonista em água azul do Norte, 
Bannach, conceição do araguaia, cumaru do 

Norte, floresta do araguaia, ourilândia do 
Norte, Pau d’arco, redenção, rio Maria, Santa 
Maria das Barreiras, Santana do araguaia, São 

félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã, Xinguara

Posto de 
Serviço 4 r$ 3.849,16 r$ 46.189,92 r$ 

184.759,68

31

Serviço de copeiro em água azul do Norte, 
Bannach, conceição do araguaia, cumaru do 

Norte, floresta do araguaia, ourilândia do 
Norte, Pau d’arco, redenção, rio Maria, Santa 
Maria das Barreiras, Santana do araguaia, São 

félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã, Xinguara

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.318,63 r$ 39.823,56 r$ 79.647,12
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32
Serviço de recepcionista em Breu Branco, 

Goianésia do Pará, Novo repartimento, 
Pacajá, Tucuruí

Posto de 
Serviço 4 r$ 3.747,63 r$ 44.971,56 r$ 

179.886,24

33
Serviço de Telefonista em Breu Branco, 
Goianésia do Pará, Novo repartimento, 

Pacajá, Tucuruí

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.849,16 r$ 46.189,92 r$ 92.379,84

34 Serviço de copeiro em Breu Branco, Goianésia 
do Pará, Novo repartimento, Pacajá,

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.318,63 r$ 39.823,56 r$ 79.647,12

35
Serviço de recepcionista em canaã dos 

carajás, curionópolis, Eldorado do carajás, 
Parauapebas

Posto de 
Serviço 5 r$ 3.747,63 r$ 44.971,56 r$ 

224.857,80

36
Serviço de Telefonista em canaã dos 

carajás, curionópolis, Eldorado do carajás, 
Parauapebas

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.849,16 r$ 46.189,92 r$ 92.379,84

37
Serviço de copeiro em canaã dos carajás, 

curionópolis, Eldorado do carajás, Pa-
rauapebas

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.318,63 r$ 39.823,56 r$ 79.647,12

38

Serviço de recepcionista em altamira, anapu, 
Brasil Novo, Medicilândia, Placas, Porto de 
Moz, Senador José Porfírio, Uruará, Vitória 

do Xingu

Posto de 
Serviço 4 r$ 3.747,55 r$ 44.970,60 r$ 

179.882,40

39

Serviço de Telefonista em altamira, anapu, 
Brasil Novo, Medicilândia, Placas, Porto de 
Moz, Senador José Porfírio, Uruará, Vitória 

do Xingu

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.848,91 r$ 46.186,92 r$ 92.373,84

40
Serviço de copeiro em altamira, anapu, Brasil 
Novo, Medicilândia, Placas, Porto de Moz, Se-
nador José Porfírio, Uruará, Vitória do Xingu

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.318,65 r$ 39.823,80 r$ 79.647,60

41
Serviço de recepcionista em aveiro, itaituba, 

Jacareacanga, Novo Progresso, rurópolis, 
Trairão

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.747,69 r$ 44.972,28 r$ 89.944,56

42
Serviço de Telefonista em aveiro, itaituba, 
Jacareacanga, Novo Progresso, rurópolis, 

Trairão

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.849,11 r$ 46.189,32 r$ 92.378,64

43 Serviço de copeiro em aveiro, itaituba, Jaca-
reacanga, Novo Progresso, rurópolis, Trairão

Posto de 
Serviço 2 r$ 3.318,62 r$ 39.823,44 r$ 79.646,88

44

Serviço de recepcionista em alenquer, 
almeirim,Belterra, curuá, faro, Juruti, Mojuí 

dos campos,Monte alegre, Óbidos, oriximiná, 
Prainha, Santarém,Terra Santa

Posto de 
Serviço 5 r$ 3.747,71 r$ 44.972,52 r$ 

224.862,60

45

Serviço de Telefonista em alenquer, almeirim, 
Belterra, curuá, faro, Juruti, Mojuí dos cam-

pos, Monte alegre, Óbidos, oriximiná, Prainha, 
Santarém, Terra Santa

Posto de 
Serviço 4 r$ 3.848,99 r$ 46.187,88 r$ 

184.751,52

46

Serviço de copeiro em alenquer, almeirim, 
Belterra,curuá, faro, Juruti, Mojuí dos cam-

pos, Monte alegre,Óbidos, oriximiná, Prainha, 
Santarém, Terra Santa

Posto de 
Serviço 4 r$ 3.318,86 r$ 39.826,32 r$ 

159.305,28

Foro: Belém- Pa
ordenador responsável: dr. cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior, 
Procurador-Geral de Justiça
Endereço da contratada: Passagem dalva, 505 – Marambaia – Belém – 
Pará, cEP: 66.615-080 fone: (91) 3347-9878 (ramais 2203/2204), e-mail 
comercial@diamondservicos.com.br.

Protocolo: 847348
Portaria Nº 4850/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,

r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo Senhor José Nazareno Barros andré, Promotor 
de Justiça, em exercício no 5º cargo da Promotoria de Justiça criminal 
de icoaraci/Pa, para atuar nos autos de nº 0801299-25.2022.8.14.0201 
(SiMP nº 001597-131/2022), na condição de longa manus da Procura-
doria-Geral de Justiça, e, nos termos do art. 41 do cPP, prossiga com a 
demanda e ofereça a devida denúncia, em desfavor do investigado, pela 
prática do crime previsto no artigo 147 do código Penal Brasileiro, em ra-
zão da fundamentação jurídica apresentada.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 31 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 847099
resUMo da Portaria N.º 36/2022/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 036/2022/13ª PJ cível de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n°. 000194-920/2022
Instauração de Procedimento Administrativo para garantia de profissional 
de apoio escolar ao adolescente C.S.J. C, o qual é pessoa com deficiência e 
encontra-se matriculado na EMEf cristo rei, neste Município
Marabá/Pa, 31 de agosto de 2022
lÍliaN ViaNa frEirE
Promotora de Justiça Titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 847075
resUMo da Portaria N.º 37/2022/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 037/2022/13ª PJ cível de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n°. 000242-920/2022
instauração de Procedimento administrativo para garantia de acesso à me-
dicação e profissional de apoio escolar à criança L.R.M., a qual é pessoa 
com deficiência e encontra-se matriculada na rede municipal de ensino, 
neste Município.
Marabá/Pa, 31 de agosto de 2022
lÍliaN ViaNa frEirE
Promotora de Justiça Titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 847126
Portaria Nº 4849/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo dr. alexandre Mattos Moura, Promotor de 
Justiça, respondendo pelo 2º cargo da Promotoria de Justiça criminal de 
altamira/Pa, para atuar nos autos de nº 0004503-87.2020.8.14.0005, na 
condição de longa manus da Procuradoria-Geral de Justiça, e, nos termos 
do art. 28, do código de Processo Penal Brasileiro, prossiga com a deman-
da e ofereça a devida denúncia, em desfavor dos indiciados, pela prática 
de crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do CPB, 
em razão da fundamentação jurídica apresentada.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 31 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 847036
resUMo da Portaria N.º 35/2022/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 035/2022/13ª PJ cível de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n°. 000194-920/2022
Instauração de Procedimento Administrativo para garantia de profissional 
de apoio escolar à adolescente R. M. L, a qual é pessoa com deficiência 
e encontra-se matriculada na Escola Estadual Geraldo Mendes de castro 
Veloso, neste Município
Marabá/Pa, 31 de agosto de 2022
lÍliaN ViaNa frEirE
Promotora de Justiça Titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 847056
resUMo da Portaria Nº 033/2022 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 e art.3º, caput, e art.7º, da resolução cNMP nº 174 
de 04 de julho de 2017, e art.7º, caput, e art.11, da resolução nº 007 
de 06 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/Pa, e 
demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000328-125/2022 MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU-bel, 
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que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 11/07/2022
objeto da investigação: descarte irregular de medicamentos na av. Pedro 
Miranda, entre a Travessa alferes costa e av. dr. freitas, no bairro da pe-
dreira, Belém-Pa
Belém-Pa, 23 de agosto de 2022.
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá: Promotor de Justiça

Protocolo: 846776
Portaria Nº 0674/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, 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

140590/2022 aliNE daNiElli aGUiar 
PiNTo 2021/2022 12/09 a 

11/10/2022 12/09/2022 30

140169/2022 carloS alBErTo da MaTa 
VEloSo 2021/2022 10/08 a 

08/09/2022 26/08/2022 14

140420/2022 EdEMilSoN roBErTo 
raMalHo dE SoUSa 2019/2020 05/09 a 

04/10/2022 05/09/2022 30

139507/2022 GilcilENE MaGalHaES 
loPES 2021/2022 17/08 a 

15/09/2022 29/08/2022 18

140707/2022 HUGo SaNcHES da SilVa 
PicaNco 2021/2022 01 a 

30/09/2022 01/09/2022 30

140391/2022 Maria clara coSTa 
VaScoNcEloS 2021/2022 16/08 a 

14/09/2022 29/08/2022 17

140382/2022 MicHElE dE PaUla MaciEl 
TEiXEira 2021/2022 19/08 a 

17/09/2022 29/08/2022 20

140371/2022 rodolfo KlEBEr Mar-
TiNS cUNHa 2020/2021 08/09 a 

07/10/2022 08/09/2022 30

140105/2022 SaNdra Socorro Mora-
ES da coSTa 2021/2022 08/09 a 

07/10/2022 08/09/2022 30
 
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa.
 BElÉM, 30 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 846757
resUMo da Portaria N.º 34/2022/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 034/2022/13ª PJ cível de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n°. 000237-940/2022
instauração de Procedimento administrativo para apurar suposta situação 
de vulnerabilidade vivenciada pela idosa E.B.o, de 92 (noventa e dois) 
anos de idade
Marabá/Pa, 31 de agosto de 2022
lÍliaN ViaNa frEirE
Promotora de Justiça Titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 846882
resUMo da Portaria Nº 035/2022 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 os termos do art. 2º, § 6º e § 7º da resolução cNMP nº 
23, de 17 de setembro de 2007, e art. 13º § 1º e §2º, da resolução cPJ nº 
007, de 13 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/
Pa, e demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a conversão 
do Procedimento Preparatório nº 043398-003/2021-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU
-bel em inquérito civil, que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de 
Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
data da conversão: 02.08.2022
objeto: serralheira, situada na Passagem liberdade, 43, fundos (garagem) 
na Travessa 3 de Maio, entre domingos Marreiros e antônio Barreto, no 
Bairro de fátima, nesta cidade. Em que relata possível poluição sonora e 
poluição atmosférica.
Belém-Pa, 24 de agosto de 2022.
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá: Promotor de Justiça

Protocolo: 846867
resUMo da Portaria Nº 034/2022 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 

arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 os termos do art. 2º, § 6º e § 7º da resolução cNMP nº 
23, de 17 de setembro de 2007, e art. 13º § 1º e §2º, da resolução cPJ nº 
007, de 13 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/
Pa, e demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a conversão 
do Procedimento Preparatório nº 000066-113/2021-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU
-bel em inquérito civil, que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de 
Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
data da conversão: 25.07.2022
objeto: necessidade de poda de árvore localizada na av. alcindo cacela, 
n°. 1618, entre Governador José Malcher e Magalhães Barata, Nazaré, 
Belém/Pa, a qual estaria na iminência de cair, em comprometimento às 
fiações públicas e obstruindo a passagem para a residência da reclamante.
Belém-Pa, 23 de agosto de 2022.
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá: Promotor de Justiça

Protocolo: 846846

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PrEGÃo PrESENcial Nº 03/2022-MPcM/Pa-Processo nº 5023/2022

Considerando que o processo licitatório atendeu às finalidades estabeleci-

das na legislação aplicável;

Homologo o processo licitatório PrEGÃo PrESENcial nº 03/2022, deter-

minado como vencedora à empresa NEW MÓVEiS coorPoraTiVo lTda, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 46.475.822/0001-20, pelo valor global de 
r$394.825,00 (trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco 
reais).
Belém, 30 de agosto de 2022
Maria regina franco cunha
Procuradora Geral, em exercício

Protocolo: 847053

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
a Pregoeira deste MPcM/Pa, nomeada através da Portaria nº 083/2022-
GaB/MPcM-Pa, no uso de suas atribuições legais, cumprindo todas as 
exigências legais no Julgamento da Proposta de Preços e documentos 
de Habilitação, referente ao Pregão Presencial nº 03/2022 (Processo nº 
5023/2022), realizada na sessão do dia 26.08.2022, às 09:30hs e em con-
formidade com a lei federal 10.520/02, com a aplicação subsidiária da lei 
nº. 8.666/93, e de acordo com as disposições previstas no Edital e seus 
anexos, adJUdica à empresa vencedora do certame, NEW MÓVEiS co-
orPoraTiVo lTda, cNPJ: 46.475.822/0001-20, o objeto licitado por ter 
ofertado o melhor preço e com vantajosidade para administração, confor-
me a seguir especificado:

 objeto
 empresa (cNPJ) PreÇo GLoBaL

1.  diViSÓria coMPlETa    

1.1 diViSÓria PiSo TETo – PaiNEl/Vidro/
dUPlo/BaNdEira

1.2 diViSÓria PiSo TETo – ModÚlo 
PorTa/BaNdEira

1.3 diViSÓria PiSo TETo – MÓdUlo 
PaiNEl cEGo

 

NEW MÓVEiS coor-
PoraTiVo lTda 46.475.822/0001-20   r$ 394.825,00

 
Belém, 29 de agosto de 2022
Sabrina oliveira araújo
Pregoeira – MPcM/Pa

Protocolo: 847034
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo

decorrente: PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2021-Pe-PMa. contratante: 
Prefeitura Municipal de abaetetuba/ Secretaria Municipal de Saúde. objeto: 
Termo aditivo de reequilibrio Economico - financeiro, em planilha em anexo, 
referente contrato administrativo nº 2022/025-PE-PMa, do Pregão Eletrônico 
nº 011/2021-PE-PMa. origem: contrato nº 2022/025. contratado: Expresso 
Nordeste Transporte Eirel cNPJ N° 22.652.271/0001-64. 1º Termo aditivo 
de reequilibrio Econômico dos itens 1-4, nos termos art. 57, ii, § 2º da lei 
8.666/93. assinado em 22 de agosto de 2022. charles césar tocantins de 
souza - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 847293

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico 035/2022- Pe-PMa 

o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que no dia 16 de setembro de 2022, às 09h, no endereço eletrô-
nico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na modalidade 
Pregão, na forma  eletrônica, do tipo  Menor Preço por  item, no modo de 
disputa aberto, para aquisição de Equipamentos e Suprimentos de informáti-
ca, objetivando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Meio am-
biente 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 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.  ordenador: 
raphael thiago silva sereni.

Protocolo: 847289

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 034/2022- Pe-PMa  
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Prefeitura Municipal tor-
na público que no dia 15 de setembro de 2022, às 09h, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na modalidade 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 setem-
bro 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 informações sobre a licitação através 
do acesso à página do Tribunal de contas do Município/Pa, www.portaldecom-
praspúblicas.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 Felgueiras de Carvalho.

eXtrato de coNtrato 
coNtrato adMiNistratiVo Nº 2022/276-Pe-PMa 

contratante: secretaria Municipal de educação, cultura e desporto - SE-
MEc, cNPJ: 05.105.127/0001-99. contratada: Transporte rodo-Norte ltda, 
cNPJ 23.829.190/0001-50. Valor: r$ 213.650,00. Vigência: 29/08/2022 a 
31/12/2022. Processo administrativo nº 2022/0112-001-PMa. Modalidade: 
Pregão Eletrônico Nº 012/2022-PE-PMa. objeto: contratação de Empresa 
Para Prestação de Serviços de locação de Veículos Terrestres e fluviais Para 
distribuição de Materiais (livros didáticos, Merenda Escolares Entre outros) e 
deslocamento de Servidores Para atender as demandas logísticas da Secre-
taria Municipal de Educação, cultura e desporto do Município de abaetetuba/
Pa. ORD. DESP.: Jefferson Felgueiras de Carvalho.

Protocolo: 847285
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura do Pregão 
Eletrônico nº 045/2022, tipo menor preço, modo de disputa aberto, para rE-
GiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVETUal rEcarGaS EM BoTiJÕES dE 
GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo - GlP 13KG E aQUiSiÇÃo dE VaSilHaMES 
GáS 13 KG, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, 
SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE acará/Pa. a Sessão de rece-
bimento de propostas, análise e julgamento será em 15 de SETEMBro de 
2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.
br UaSG: 980403, às 09:00hs. Edital e anexos: https://acara.pa.gov.
br,www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, 
Setor de licitações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das 
licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com. Pe-
dro Paulo Gouvea Moraes-Prefeito Municipal.

Protocolo: 847442

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BONITO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BoNito
aViso de iNeXiGiLBiLidade de LicitaÇÃo 

iNeXiGiLBiLidade Nº6/2022-110801 
reconheço a inexigibilidade de Licitação nos termos do art. 25, inciso ii 
da Lei 8.666\93 e alterações posteriores, eu Ratifico o referido processo licita-
tório de acordo com o relatório da comissão Permanente de licitação para a 
contratação da empresa especializada na prestação de serviços técnicos es-
pecializados de assessoria jurídica voltada as atividades da administração pú-
blica sediada na capital do estado, prestando assessoria e consultoria jurídica 
com alto nível de especialização na capital do estado  e na capital da república 
juntos aos tribunais judiciais, tribunais de contas, órgãos da administração 
pública  direta e indireta, dentre outros, representada por: Brasil de castro - 
Socieddade de advogados S/S, cNPJ: 13.293.197/0001-46.

iNeXiGiLBiLidade Nº 6/2022-110802 
reconheço a inexigibilidade de Licitação nos termos do art. 25, inciso ii 
da Lei 8.666\93 e alterações posteriores, eu Ratifico o referido processo lici-
tatório de acordo com o relatório da comissão Permanente de licitação para 
a contratação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria 
jurídica em licitações e contratos administrativos para atender as necessi-
dades da prefeitura municipal de Bonito-Pa, representada por: Humairton 
Manaia sociedade individual de advocacia cNPJ: 30.350.220/0001-06

eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 20221708-01 
origem: inexigibilidade nº 6/2022-110801. contratante: Prefeitura Muni-
cipal de Bonito. contratada: Brasil de castro - Socieddade de advogados S/S 
cNPJ: 13.293.197/0001-46. objeto: contratação da empresa especializada 
na prestação de serviços técnicos especializados de assessoria jurídica voltada 
as atividades da administração pública sediada na capital do estado, prestan-
do assessoria e consultoria jurídica com alto nível de especialização na capital 
do estado e na capital da república juntos aos tribunais judiciais, tribunais de 
contas, órgãos da administração pública direta e indireta, dentre outros. Valor 
Mensal: r$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Vigência: 17 de agosto de 
2022 a 31 de dezembro de 2022. data da assinatura: 17 de agosto de 2022

coNtrato Nº 20221708-02 
oriGeM: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-110802 

contratante: Prefeitura, secretarias e Fundos do Município. contratada: Hu-
mairton Manaia Sociedade individual de advocacia cNPJ: 30.350.220/0001-
06. objeto: contratação de serviços técnicos especializados de consultoria 
e assessoria jurídica em licitações e contratos administrativos para atender 
as necessidades da prefeitura municipal de Bonito-Pa. Valor Mensal: r$ 
20.000,00 (vinte mil reais). Vigência: 17 de agosto de 2022 a 31 de dezem-
bro de 2022. data da assinatura: 17 de agosto de 2022. Nickerson caval-
cante dos santos Geraldo - Prefeito em exercício.

Protocolo: 847298

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtrato de reGistro de PreÇos

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 026/2022-PMc 
reconheço a ata de registro de Preços - Pregão eletrônico srP. objeto: re-
gistro de Preço Para futura E Eventual aquisição de Material Técnico Hospi-
talar. Vencedores: arp nº 1.026/2022-Pmc -altamed distribuidora de Medica-
mentos ltda, cNPJ nº 21.581.445/0001-82. iTENS: 14, 15, 27, 49, 54, 55, 
64, 65, 75, 77, 80, 86, 92, 94, 100, 104, 105, 106, 110, 116, 126, 127, 128, 
129, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 167, 168, 171, 172, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184. 
Valor: r$ 1.800.793,66. arp nº 2.026/2022-PMc - Bragantina distribuidora 
de Medicamentos ltda, cNPJ nº 07.832.455/0001-12. itens: 2, 5, 10, 58, 81, 
173, 176. Valor: r$ 471.693,40. arp Nº 3.026/2022-Pmc -c. J. a. Parente, 
cnpj Nº83.646.307/0001-91. itens: 1, 8, 26, 29, 48, 50, 59, 69, 70, 76, 111, 
124, 165, 174. Valor: r$ 1.383.948,73. arp nº 4.026/2022-Pmc -f. cardoso E 
cia ltda, cnpj Nº 04.949.905/0001-63. itens: 13, 19, 20, 21, 23, 24, 34, 42, 
45, 46, 53, 56, 57, 60, 61, 63, 79, 83, 87, 93, 101, 102, 103, 107, 109, 112, 
113, 114, 115, 121, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 147, 148, 151, 163, 
164, 166, 169, 185. Valor: r$ 1.772.591,57. arp nº 5.026/2022-Pmc -r. c. 
Zagallo Marques & cia ltda, cnpj Nº 83.929.976/0001-70. itens: 9, 11, 12, 
25, 28, 41, 43, 44, 66, 67, 68, 71, 89, 91, 95, 96,108, 117, 119, 122, 123, 
125, 140, 175.Valor:r$ 1.031.328,59. arp nº 6.026/2022-Pmc -r. S. lobato 
Neto Eireli, cnpj Nº 38.028.373/0001-43. itens: 3, 4, 6, 22, 52, 72, 73, 74, 
78, 82, 85, 118. Valor:r$ 586.571,25.arp nº 7.026/2022-Pmc -rca dist. de 
Produtos Hospitalares E com. de Equipamentos de informática Eireli, cnpj 
Nº 26.543.386/0001-71. itens: 7, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 
62, 84, 88, 90, 120, 170. Valor: r$ 1.183.411,44. arp nº 8.026/2022-Pmc - 
Salute distribuidora de Medicamentos E Produtos Hospitalares ltda, cnpj Nº 
18.606.861/0001-83. itens: 16, 17, 18, 32, 51, 97, 98, 99, 150, 152, 153, 
154, 155. Valor: r$ 1.003.194,60. Vigência: 26/08/2022 a 25/08/2023. or-
denador: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.
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eXtratos de coNtratos 
carta coNVite Nº 21/2022-seMed 

objeto: construção da Emeif itacoã, No ramal itacoã, No distrito de curu-
çambaba, cametá/Pa, Para atender as Necessidades da Secretaria Munici-
pal de Educação.fundamento legal: lei federal Nº 8.666/93. contrato Nº 
cc01.21/2022 - Semed. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Se-
cretaria Municipal de Educação. cnpj Nº 18.782.198/0001-78.contratado: S 
P comércio E Serviços Eireli, cNPJ nº: 23.244.719/0001-73.Valor Total r$ 
328.175,23.Vigência: 26/08/2022 a 25/08/2023. ordenador: enio de car-
valho, secretário de educação.

carta coNVite Nº 23/2022-seMed 
objeto: construção da Emeif caripí, No Sítio caripí, No distrito de Juaba, 
cametá/Pa, Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educa-
ção.fundamento legal: lei federal Nº 8.666/93. contrato Nº cc01.23/2022 
- Semed. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal 
de Educação. cnpj Nº 18.782.198/0001-78.contratado: Multiservice cons-
trução comércio E Serviços Eireli, cNPJ nº: 22.016.274/0001-01.Valor Total 
r$ 329.106,66.Vigência: 26/08/2022 a 25/08/2023. ordenador: enio de 
carvalho, secretário Municipal de educação.

carta coNVite Nº 26/2022-PMc 
objeto: reforma E adequação do alojamento E detenção da PM, No dis-
rito de carapajó - cametá/Pa, de forma a atender as Necessidades desta 
Prefeitura Municipal de cametá.fundamento legal: lei federal Nº 8.666/93. 
contrato Nº cc01.26/2022 - Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de ca-
metá. cnpj Nº 05.105.283/0001-50.contratado: i G Serviços de construções 
&comércio ltda, cNPJ nº: 37.955.236/0001-91.Valor Total r$ 238.288,68.
Vigência: 26/08/2022 a 25/08/2023. ordenador: Victor correa cassiano, 
Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 847303
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 2508001-2022 

origem: Pregão eletrônico nº 025/2022 - Pmc. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de capanema/Pará. contratada: Janderson da costa Macedo 
97267350259 cpnj: 35.514.809/0001-16. objeto: registro de Preços Para 
Eventual E futura Prestaçao de Serviços de limpeza E Higienização de Veícu-
los E Motocicletas (lava Jato), Pertencentes a frota Municipal, Visando aten-
der as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema/Pa. Valor Global: 
r$ 329.676,00(trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais). 
Vigência: por 12(dose) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
data da assinatura: 25/08/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.

eXtrato de reGistro de PreÇo 
reGistro de PreÇo Nº 025/2022, Vinculada ao Pe nº 025/2022-PMc-srP. 
objeto: registro de Preços Para Eventual E futura Prestaçao de Serviços de 
limpeza E Higienização de Veículos E Motocicletas (lava Jato), Pertencen-
tes a frota Municipal, Visando atender as necessidades da Prefeitura Mu-
nicipal de capanema/Pa. Janderson da costa Macedo 97267350259, cpnj 
35.514.809/0001-16, com valor: lote-Valor: 01-r$ 329.676,00. Vigência: 
12(dose)meses, contados a partir da data de sua assinatura. Em 24/08/2022. 
Laise Martins Leal - Pregoeira.

eXtratos de terMos aditiVos 
termo aditivo Pregão eletrônico nº 9/2021-021. Termo aditivo de con-
trato nº 1808002-2021-Pregão Eletrônico nº 021-2021. objeto: Manutenção 
de Veículos, com fornecimento de peças para atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde. contratado: J c de Moura filho & cia ltda - Me, 
cNPJ nº 07.951.822/0001-05: 12 (doze) Meses. fund. legal: art. Nº 57, § 
1º, inciso ii da lei federal nº 8.666/93. assinatura: 16/08/2022. Francisco 
Ferreira Freitas Neto-Prefeito Municipal.

terMo aditiVio iNeX Nº 034-2021 
termo aditivo de contrato nº 2408002-2021. inexigibilidade Nº 06/2021-034. 
objeto: Prestação de execução de serviços médicos e de enfermagem para 
transporte/acompanhamento de pacientes em situação pré-hospitalar móvel 
de urgência e emergência, para usuários do SUS, no município de capanema, 
nas unidades de suporte avançado (UTiS MÓVEiS)-USa. contratado: Marce-
lo Gama Varela ltda cnpj nº 42.578.899/0001-74.Vigência: 12(doze)meses. 
fund. legal: art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 22/08/2022. 
Francisco Ferreira Freitas Neto-Prefeito Municipal.

retiFicaÇÃo 
Na publicação circulada no dia 29/08/2022 no doe/Pa nº 35.094, página 
102 e diário do Pará B8, e no dia 31/08/2022 no d.o.U seção 3, pág. 366 
referente ao aviso de licitação Pregão Eletrônico 028/2022. oNde se LÊ: 
Sessão Pública: 09/09/2022. Leia-se: Sessão Pública: 14/09/2022. o res-
tante fica inalterado. informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com/
pregoeiracapanema@gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira.

Protocolo: 847310
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

o Município de cumaru do Norte, informa aos interessados, que realizara 
a abertura dos envelopes de proposta de preços, dia 07/09/2022 às 08:30, 
Processo nº 057/2022, concorrência Pública nº 002/2022 Tipo Menor Preço 

global. objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para 
execução dos serviços da obra de pavimentação asfáltica de 7KM na Pa-287 
no Município de cumaru do Norte-Pa, convênio nº 157/2022 que entre si 
celebram a Secretaria de Estado de Transportes - SETraN e a Prefeitura Mu-
nicipal de cumaru do Norte. Vilamon P. ramos - Presidente da cPL.

Protocolo: 847318
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
eXtrato de terMo aditiVo

a) espécie: Segundo Termo aditivo do contrato N° 023/2022, referente ao 
processo licitatório (Pregão Eletrônico nº 009/2021), firmado entre a Secre-
taria Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano de conceição do 
araguaia - Pa e a empresa HiPEr liMPo SErViÇoS lTda, Pessoa Jurídica de 
direito Privado, inscrito no cNPJ nº 11.570.099/0001-83. b) objeto: Prorro-
gação do termo contratual referente à coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada Para PrESTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE colETa, TraNSPorTE E dESTiNaÇÃo fiNal dE rESidUoS 
SÓlidoS rEcicláVEiS doMÉSTicoS E coMErciaiS coNforME dETalHado 
NoS QUadroS aBaiXo, EM aTENdiMENTo a SEcrETaria MUNiciPal dE iN-
fraESTrUTUra E dESENVolViMENTo UrBaNo do MUNiciPio dE coNcEi-
ÇÃo do araGUaia - Pa. c) fundamento legal: lei nº 8.666/93. d) Vigência: o 
presente Termo aditivo tem como vigência de 09/09/2022 até 30/12/2022. e) 
Signatários: Pela contratante o Sr. Genebaldo Barbosa Queiroz e pela contratada 
o Sr. James Santos Soares. conceição do araguaia-Pa, 31 de agosto de 2022. 
Heloisa Mendes sousa Francisco. Presidente da cPL.

Protocolo: 847319

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de eLdorado dos caraJas
aViso de LicitaÇÃo

o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Muni-
cipal de Eldorado do carajás, torna pública a reaviso tendo em vista que no 
primeiro momento não houve interessado na licitação com critério de julga-
mento menor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 
7.746, de 05 de junho de 2012, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 de agos-
to de 2018 aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, e as exigências estabelecidas neste edital. lei complementar nº 123/06 
e 147/2014, e demais legislação pregão eletrônico nº 9/2022-033 PMEc.  
objeto: registro de preços com vistas à eventual contratação de empresa 
especializada no fornecimento de refeições preparadas e hospedagem na ci-
dade de Eldorado do carajás-Pa, em atendimento da prefeitura municipal, 
diversas secretarias e fundos de acordo com as especificações, quantitativos 
contidos no termo de referência. abertura 14/09/2022 08hs00min. o mesmo 
encontra disponível nos site do TcM-Pa  E Portal da Transparência e Prefeitura 
municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/
portal-da-transparencia , será realizado através do portal www.portaldecom-
praspublicas.com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 847321

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNicÍPio de Faro - Pa
eXtrato de retiFicaÇÃo

aViso de PreGÃo eLetroNico 2022/18
Na matéria publicada no ioePa do dia 30/08/2022, página 151.
onde se lê: “abertura: 12/06/2022.” “Leia-se abertura: 14/08/2022.”
JodeNiLdo PiNto sarMeNto - Pregoeiro
Qualquer esclarecimento sobre o edital será feito pelo endereço eletrônico 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/

Protocolo: 847324
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - Pa, torna público o resul-
tado do processo licitatório modalidade ToMada dE PrEÇo Nº TP 05/2022-
PMGP, HoMoloGado no dia 31/08/2022, cujo objeto é: a contratação de 
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empresa para construção de quadra poliesportiva coberta na Vila Porto Novo, 
no Município de Goianésia do Pará - Pa, conforme convênio nº 36/2022, pro-
cesso nº 2021/710147 firmado entre a secretaria de estado de desenvolvi-
mento urbano e obras públicas - SEdoP e a Prefeitura do Pará, à empresa: 
aB SaNToS lTda, cNPJ: n° 38.205243/0001-39, no valor de r$ 497.975,79. 
Francisco david Leite rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 847328

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 29/2022-PMGP 

objeto: aquisição de instrumento e acessórios para banda fanfarra de es-
colas municipais pertencentes a Secretaria Municipal de cultura, Esporte e 
lazer (SEMcEl) de Goianésia do Pará - Pa, contratante: Prefeitura Munici-
pal de Goianésia do Pará - PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 
20220403, valor r$ 50.683,00, contratada: r N fErNaNdES GoMES, cNPJ: 
29.441.327/0001-80. data de assinatura: 31/08/2022. Francisco david 
Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 847329

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de sUsPeNsÃo
PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 9/2022-026 PMi

o senhor Prefeito do Município de itupiranga, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: SUEPENdEr em 31 de agosto de 2022 (conforme Termo de 
Suspensão acostado nos autos) o processo licitatório Pregão Eletrônico - SrP 
Nº PE 9/2022-026, que versa sobre: rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS ElÉTricoS, Para SU-
Prir aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE iTUPiraNGa - Pa E 
SUaS SEcrETariaS ViNcUladaS. itupiranga - Pa, 31 de agosto de 2022. 
BeNJaMiN tasca - Prefeito.

Protocolo: 847406

,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
eXtratos de terMos aditiVos 

origem: 1º termo aditivo contrato original nº 202109009. dispensa 
de licitação nº 042/2021. Partes: fundo Municipal de assistência Social e Ma-
ria das Graças da Silva Balieiro, cPf nº 661.683.842-00. objeto do Termo: o 
presente 1º Termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do con-
trato nº 202109009. Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2023. data da assinatu-
ra: 01/09/2022. fiscal do 1º Termo aditivo: francilea da Silva castro, cPf nº 
703.227.322-04. ordenador de despesa: Jorgenor lisboa de Souza - Secretá-
rio Municipal de assistência Social. contrato original nº 202109006. dispensa 
de licitação nº 043/2021. Partes: Prefeitura Municipal de limoeiro do ajuru e 
Walter de Nazaré Gomes Balieiro, cPf nº 460.689.452-00. objeto do Termo: 
o presente 1º Termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do 
contrato nº 202109006. Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2023. data da assi-
natura: 01/09/2022. fiscal do 1º Termo aditivo: abraão aguiar Magno, cPf nº 
683.172.122-20. ordenador de despesa: alcides abreu Barra - Prefeito Mu-
nicipal; contrato original nº 202109010. dispensa de licitação nº 044/2021. 
Partes: Prefeitura Municipal de limoeiro do ajuru e Everaldo Mendes alves, 
cPf nº 453.468.012-00. objeto do Termo: o presente 1º Termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação da vigência do contrato nº 202109010. Vigência: 
01/09/2022 a 31/08/2023. data da assinatura: 01/09/2022. fiscal do 1º Ter-
mo aditivo: abraão aguiar Magno, cPf nº 683.172.122-20. ordenador de 
despesa: alcides abreu Barra - Prefeito.

Protocolo: 847333

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

  
PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 
Pelo Presente termo, a comissão de licitação do Município de Magalhães 
Barata, através da (0) Prefeitura Municipal de Magalhães Barata Torna Público 
Para conhecimento dos interessados, o Julgamento das Propostas de Que 
Trata o Processo licitatório n° 2/2022-00005 Que Teve como objetivo a Sele-
ção da Melhor Proposta Para contratação de empresa Especializada em Servi-
ços de Engenharia e construção civil, objetivando a reforma e revitalização 
da Praça Matriz no Município de Magalhães Barata Pará, em conformidade 
com o convênio nº 104/2022-Sedop, Projeto Básico, Planilha orçamentaria, 
Memorial descritivo e cronograma físico-financeiro. foi em Toda Sua Tra-
mitação atendida a legislação Pertinente. desse Modo, Satisfazendo à lei e 
ao Mérito, Homologo o Processo licitatório n° 2/2022-00005 e adjudico À(S) 

Proponente(S) Jac Engenharia eireli, com o Valor Total de r$ 421.500,00 
(Quatrocentos e Vinte e Um Mil e Quinhentos reais), Vencedora(S) desse 
certame nos Termos da ata de Sessão de Julgamento, o Seu objeto.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 
Pelo Presente termo, a comissão de licitação do Município de Magalhães 
Barata, através da (0) Prefeitura Municipal de Magalhães Barata Torna Pú-
blico Para conhecimento dos interessados, o Julgamento das Propostas de 
Que Trata o Processo licitatório n° 2/2022-00007 Que Teve como objetivo 
a Seleção da Melhor Proposta Para contratação de empresa Especializada 
em Serviços de Engenharia e construção civil, objetivando a construção de 
Um feira coberta no Município de Magalhães Barata Pará, em conformidade 
com o convênio nº 161/2022-Sedop, Projeto Básico, Planilha orçamentaria, 
Memorial descritivo e cronograma físico-financeiro. foi em Toda Sua Tra-
mitação atendida a legislação Pertinente. desse Modo, Satisfazendo À lei e 
ao Mérito, Homologo o Processo licitatório n° 2/2022-00007 e adjudico À(S) 
Proponente(S) Jac Engenharia eireli, com o Valor Total de r$ 1.770.797,98 
( Um Milhão Setecentos e Setenta Mil Setecentos e noventa e Sete reais e 
noventa e oito centavos), Vencedora(S) desse certame nos Termos da ata de 
Sessão de Julgamento, o Seu objeto.

eXtratos de coNtratos. coNtrato N° 20220348
origem: tomada de Preços n° 2/2022-00005. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de Magalhães Barata(o): Jac Engenharia Eireli objeto: contratação de 
empresa Especializada em Serviços de Engenharia e construção civil, obje-
tivando a reforma e revitalização da Praça Matriz no Município de Magalhães 
Barata Pará, em conformidade com o convênio nº 104/2022-Sedop, Projeto 
Básico, Planilha orçamentaria, Memorial descritivo e cronograma físico-fi-
nanceiro. Valor Total: r$ 421.500,00 (quatrocentos e vinte e um mil e qui-
nhentos reais). assinatura: 29 de agosto de 2022

coNtrato N° 20220347 
oriGeM: toMada de PreÇos N° 2/2022-00007 

contratante: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata (o): Jac Enge-
nharia eireli objeto: contratação de empresa Especializada em Serviços de 
Engenharia e construção civil, objetivando a construção de Um feira coberta 
no Município de Magalhães Barata Pará, em conformidade com o convênio 
nº 161/2022-Sedop, Projeto Básico, Planilha orçamentaria, Memorial descri-
tivo e cronograma físico-financeiro. Valor Total: r$ 1.770.797,98 (um milhão 
setecentos e setenta mil setecentos e noventa e sete reais e noventa e oito 
centavos). data da assinatura: 29 de agosto de 2022

Protocolo: 847335

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao PreGÃo PreseNciaL srP 
Nº 053/2022-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 17.780/2022-PMM -cEl/
SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE TrilHo Tr-68, Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E 
oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - SEVoP, conforme Edital e seus anexos. ad-
judica e Homologado a empresa: c S loGiSTica E SErViÇoS TraNSPorTE 
lTda, cNPJ: 09.465.044/0001-61, vencedora dos itens 01, 02 no valor total 
de r$ 1.210.400,00 (um milhão, duzentos e dez mil e quatrocentos reais). 
Pelo que ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado final. Marabá - PA, 30.08.2022, 
Fabio cardoso Moreira - secretário Municipal de Viação e obras Públicas.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº 084/2022-ceL/seVoP/PMM. origem: 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 053/2022-ceL/seVoP/PMM, Processo 
n° 17.780/2022-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE TrilHo Tr-68, Para aTENdEr a SEcrETaria 
MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - SEVoP. Empresa: 
c S loGiSTica E SErViÇoS TraNSPorTE lTda, cNPJ: 09.465.044/0001-61, 
vencedora dos itens 01, 02 no valor total de r$ 1.210.400,00 (um milhão, 
duzentos e dez mil e quatrocentos reais). Órgão Gerenciador: Secretaria Mu-
nicipal de Viação e obras Públicas - Unidade Gestora da Secretaria Municipal 
de Viação e obras Públicas. Vigência: 12 meses. assinatura: 30.08.2022 - 
Fabio cardoso Moreira - secretário Municipal de Viação e obras Públicas.

Protocolo: 847339

secretaria MUNiciPaL de assisteNcia sociaL
eXtrato ao coNtrato Nº 452/2022/seasP, Processo nº 21.462/2022-
PMM, autuado na modalidade dispensa de licitação N° 027/2022, objeto: 
locaÇÃo dE iMÓVEl dESTiNado ao SErViÇo dE acolHiMENTo faMi-
liar - Saf. locador: Sr. luiz fernando Souza da Silva, inscrito no cPf nº 
529.624.742-68; Valor r$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), assinatura: 
30/08/2022 Vigência: 30/08/2023, Nadjalúcia oliveira Lima, secretária 
Municipal de assistência social.

Protocolo: 847341

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato do coNtrato Nº 064/2022-ssaM

extrato do contrato Nº 064/2022-ssaM. Processo administrativo 
Nº 11.541/2022-PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 039/2022-cEl/PMM, 
que gerou aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº062/2022-cEl/SSaM/PMM. re-
ferente à rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
forNEciMENTo dE MaTErial dE BaSE E EScÓria dE alTo forNo, Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES da UNidadE GESTora-SErViÇo dE SaNEa-
MENTo aMBiENTal dE  MaraBá (SSaM) E aS UNidadES ParTiciPaNTES 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS (SEVOP), firmado 
por intermédio do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá-SSaM 
e a empresa G.r. froTa EirEli, cNPJ sob o Nº 15.376.197/0001-35, Valor 
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Global: r$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). Período de Vigência: o 
contrato terá sua duração diretamente vinculada à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários. dotação orçamentária: 112701.15.452.0020.2.126 - 
operacionalização dos Serviços Urbanos. Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 
- Material de consumo. Marabá Pa, 30 de agosto de 2022. Múcio eder an-
dalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 847343

eXtratos de HoMoLoGaÇÕes
PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 069-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 13.318/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE cadEiraS, MocHoS E loNGariNaS 
Para SUPrir aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUiciPal dE SaÚdE E 
dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. UaSG: 927495 onde sagrou vencedora 
a empresa: PoNTo iNfo coMErcio E SErVicoS dE iNforMaTica EirE-
li inscrita no cNPJ sob nº 08.255.726/0001-87, vencedora dos itens: 02, 
03, perfazendo o valor total de r$ 88.350,00 (oitenta e oito mil trezentos e 
cinquenta reais), rocHa NorTH iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS Ei-
rEli inscrita no cNPJ sob nº 08.408.448/0001-50, vencedora dos itens: 08, 
12, perfazendo o valor total de r$ 81.400,00 (oitenta e um mil e quatro-
centos reais), aracUa coMErcio dE MoVEiS EirEli inscrita no cNPJ sob 
nº 19.271.852/0001-41, vencedora dos itens: 07, 11, perfazendo o valor 
total de r$ 39.000,00 (Trinta e nove mil reais), MaSH rEPrESENTaNTES 
coMErciaiS E aGENTES do coMErcio dE MErcadoriaS EirEli inscri-
ta no cNPJ sob nº 35.334.877/0001-01, vencedora dos itens: 04, 13, 14 
perfazendo o valor total de r$ 71.928,00 (Setenta e um mil novecentos e 
vinte e oito reais), J M foNSEca MarTiNS lTda inscrita no cNPJ sob nº 
35.822.821/0001-98, vencedora dos itens: 01, 06, 09, 10, perfazendo o va-
lor total de r$ 122.750,00 (cento e vinte e dois mil setecentos e cinquenta 
reais), alMEida BraSil coMErcio E iNdUSTria lTda inscrita no cNPJ sob 
nº 83.373.670/0001-80, vencedora do item: 05, perfazendo o valor total de 
r$ 29.600,00 (Vinte e nove mil e seiscentos reais), pelo que HoMoloGo 
o resultado. Marabá 30/08/2022 - Monica Borchart Nicolau - secretaria 
Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 2436/2022-GP.

PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 074-2022-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 16.957/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE fÓrMUla Para aliMENTaÇÃo ENTE-
ral oU oral Para aTENdiMENTo do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE Ma-
raBá. UaSG: 927495 onde sagrou vencedora a empresa: f cardoSo E cia 
lTda inscrita no cNPJ sob nº 04.949.905/0001-63, vencedora dos itens: 30, 
32, 37, 42 perfazendo o valor total de r$ 512.202,00 (Quinhentos e doze mil 
duzentos e dois reais), daKar coMErcio E SErVico lTda inscrita no cNPJ 
sob nº 10.301.008/0001-41, vencedora dos itens: 23, 40 perfazendo o valor 
total de r$ 11.094,00 (onze mil noventa e quatro reais), diSTriBUidora 
flaMEd HoSPiTalar EirEli inscrita no cNPJ sob nº 11.888.791/0001-54, 
vencedora dos itens: 05, 19, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 38, 41, 43  perfazendo 
o valor total de r$ 289.154,50 (duzentos e oitenta e nove mil cento e cin-
quenta e quatro reais e cinquenta centavos), diSTriBUidora HoSPiTalar 
raMoS E MENdoNca lTda inscrita no cNPJ sob nº 27.117.540/0001-06, 
vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 
22, 26, 27 perfazendo o valor total de r$ 199.237,84 (cento e noventa e 
nove mil duzentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos) BraSil 
cENTral coMErcio dE ProdUToS E SErVicoS EirEli inscrita no cNPJ sob 
nº 27.477.776/0001-53, vencedora do item: 06 perfazendo o valor total de 
r$ 14.250,00 (Quatorze mil duzentos e cinquenta reais), NUTriViTTa HoS-
PiTalar EirEli inscrita no cNPJ sob nº 31.509.020/0001-16, vencedora dos 
itens: 14, 18, 28, 29 perfazendo o valor total de r$ 115.678,80 (cento e quinze 
mil seiscentos e setenta e oito  reais e oitenta centavos), rEdE HEalTHY cENTEr 
diSTriBUidora E iMPorTadora HoSPiTalar - lTda inscrita no cNPJ sob nº 
32.085.624/0001-45, vencedora dos itens: 08, 09 perfazendo o valor total de 
r$ 52.650,00 (cinquenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais), THiaGo G. 
diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E loGiSTica lTda inscrita no cNPJ sob 
nº 44.037.882/0001-35, vencedora dos itens: 36, 39 perfazendo o valor 
total de r$ 16.200,00 (dezesseis  mil duzentos reais), pelo que HoMoloGo o 
resultado. Marabá 30/08/2022 - Monica Borchart Nicolau - secretaria Munici-
pal de saúde - sMs - Portaria nº 2436/2022-GP.

Protocolo: 847357

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 441/2022/seVoP, Processo administra-
tivo nº 14.684/2022-PMM, autuado na modalidade PrEGÃo PrESENcial 
(SrP) Nº 046/2022-cEl/SEVoP/PMM, que gerou a ata de registro de Pre-
ços Nº 077/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUiSiÇÃo dE fErraGENS Para 
coNSTrUÇÃo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação 
e obras Públicas - SEVoP, Empresa: ElETroforTE coMErcio & iNcorPora-
ÇÕES EirEli, cNPJ: 09.271.706/0001-62; Valor r$ 76.997,20 (setenta e seis 
mil novecentos e noventa e sete erais e vinte centavos), assinatura 31/08/2022, 
Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 442/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 14.684/2022-PMM, autuado na modalidade 
PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 046/2022-cEl/SEVoP/PMM, que gerou a ata 
de registro de Preços Nº 077/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUiSiÇÃo dE 
fErraGENS Para coNSTrUÇÃo, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP, Empresa: iBiZa EMPrEENdi-
MENToS coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 18.559.714/0002-80; Valor 
r$ 49.131,54 (quarenta e nove mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e 
quatro centavos), assinatura 31/08/2022, Vigência: 31/12/2022. Fábio car-
doso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 847402

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001.2022.PMM.sesaU
ÓrGÃo: Município de Mocajuba/Secretaria Municipal de Saúde. objeto: Exe-
cução de Serviços de construção do Hospital Municipal de Mocajuba/Pa data, 
Hora e local de abertura: 06 de outubro de 2022 às 11h00mm, na Sala da 
divisão de licitação, localizada no prédio sede da Prefeitura, sito à rua Siquei-
ra Mendes, 45, centro, Mocajuba/Pará. Edital e informações: de 2ª a 6ª feira 
(dias úteis), das 08h00mm às 12h00mm, na Sala da divisão de licitação, si-
tuada no mesmo endereço supracitado, onde o Edital poderá ser obtido isento 
de qualquer taxa, mediante apresentação de mídia (cd-r/dVd-r virgem ou 
Pen Drive), pelo interessado que se identificar, através de preenchimento de 
formulário próprio do órgão. Wilson Moraes Nunes - secretário Municipal 
de saúde/renan reis Lira -Presidente da cPL/PMM.

Protocolo: 847413

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 013/2022-seMGa/reMarcaÇÃo 
objeto: contratação de Empresa Especializada a aquisição de Materiais de 
construção, Hidráulico, Elétrico, ferramentas E Pinturas, Para atender as de-
mandas da Seminf E Secretaria Municipal de agricultura, Vinculada a Sem-
ga. fica reagendada a licitação com novas datas de disponibilidade do Edital 
01/09/2022no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecom-
praspublicas.com.br. início da entrega de propostas: 01/09/2022. abertura das 
propostas: 14/09/2022as9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Brian Lima dos santos - Pregoeiro Municipal/decreto 004/2022.

PreGÃo eLetrÔNico 017/2022-FMs 
Processo adMiNistratiVo Nº 077/2022 - PMMc 

objeto: registro de Preços Para Eventual e futura contratação de Empre-
sa Especializada Para Manutenção Preventiva e corretiva de Equipamentos de 
informática com reposição de Peças para atender a demanda do fundo Muni-
cipal de Saúde de Mojuí dos campos/Pa. disponibilidade do Edital 01/09/2022 
no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.
com.br. início da entrega de propostas: 01/09/2022. abertura das propostas: 
15/09/2022 as 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Brian 
Lima dos santos - Pregoeiro Municipal/decreto 008/2021.

Protocolo: 847411

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MUANÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MUaNÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 03/2022
a Prefeitura Municipal de Muaná, torna público que realizará licitação na 
modalidade concorrência, regime de empreitada por preço global, Tipo: Me-
nor Preço. objeto: construção e restauração da orla do rio Mocajatuba, no 
Município de Muaná, neste Estado, conforme o convênio nº 251/2022/SE-
doP.. o certame será realizado dia 05/10/2022, às 09:00 hs, na Prefeitura 
Municipal de Muaná, na Sala da cPl, localizada Praça 28 de Maio, nº 43 - 
Bairro: centro - cEP: 68825-000 - Muaná/Pa. o Edital está a disposição dos 
interessados das 08:00 às 12:00 hs, no endereço acima ou nos sites:  http://
geoobras.tcm.pa.gov.br, https://muana.pa.gov.br.

eder aZeVedo MaGaLHÃes
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 847414

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO REPARTIMENTO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo rePartiMeNto
eXtrato do coNtrato Nº: 20223181

oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 3/2022-003-PMNr. coNTraTaNTE: PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE NoVo rEParTiMENTo. coNTraTada(o): fGS coNS-
TrUTora E SErVicoS lTda. oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE rEcUPEraÇÃo dE 205,3 KM dE ESTradaS 
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ViciNaiS, coNforME coNVÊNio Nº 126/2022, cElEBrado ENTrE a SE-
crETaria dE ESTado dE TraNSPorTES - SETraN E a PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE NoVo rEParTiMENTo - Pa. Valor ToTal: r$ 4.775.919,88 
(quatro milhões setecentos e setenta e cinco mil novecentos e dezenove reais 
e oitenta e oito centavos). ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2022 ativi-
dade 2007.156060049.2.057 Manutenção e conservação de Estradas Vici-
nais, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 
4.4.90.51.99. ViGÊNcia: 29 de agosto de 2022 a 27 de fevereiro de 2023. 
daTa da aSSiNaTUra: 29 de agosto de 2022.

Protocolo: 847416

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM/Pa
eXtrato de reGistro PreÇo 

reGistro PreÇo Nº 2022/006, vinculada ao Pe nº 006/2022-PMo-srP 
objeto: registro de preços, de eventual aquisição de gêneros alimentícios, 
para atender o programa de alimentação escolar de alunos da rede pública 
de ensino do Município de ourém/Pa. Vencedores: Bom Bons E descarta-
veis Eireli - cNPJ: nº 01.580.769/0001-99, vencedora dos itens: 01(8,80), 
20(4,50), 22(36,90), 27(12,50), 35(19,50); r c V r de oliveira ltda - 
cNPJ: Nº 15.300.567/0001-50, vencedora dos itens: 04(9,96), 12(10,06), 
24(7,00); Ponto com informatica Eireli - cNPJ: Nº 19.211.476/0001-08, 
vencedora dos itens: 18(9,66), 29(20,64), 30(10,28), 33(8,80), 34(7,00); 
Brasil Norte comercio de Materiais Em Geral E Servicos ltda - cNPJ: Nº 
24.011.497/0001-01, vencedora dos itens: 07(6,40), 14(5,00), 15(6,40), 
31(11,30), 32(1,20); imperador distribuidora comercio E Servicos ltda - 
cNPJ: Nº 32.652.104/0001-77, vencedora dos itens: 02(3,90), 03(19,70), 
05(3,90), 06(9,10), 08(11,75), 09(10,90), 10(11,10), 11(11,42), 13(12,15), 
16(37,15), 17(15,25), 19(7,25), 25(7,35), 26(6,15), 28(10,42). celebrada 
entre as partes em 22/08/2022.

eXtrato de coNtrato 
coNtrato Nº 2022-1006-001 cPL/PMo 

oriUNdo da carta coNVite Nº 006/2022 cPL/PMo
objeto: contratação de Empresa para realização das obras de reforma de 
Três Unidades Básicas de Saúde, localizadas na Zona rural do Município de 
ourém - Pará, adjudicado e homologado no dia 08/06/2022, contratante: 
Prefeitura Municipal de ourém, contratado(a): altos construtora - Epp, cNPJ: 
35.042.289/0001-96. Valor do contrato: r$ 312.668,55 (trezentos e doze mil 
seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). celebrado 
entre as partes em 10/06/2022. o prazo de vigência será de 360(trezentos e 
sessenta) dias contados a partir da assinatura do contrato.

retiFicaÇÃo 
a Prefeitura Municipal de ourém torna público para conhecimento dos in-
teressados que fará retificação relacionada ao Extrato do Contrato Nº 2022-
3008-001 cPl/PMo, vinculado à coNcorrÊNcia PÚBlica nº 002/2022 - 
cPl/PMo. objeto: contratação de Empresas para realização das obras de 
revitalização da orla do Município de ourém/Pa, com recursos oriundos da 
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas (SEdoP), 
nos Termos do convênio Nº 111/2022, Veiculado no doE/Pa nº 35.098, pg. 
151, e d.o.U, Edição: 166, Seção 3, pg. 373. data da circulação: 31/08/2022, 
oNde se LÊ:(treze milhões setecentos e noventa e cinco mil e novecentos e 
oitenta e nove reais e quatorze centavos). LÊ se: (três milhões setecentos e 
noventa e cinco mil e novecentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos). 
as demais disposições permanecem inalteradas. Francisco roberto Uchoa 
cruz - Prefeito Municipal de ourém.

Protocolo: 847417

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ 
estado do ParÁ

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato de coNtrato Nº 20220439

oriGeM: arP 010 - PreGÃo Nº Pe  012/2022
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: GoiaS coMErcio dE ProdUToS farMacEUTicoS 
EirEli - EPP
cNPJ: 10.495.738/0001-20
oBJETo.......: aquisição de medicamentos, para atender as demandas do 
fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 269.391,20 (duzentos e sessenta e nove mil, trezen-
tos e noventa e um reais e vinte centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.071 Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 26 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes
PrEGoEira

Protocolo: 847420

MUNicÍPio de PacaJÁ 
estado do ParÁ

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato de coNtrato Nº 20220440

oriGeM: arP 012 - PreGÃo Nº Pe  017/2022
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: diSTriBUidora NoGaMi lTda
cNPJ: 03.782.783/0001-09
oBJETo.......: aquisição de material de consumo odontológico, para atender 
as demandas do fundo municipal de saúde de Pacajá-pa.
Valor ToTal........: r$ 30.550,69 (trinta mil, quinhentos e cinquenta reais e 
sessenta e nove centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.056, 2.060 Classifi-
cação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 30 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PrEGoEira
Protocolo: 847421

MUNicÍPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo

o Município de Pacajá, torna público para conhecimento dos interessados que 
fará realizar licitação por meio de Sistema de registro de Preço-SrP. Modalida-
de: Pregão Eletrônico SrP Nº 9/2022-006-fME. objeto: registro de Preços para 
eventual e futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de 
gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para a execução do Programa 
Nacional de alimentação Escolar - PNaE, objetivando atender as necessidades 
dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do município de Pacajá/Pa, 
conforme especificações, contidas no Termo de Referência - Anexo I. Abertura: 
14/09/2022, às 08h00Min, pelo portal de compras públicas www.portaldecom-
praspublicas.com.br. formalização de consultas: o inteiro teor do Edital e 
seus anexos poderão ser adquiridos pelo site do portal da transparência do 
município https://pacaja.pa.gov.br. Pacajá/Pa, 29 de agosto de 2022. Mark 
Jonny santos silva, secretário Municipal de educação.

Protocolo: 847422

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

eXtrato do 1º terMo aPostiLaMeNto
reeQUiLÍBrio FiNaNceiro

coNtrato Nº 20200083 - oriGeM tomada de Preços 2/2020-005PMPd - 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PaU d’arco - coNTraTada: f l 
GUEdES ENGENHaria EirEli - ME - oBJETo: repactuação dos preços quem 
compõem o valor do contrato, recalculado de acordo com o índice iNcc-di 
(fGV); o Índice Nacional de custo de construção - disponibilidade interna 
(iNcc-di), data base - agosto de 2020 (data das propostas), reajustando o 
valor em 16,6811944%, totalizando um reajuste de r$ 200.565,69 (duzentos 
mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). o valor 
dos serviços de empreitada global deste contrato, PaSSará de r$ 1.467.569,52 
(Um milhão quatrocentos e sessenta e sete mil quinhentos e setenta e nove reais 
e cinquenta e dois centavos) Para r$ 1.668.135,21 (Um milhão seiscentos e 
sessenta e oito mil cento e trinta e cinco reais e vinte e um centavos).
daTa da aSSiNaTUra.........: 05 de agosto de 2022.

FredsoN Pereira da siLVa-Prefeito Municipal
Protocolo: 847423

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
retiFicaÇÃo

Na publicação realizada no d.o.U seção 3 pag. 375, nº 166, em 31 
de agosto de 2022, e publicação doE/Pa Nº 35.098, pagina 151, referente 
a empresa aliança comercio e Serviço ltda, cnpj nº 36.634.511/0001-02. 
oNde se LÊ“ contrato nº 20220376. Leia-se “Contrato nº 20220377, fica 
inalteradas as demais informações.

Protocolo: 847424

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo 

coNcorreNcia PÚBLica Nº 003/2022-seMaP 
a comissão Permanente de licitação/cPl, designada através da Portaria 
nº157/2022-GaB de 19/08/2022, vem através deste ato republicar o Edital 
de licitação na modalidade concorrência Pública a realizar-se às 09h00min 
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do dia 03 de outubro de 2022 na sede da Prefeitura Municipal de rurópolis, 
Sala da comissão de licitação, situada rua 10de maio, 263, Bairro centro, 
licitação na modalidade concorrência, tipo Empreitada Por Preço Global, cujo 
objeto é a concessão Precedida de obra Pública, a Título oneroso, de Espaços 
físicos, para a construção e instalação com Exploração comercial de Quios-
ques. o Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados nos sites 
https://ruropolis.pa.gov.br/ ou pode ser solicitado pelo e-mail cpl@ruropolis.
pa.gov.br. cezar caetano da silva - Presidente da cPL.

terMo de ratiFicaÇÃo
recoNHeÇo a dispensa de Licitação 034/2022-seMMa, fundamen-
tada no art. 24 inciso ii da lei federal Nº 8.666/93, e suas atualizações 
posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostados aos autos, 
para a contratação de a VariaNi JUNior SErViÇoS EirEli - EPP, cNPJ Nº 
19.490.981/0001-20. No valor de r$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). 
raTifico, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das licitações, o despa-
cho do ilmo. Sr. cEZar caETaNo da SilVa, Presidente da comissão de licita-
ção, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Marciano 
Lira de almeida - secretario Municipal.

Protocolo: 847426

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de reVoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 021/2022-PMsiP
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, resolve: Tornar Pública 
a rEVoGaÇÃo da licitação PrEGÃo ElETrÔNico SrP N° 021-2022 PMSiP, 
que tem por objeto registro de preços e escolha da proposta mais vantajosa 
para aQUiSiÇÃo, SoB dEMaNda, dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, a 
fiM dE aTENdEr ÀS NEcESSidadES dE TodaS aS SEcrETariaS QUE coM-
PÕEM a adMiNiSTraÇÃo PÚBlica MUNiciPal dE SaNTa iZaBEl do Pará; 
MoTiVaÇÃo: decisão administrativa.

rosiNaLdo Ferreira de Freitas
Pregoeiro cPl/PMSiP

Protocolo: 847254

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022 - seMed - 927453
objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de agente integra-
dor de Estágio, visando a seleção e a administração da concessão de está-
gios, no âmbito da SEMEd, promovendo a integração de jovens estudantes 
no mercado de trabalho. Edital: 01/09/2022 das 08h às 14h. No endereço 
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/927453 ou www.san-
tarem.pa.gov.br. Entrega das propostas: 01/09/2022 a partir das 9h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. abertura das propostas: 15/09/2022 às 
09h e 30 min no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

Santarém-Pa, 31 de agosto de 2022.
aldoêmia régis corrêa

Pregoeira da SEMEd
Protocolo: 847427

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 035/2022-seMaP

objeto: contratação de empresa especializada na construção de conten-
ção rip-rap, canaleta, dissipadores, calçada, Grama e Escadaria, na Vila 
de Boim, na região do lago Grande, no município de Santarém - convênio 
nº 162/2022-SEdoP, objeto da TP nº 005/2022 - SEMaP. Partes: Secreta-
ria Municipal de agricultura e Pesca e Peixoto construtora ltda. Valor: r$ 
490.553,83 (quatrocentos e noventa mil, quinhentos e cinqüenta e três reais 
e oitenta e três centavos). Vigência: 31/08/2022 a 31/08/2023. Bruno da 
silva costa - secretário de agricultura e Pesca.

Protocolo: 847428

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 092/2022-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 Pregão Eletrônico nº 052/2021 e Processo administrativo nº093/
2021que versam sobre aquisição de Equipamento E Material Permanente Para 
atenção Especializada Saúde - Proposta Nº 17556.65900001210-01. Titular: 
daniella cristiane almeida Bernardes- Matrícula: 89277, cPf Nº 602.863.772-
68 e rG Nº1301485-4 - SSP/Pa. Servidora da SEMSa; Suplente: leidiane lo-
pes dos santos - Matrícula: 90713, cPf Nº 886.380.572-53 e rG Nº 5573086, 
servidora da SEMSa.

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. as dispo-
sições em contrário e a Portaria 203/2021 que foi publicada no Diário Oficial 
- edição do dia 02/12/2021, nº 34.783, Página 195  está rEVoGada para 
todos os seus efeitos legais. registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-
se. Santarém/Pa, de 25 de agosto de 2022. Vânia Maria azevedo Portela 
- secretária de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo. 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2022 - seMsa. 
objeto: contratação de Empresa Especializada No ramo de Engenharia clí-
nica Para a criação de Uma comissão/comitê de avaliação, Para aquisição, 
recebimento, instalação E aceitação dos Equipamentos Médicos do Hospital 
Materno Infantil, conforme especificações constantes no Edital, no endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.
br. início de entrega das propostas: 01/09/2022 a partir das 09h no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 15/09/2022 às 9h 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Gledson esmilly sousa Ben-
tes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 847429

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FeLiX do XiNGU-ParÁ, por inter-
médio da cPL, torna público a segunda retificação do Edital da TOMADA DE 
PrEÇoS Nº 010/2022, objetivando a coNTraTaÇÃo dE aGÊNcia dE ProPa-
GANDA E PUBLICIDADE, publicado na imprensa oficial no dia 29/07/2022, em 
decorrência de modificação da redação do item 24.1 do Edital. Fica mantida 
a data de recebimento dos envelopes nºs. 1, 2, 3 e 4  para o dia 02/09/2022 
às 10h00min. O texto integral desta retificação poderá ser obtido na Sala da 
cPl no endereço na avenida 22 de março, nº 915, centro, São felix do Xin-
gu-Pará; pelo e-mail: licitacao.pmsfx@hotmail.com  e portal transparência da 
Prefeitura Municipal no link: https://www.sfxingu.pa.gov.br/licitacoes/tp010-
2022/ . Em 29 de agosto de 2022.

Luiz ozeneia dos santos
Presidente da cPl

Protocolo: 847431

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 002/2022-tP-PMsF-saÚde 
com objeto: contratação de empresa para serviço de construção da unidade 
de saúde Maria Nildener no Bairro cristo redentor para atender o convênio 
SICONV nº 2022/385841 firmado junto a prefeitura municipal de São Fran-
cisco do Pará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. data de abertura: 
21/09/2022 às 10h00min. retirar o Edital na
Prefeitura Municipal de São francisco do Pará, departamento de licitação, 
valor do edital r$ 100,00
ou retirar de forma gratuita no site da Prefeitura e/ou TcM-Pa.

Patrícia silva chaves
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 847435

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2022/srP

o MUNicÍPio sÃo JoÃo de PiraBas, através da Prefeitura Municipal de 
São João de Pirabas, por intermédio da Pregoeira, Tatiana S. Martins e Equipe 
de apoio, tornam público que fará realizar no dia 15/09/2022 ás 10:00h, o 
Pregão Eletrônico n°012/2022/SrP, do tipo menor preço, cujo objeto é for-
NEciMENTo dE dEriVadoS do PETrÓlEo (GaSoliNa coMUM E diESEl 
S10) Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra E fUNdoS do MU-
NicÍPio dE SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa, aTraVÉS do SiSTEMa dE rEGiSTro 
dE PrEÇo. o recebimento de propostas será até 09h50min e início da sessão 
às 10h00min do dia 15/09/2022. o Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição a partir desta publicação, podendo ser consultado ou retirado no 
site da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas: www.saojoaodepirabas.
pa.gov.br, no Portal dos Jurisdicionados do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br e no 
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Portal de compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br. informa-
ções poderão ser obtidas na sala de licitações desta Prefeitura, em horário 
expediente, sendo das 08h00min às 12h00min, no e-mail licitapmpirabas@
outlook.com, ou pelo telefone n° 91-985091600. ordenadora de despe-
sas: KaMiLY Maria Ferreira araÚJo GoMes.

Protocolo: 847368

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022/Pe

o MUNicÍPio sÃo JoÃo de PiraBas, através da Prefeitura Municipal, 
por intermédio da Pregoeira, Tatiana S. Martins e Equipe de apoio, tornam 
público que fará realizar no dia 16/09/2022 ás 09:00h, o Pregão Eletrôni-
co n°013/2022 do tipo menor preço, cujo objeto é aQUiSiÇÃo dE 01 (UM) 
TraTor E iMPlEMENToS aGricola Para o MUNiciPio dE SÃo JoÃo dE 
PiraBaS/Pa, aTraVÉS do coNVÊNio Nº 911953/2021. o recebimento de 
propostas será até 08h50min do dia de início da sessão. o Edital e seus ane-
xos encontram-se à disposição a partir da publicação deste aviso, podendo ser 
consultado ou retirado no site da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas: 
www.saojoaodepirabas.pa.gov.br, no Portal dos Jurisdicionados do TcM/Pa: 
www.tcm.pa.gov.br e no Portal de compras Públicas: www.portaldecompras-
publicas.com.br. informações poderão ser obtidas na sala de licitações desta 
Prefeitura, em horário expediente, sendo das 08h00min às 12h00min ou no 
e-mail licitapmpirabas@outlook.com, ou pelo telefone n° 91-985091600.

Protocolo: 847365

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de terMo aditiVo

extrato do 3º termo aditivo dos contratos nº 233/2021,321/2021,322/2021
,323/2021,324/2021,325/2021,326/2021,327/2021,328/2021,329/2021,33
0/2021,331/2021,332/2021,333/2021,334/2021,335/2021,336/2021,337/2
021,338/2021,339/2021,340/2021,341/2021,342/2021,343/2021,344/202
1,345/2021,346/2021,347/2021,rEf a cHaMada PÚBlica nº0000003/2021 
348/2021,349/2021,350/2021,351/2021,352/2021,353/2021,354/2021.
rEf a cHaMada PÚBlica nº 0000004/2021. contratante PMTS/fME. objeto: 
contratação de Veículos Terrestre e fluviais para Transporte Escolar, que entre 
si celebram o Município de Terra Santa. fica prorrogado o prazo de vigência do 
contrato até 30 de agosto de 2022. a vigência destes termos aditivos inicia-se 
a partir de 01 de agosto de 2022 e estende-se até o dia 30 de agosto de 2022.

odair José Farias albuquerque.
Prefeito Municipal

Protocolo: 847436

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de coNtrato

extrato de contrato nº 076/2022, r.P.e nº 2022/08. contratante PMts 
contratada: a. de s. da siLVa. Valor: 38.952,80.objeto: aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo E PErMaNENTE Para USo No rETorNo aS aUlaS 
100% PrESENciaiS,.que entre si celebram o Município de Terra Santa. a 
vigência do contrato é de 06/52022 e encerramento em 06/05/2023.
extrato de contrato nº 077/2022, r.P.e nº 2022/08. contratante PMts 
contratada: a. Neto dos saNtos. Valor: 11.100,00.objeto: aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial dE coNSUMo E PErMaNENTE Para USo No rETorNo aS aU-
laS 100% PrESENciaiS,que entre si celebram o Município de Terra Santa. a 
vigência do contrato é de 06/05/22 e encerramento em 06/05/2023.
extrato de contrato nº 078/2022, r.P.e nº 2022/08. contratante PMts 
contratada: e de a caVaLcaNte e cia Ltda. Valor: 15.950,00.obje-
to: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo E PErMaNENTE Para USo No 
rETorNo aS aUlaS 100% PrESENciaiS,que entre si celebram o Município 
de Terra Santa. a vigência do contrato é de 06/05/22 e encerramento em 
06/05/2023.
extrato de contrato nº 079/2022, r.P.e nº 2022/08. contratante PMts 
contratada: FerNaNdo UNiForMes eireLi ePP. Valor: 9.500,00.obje-
to: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo E PErMaNENTE Para USo No 
rETorNo aS aUlaS 100% PrESENciaiS,que entre si celebram o Município 
de Terra Santa. a vigência do contrato é de 06/05/22 e encerramento em 
06/05/2023.
extrato de contrato nº 080/2022, r.P.e nº 2022/08. contratante PMts 
contratada: GaLaXY BriNdes e serVicos eireLi. Valor: 66.100,00.
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo E PErMaNENTE Para USo 
No rETorNo aS aUlaS 100% PrESENciaiS,que entre si celebram o Muni-
cípio de Terra Santa. a vigência do contrato é de 06/05/22 e encerramento 
em 06/05/2023.
extrato de contrato nº 081/2022, r.P.e nº 2022/08. contratante PMts 
contratada: HeLLo coMercio & serViÇos Ltda. Valor: 71.390,00.obje-
to: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo E PErMaNENTE Para USo No 
rETorNo aS aUlaS 100% PrESENciaiS,que entre si celebram o Município 
de Terra Santa. a vigência do contrato é de 06/05/22 e encerramento em 
06/05/2023.
extrato de contrato nº 082/2022, r.P.e nº 2022/08. contratante PMts 
contratada: JUciLetH aLVes Pereira-Me. Valor: 43.380,00.objeto: 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo E PErMaNENTE Para USo No rE-
TorNo aS aUlaS 100% PrESENciaiS,que entre si celebram o Município 
de Terra Santa. a vigência do contrato é de 06/05/22 e encerramento em 
06/05/2023.
extrato de contrato nº 083/2022, r.P.e nº 2022/08. contratante PMts 
contratada: PLÁsticos V.P. iNdUstria e coMercio Ltda ePP. Valor: 
7.350,00.objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo E PErMaNENTE 

Para USo No rETorNo aS aUlaS 100% PrESENciaiS,que entre si cele-
bram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 06/05/22 e 
encerramento em 06/05/2023.
extrato de contrato nº 084/2022, r.P.e nº 2022/08. contratante FMe con-
tratada: a. de s. da siLVa. Valor: 38.952,80.objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTE-
rial dE coNSUMo E PErMaNENTE Para USo No rETorNo aS aUlaS 100% 
PrESENciaiS,que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do 
contrato é de 06/05/22 e encerramento em 06/05/2023.
extrato de contrato nº 085/2022, r.P.e nº 2022/08. contratante FMe 
contratada: a. Neto dos saNtos. Valor: 11.100,00.objeto: aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial dE coNSUMo E PErMaNENTE Para USo No rETorNo aS 
aUlaS 100% PrESENciaiS,que entre si celebram o Município de Terra Santa. 
a vigência do contrato é de 06/05/22 e encerramento em 06/05/2023.
extrato de contrato nº 086/2022, r.P.e nº 2022/08. contratante FMe con-
tratada: e de a caVaLcaNte e cia Ltda. Valor: 15.950,00.objeto: aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo E PErMaNENTE Para USo No rETorNo 
aS aUlaS 100% PrESENciaiS,que entre si celebram o Município de Terra 
Santa. a vigência do contrato é de 06/05/22 e encerramento em 06/05/2023.
extrato de contrato nº 087/2022, r.P.e nº 2022/08. contratante FMe 
contratada: GaLaXY BriNdes e serVicos eireLi. Valor: 66.100,00.
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo E PErMaNENTE Para USo 
No rETorNo aS aUlaS 100% PrESENciaiS,que entre si celebram o Muni-
cípio de Terra Santa. a vigência do contrato é de 06/05/22 e encerramento 
em 06/05/2023.
extrato de contrato nº 088/2022, r.P.e nº 2022/08. contratante FMe 
contratada: HeLLo coMercio & serViÇos Ltda. Valor: 71.390,00.
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo E PErMaNENTE Para USo 
No rETorNo aS aUlaS 100% PrESENciaiS,que entre si celebram o Muni-
cípio de Terra Santa. a vigência do contrato é de 06/05/22 e encerramento 
em 06/05/2023.
extrato de contrato nº 089/2022, r.P.e nº 2022/08. contratante FMe 
contratada: JUciLetH aLVes Pereira-Me. Valor: 43.380,00.objeto: 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo E PErMaNENTE Para USo No rETor-
No aS aUlaS 100% PrESENciaiS,que entre si celebram o Município de Terra 
Santa. a vigência do contrato é de 06/05/22 e encerramento em 06/05/2023.
extrato de contrato nº 090/2022, r.P.e nº 2022/08. contratante FMe 
contratada: PLÁsticos V.P. iNdÚstria e coMercio Ltda ePP. Valor: 
7.350,00.objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo E PErMaNENTE 
Para USo No rETorNo aS aUlaS 100% PrESENciaiS,que entre si cele-
bram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 06/05/22 e 
encerramento em 06/05/2023.
extrato de contrato nº 106/2022, rP.e nº 2022/10. contratante PMts 
contratada:JUciLetH aLVes Pereira. Valor: 34.452,90.objeto: coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa Para o forNEciMENTo dE TEcidoS E arMari-
NHoS,que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contra-
to é de 16/05/22 e encerramento em 16/05/2023.
extrato de contrato nº 107/2022, rP.e nº 2022/10. contratante PMts 
contratada: U F aGUiar. Valor: 54.749,20.objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para o forNEciMENTo dE TEcidoS E arMariNHoS,que entre si 
celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 16/05/22 e 
encerramento em 16/05/2023.
extrato de contrato nº 108/2022, .P.e nº 2022/10. contratante FMas 
contratada: JUciLetH aLVes Pereira. Valor: 27.324,20.objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa Para o forNEciMENTo dE TEcidoS E arMariNHoS,-
que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 
16/05/22 e encerramento em 16/05/2023.
extrato de contrato nº 109/2022, .P.e nº 2022/10. contratante FMas 
contratada: U F aGUiar. Valor: 35.748,60.objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para o forNEciMENTo dE TEcidoS E arMariNHoS,que entre si 
celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 16/05/22 e 
encerramento em 16/05/2023.
extrato de contrato nº 137/2022, .P.e nº 2022/11. contratante PMts 
contratada: JUciLetH aLVes Pereira. Valor: 161.617,50.objeto: coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa Para o forNEciMENTo dE TEcidoS E arMari-
NHoS,que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contra-
to é de 23/05/22 e encerramento em 23/05/2023.
extrato de contrato nº 150/2022,P.e nº 2022/12. contratante FMas 
contratada: BraNco e correa -Ltda. Valor: 60.780,00.objeto: aQUiSi-
ÇÃo dE cESTaS dE aliMENTaÇÃo coMo BENEficio EVENTUal EM aTENdi-
MENTo aS faMiliaS EM VUNEraBilidadE,que entre si celebram o Município 
de Terra Santa. a vigência do contrato é de 25/05/22 e encerramento em 
25/05/2023.
extrato de contrato nº 151/2022,P.e nº 2022/12. contratante FMas contra-
tada: s o cordeiro de soUZa Ltda. Valor: 100.998,00.objeto: aQUiSiÇÃo 
dE cESTaS dE aliMENTaÇÃo coMo BENEficio EVENTUal EM aTENdiMENTo 
aS faMiliaS EM VUNEraBilidadE,que entre si celebram o Município de Terra 
Santa. a vigência do contrato é de 25/05/22 e encerramento em 25/05/2023.

odair José Farias albuquerque.
Prefeito Municipal

Protocolo: 847437

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de cHaMada PÚBLica
PreFeitUra MUNiciPaL de tUcUMÃ-PÁ, aViso de cHaMada PÚBLi-
ca Nº 6/2022-012FMs. através do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, por in-
termédio da comissão de licitação, torna público que às 09:00 horas do dia 
19 de SETEMBro de 2022, fará realizar licitação na modalidade cHaMa PÚ-
Blica  Nº 6/2022-012fMS.cuja objeto é coNTraTaÇÃo: dE EMPrESa Pri-
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Vada PrESTadora dE SErViÇoS MÉdicoS E HoSPiTalar - iNTErNaÇÕES, 
aTENdiMENTo aMBUlaTorial E cirUrGiaS ElETiVaS aoS USUárioS do 
SiSTEMa ÚNico dE SaÚdE - SUS, dE forMa coMPlEMENTar aoS SErVi-
ÇoS PrESTadoS PEla rEdE dE SaÚdE PÚBlica MUNiciPal, rEfErENcia-
doS Na TaBEla Sia/SUS, EdiTadaS PElo MiNiSTÉrio da SaÚdE E TaBEla 
difErENciada/SMS, Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria MU-
NiciPal dE TUcUMÃ. realizar-se na sala de licitação da prefeitura munici-
pal de tucumã a comissão de licitação designada analisará a documentação 
apresentada pelas empresas do dia 02 a 19 de setembro de 2022.das 07:30 
as 11:00 horas, devendo pública no órgão de imprensa oficial, a relação das 
empresas habilitadas e classificadas. Informações e retirada do edital na Rua 
do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã-Pa, das 07:30hs às 11:30hs e 
também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, 
no endereço http://geoobras.tcm.pa.gov.br/. TUcUMÃ - Pa, 31 de agosto de 
2022. dÉBora de soUZa MartiNs - Presidente da cPL.

Protocolo: 847438

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de aditiVo

esPÉcie: 5º Termo de aditivo de Prorrogação do prazo de execução e vi-
gência contratual da obra do contrato nº: 20203001. oriGEM: concorrência 
Pública 3/2020-00001. oBJETo: construção de 1 (uma) ponte de concreto, 
no Travessão km 165 Sul no município de Uruará/Pa, referente ao convênio nº 
055/2019 SETraN; ViGÊNcia:  05/08/2022 á 03/11/2022.
esPÉcie: 3º Termo de aditivo de Prorrogação do prazo de execução e vigên-
cia contratual da obra do contrato nº: 20203001. oriGEM: Tomada de Preço 
23/2021-00001. oBJETo: construção de um camelódromo no município de 
Uruará-Pá, conforme contrato de repasse nº 889525/2019 celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Uruará-Pá e o Ministério do desenvolvimento regional 
(Mdr),, ViGÊNcia:  28/07/2022 á 26/09/2022.

Protocolo: 847439

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

Publica Pregão eletrônico Nº 9/2022-00035 Processo administrativo 
Nº 92022035. oBJETo: registro de preços para seleção de proposta mais 
vantajosa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, utensílios 
domésticos e materiais de limpeza para suprir a demanda das Secretarias e 
fundos Municipais da Prefeitura de Uruará, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. data da abertura: 16 
de setembro de 2022. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspublicas.
com.br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 
526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa.
Publica Pregão eletrônico Nº 9/2022-00036 Processo administrati-
vo Nº 920220036. oBJETo: aquisição de material de construção a serem 
utilizados na construção de pontes em madeira de lei, conforme termo de 
convênio nº 055/2019 e especificações contidas nesse edital e seus anexos. 
data da abertura: 19 de setembro de 2022. Horário 09 horas local: www.
portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-se disponível no endereço 
rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e 
portal do TcM/Pa.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo
Processo:  920220034; Espécie: ata de registro de Preço nº 20220032, refe-
rente ao Pregão Eletrônico nº 9/2022-00034; objeto: registro de Preços para 
seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de com-
bustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Viação e obras; 
fornecedor: rodriGUES loBo coMErcio dE coMBUSTiVEiS EirEli, no 
Valor Total: r$ 6.432.200,00 (Seis Milhões, Quatrocentos e Trinta e dois Mil e 
duzentos reais). Vigência:12 meses, contados de 30/08/2022 à 30/08/2023.

Protocolo: 847440

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 020/2022

a Prefeitura Municipal de Viseu torna público que realizará licitação na 
modalidade, Tomada de Preços nº 020/2022, tipo menor preço global. ob-
jeto: contratação de Empresa especializada na implantação de Subestação, 
para as escolas municipais de Viseu/Pa, em atendimento à Secretaria Munici-
pal de Educação. o certame será 23/09/2022, às 08:00 h. informações atra-
vés do e-mail: cpl@viseu.pa.gov.br e http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao.

Ângela Lima da silva
Secretaria Municipal de Educação

cNPJ 30.879.826/0001-33
Protocolo: 847441

..

ParticULares
.

FaZeNda dUaNdra, Maria disa dUarte aNdrade
cPF n° 480.572.582-68 

Propriedade localizada em Paragominas/Pa, torna público que requereu a 
SEMMa/Paragominas lar para as atividades de cultura de ciclo curto e cria-
ção de bovinos.

Protocolo: 847287

FaZ. tiMBUÍ, JosÉ LUiZ do NasciMeNto 
cPF: 252.205.007-91 

Torna público que recebeu da SEMMa/ipixuna do Pará, a lar sob n° 15/2022 
para atividade de cultura de ciclo curto e criação de bovinos situada no muni-
cípio de ipixuna do Pará.

Protocolo: 847288

as pessoas físicas tHiaGo GoMes de MeLo 
(cPF n° 038.342.106-33) e 

FaBrÍcio PaULo siLVa (cPF n° 053.095.246-73) 
Tornam público que obtiveram da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS, a licenças ambiental rural  - lar sob nº 14.037/2022, 
solicitada através do protocolo para a atividade de Bovinocultura, Processo nº 
32.206/2020 da fazenda cachoeira, localizada na Zona rural do município de 
Novo repartimento-Pa. ainda torna Público a averbação do Termo de compro-
misso ambiental - Tca sob nº 1.276/2022 que promoveu a adesão ao Programa 
de regularização ambiental - Pra do referido imóvel.

Protocolo: 847290

sitio 4r’s - caNroBert da siLVa PessaNHa
cPF: 228.685.422-04 

localizado na rod. Pa-263, Km 17, colônia do Núcleo rural do rio Moju, Gle-
ba 09, lotes 36 e 38, Zona rural, torna público que recebeu junto a SEMMa-
Goianésia do Pará, a licença de atividade rural-N° 028/2021 com validade até 
02/12/2024 para a atividade de criação de Bovinos e cultura de ciclo curto.

Protocolo: 847293

cooPerMiNÉrios - cooPeratiVa Mista de eXPLoraÇÃo 
MiNeraL e eXtratiVisMo VeGetaL de NoVo ProGresso Pa 

cNPJ 11.507.678/0001-81 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente- SEM-
Ma/NP na licença de operação lo nº070/2022, processo nº 586/2021 e 
987/2022 para extração e beneficiamento de minério de ouro.

Protocolo: 847295

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
UNidade B nº 77 – Marabá/Pa

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
coNcorrÊNcia nº 010/2022

Processo adMiNistratiVo nº 013/2022
o Serviço Social do Transporte – SEST, torna público a homologação e adjudi-
cação da concorrência 013/2022, cujo o objeto é a contratação de “Empresa 
especializada em serviços gráficos e comunicação visual par atender, sob de-
manda, as aquisições de materiais gráficos do SEST SENAT Unidade B 77.”, 
em favor das empresas f c dE SoUZa coMUNicaÇÃo ViSUal E Grafica 
(cNPJ: 33.586.646/0001-51), no valor de r$ 19.670,00 (dezenove mil e seis-
centos e setenta reais). Presidente da comissão de Licitação.

Protocolo: 847392

.

.

eMPresariaL
.

siPasa seriNGa iNdUstriaL do ParÁ sa 
inscrito no cNPJ nº: 04.363.966/0001-44 

Proprietário da sipasa, interessado ao processo protocolado nesta Secre-
taria sob nº2021/0000035635, situada no município de Moju - Pa, torna pú-
blico que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade-SEMaS/Pa, a licença ambiental rural-lar n°13806/2022, validade até 
03/08/2027, autorização de Supressão florestal e demais formas de Vegeta-
ção-aUaS n°246/2022, validade até 04/08/2023 e autorização de captura, 
coleta, resgate, Transporte e Soltura da fauna Silvestre-aU n°4951/2022, 
validade até 04/08/2023 em conformidade com o disposto na lEi Nº 12.651, 
dE 25 dE Maio dE 2012.

Protocolo: 847296

coNcessÃo da LiceNÇa aMBieNtaL
a MaGaZiNe LUiZa s/a 

inscrita sob número de cNPJ 47.960.950/1460-96
localizada na av. Minas Gerais, nº. 200, complemento 202, bairro centro, 
cEP 68.488-000, no município de Breu Branco no estado do Pará/Pa solicita 
a concessão da licença ambiental no âmbito municipal para a loja localizada 
no endereço acima, cumprindo todas as condicionantes necessárias para tal 
finalidade.

Protocolo: 847312
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traNsPortes deLLa VoLPe s.a. 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA, filial Barcarena - PA 

cNPJ: 61.139.432/0156-09
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a licença de operação nº 13651/2022 
para a atividade de transporte de Substâncias e Produtos Perigosos através 
do processo nº 14866/2022.

Protocolo: 847315

a. K. aLVes de soUZa coMÉrcio - Me 
cNPJ 08.197.912/0001-07 

Torna público que recebeu em 11/02/2020, junto a Secretaria do Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa a licença de operação para 
atividade TraNSPorTE dE MiNÉrioS/coQUE, sob o número de processo nº 
2018/36868.

Protocolo: 847316

o iNstitUto de PreVidÊNcia do MUNiciPio de BreVes/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 004/2022-Pe-iPMB 
o instituto de Previdência do Município de Breves/Pa, cNPJ 04.316.287/
0001-14, Pará, torna público que no dia 14 de setembro de 2022, às 09h, no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação 
na modalidade Pregão, na forma  eletrônica, do tipo  Menor Preço por item, 
no modo de disputa aberto, para registro de Preços para futura e Eventual 
contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de Material de consumo:  Ma-
teriais de Expediente, conforme especificações contidas no Termo de Referên-
cia, visando atender às necessidades do  instituto de Previdência do Munici-
pio de  Breves/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 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 ao instituto de Previdência 
do Município de Breves/Pa, com sede na passagem 1 de Maio nº283, bairro 
centro, Município de Breves/Pa, cEP 66.800-000, no horário de 8h às 14h, 
em dias de efetivo expediente. ordenador: doralice câmara almeida.

PreGÃo eLetrÔNico 003/2022- Pe-iPMB  
o instituto de Previdência do Município de  Breves/Pa, cNPJ 04.316.287/
0001-14, Pará, torna público que no dia 15 de setembro de 2022, às 09h, no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação 
na modalidade Pregão, na forma  eletrônica, do tipo  Menor Preço por  item, 
no modo de disputa aberto, para  aquisição de Gêneros alimentícios Perecí-
veis e Não Perecíveis, Para atender às Necessidades do instituto de Previdên-
cia do Município de Breves/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 informações sobre a licitação através do acesso 
à página do Tribunal de contas do Município/Pa, www.portaldecompraspúbli-
cas.com.br ou na sala da comissão Permanente de licitação - cPl junto ao 
instituto de Previdência do Município de  Breves/Pa, com sede na passagem 
1 de Maio nº 283, bairro centro, Município de Breves/Pa, cEP 66.800-000, no 
horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente.  ordenador: doralice 
câmara almeida.

Protocolo: 847317

LoJas LÊ BiscUit s.a.
cNPJ nº 16.233.389/0101-18

Pedido de LiceNÇa aMBieNtaL de oPeraÇÃo
LoJas LÊ BiscUit s.a.

cNPJ nº 16.233.389/0101-18 
Torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de ananindeua - SEMa a renovação da licença ambiental de operação para 
a atividade de comércio varejista de artigos de armarinho, para o endereço na 
rod Br 316, KM 4, Nº 4500, loJa 207 a, PiSo l2, cEP 67.113-970, coqueiro, 
ananindeua/Pa, através do requerimento código: r021422.

Protocolo: 847302

daNico e MeNdes Ltda 
cNPJ.05.113.113/0001-50, 

rod. Pa 150, km 132, vicinal 12, km 1,5, torna público que recebeu lo nº 
015/2020, Validade: 23/09/2022, da SEcTMa Tailândia para serraria com desdo-
bro e seu beneficiamento e solicitou nova LO prot. 125/2022.

Protocolo: 847311

BreNNo a.P. dos saNtos 
cNPJ 44.533.945/0001-44 

Torna público que recebeu da SEMMa de chaves a licença de instalação nº 
002/2022 com validade até 25/08/23 p/comercio varejista de combustíveis 
em chaves/Pa.

Protocolo: 847309

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente a licença 
de operação para atividade de torre de telefonia móvel (PaMBa27) localizada 
na folha 23, quadra 02, lote c-1, Nova Marabá, através do n°293/2022.

Protocolo: 847304

FaZeNda aGroPastoriL sÃo Pedro s/a 
cNPJ Nº 04.702.692/0001-70 

Nire nº 15300012589 
ata de aGoe eM 20/05/2022 

LocaL e Hora: Sede social na fazenda à Margem do rio amazonas, ilha 
do Marajó, s/n, interior, chaves, Pará, cEP nº 68.880-000, às 08:00 horas. 
PrESENÇa: Totalidade dos acionistas, convocados conforme art. 24, §4º da 
lei 6.404/76. MESa: Sr. Vicente de Paula Pedrosa da Silva-Presidente e Valter 
Barbosa Guimarães Junior Secretário. ordEM do dia: 1) em aGo: a) Pres-
tação de Contas dos Administradores e demonstrações financeiras relativas 
ao exercício encerrado em 31.12.2021; e 2) em aGE: a) Extinção do capital 
autorizado; b) Extinção do conselho de administraçãoe a consequente alte-
ração e consolidação dos Estatuto Social; c) Eleição da diretoria. dEliBEra-
ÇÕES: 1) em aGo: foram aprovados por unanimidade: a) o relatório dos 
administradores, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, 
o relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social en-
cerrado em 31.12.2021, dispensados da publicação por atender aos requi-
sitos do art. 294, da lei 6.404/76, mas sendo arquivadas na JUcEPa como 
anexos desta ata de aGoE. 2) em aGE: a) Extinção do capital autorizado 
permanecendo apenas o capital Social Subscrito. b) Extinção do conselho 
de administração e destituição da diretoria atual e a consequente alteração 
e consolidação do Estatuto Social; c) Eleição da nova diretoria Executiva com 
mandato de 21.04.2022 até 30.04.2025 de: VicENTE dE PaUla PEdroSa 
da SilVa-diretor Presidente e adriaNa dE PaUla laMarTiNE NoGUEira-
diretora Executiva. a assembleia decidiu empossá-los imediatamente estando 
aptos a exercerem suas funções ficando ratificados todos os atos praticados 
anteriormente a esta reunião. ENcErraMENTo: a reunião foi encerrada com 
lavratura da presente ata aprovada por unanimidade. chaves, 20/04/2022. 
VicENTE dE PaUla PEdroSa da SilVa-Presidente, ValTEr BarBoSa GUi-
MARÃES JUNIOR-Secretário, A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro 
próprio e registrada na JUcEPa sob o nº 20000786427 em 14.07.2022.

Protocolo: 847305

FraNGo Norte aGroiNdUstriaL s/a 
cNPJ Nº 84.191.832/0001-22 

Nire nº 15300016479 
ata de aGoe eM 25/05/2022 

LocaL e Hora: Sede social à Trav. alferes costa, 2656, Sala 104, Mar-
co, cEP nº 66.087-660, Belém, Pará, às 08:00 horas. PrESENÇa: Totalidade 
dos acionistas, convocados conforme art. 24, §4º da lei 6.404/76. MESa: 
Sr. Vicente de Paula Pedrosa da Silva-Presidente e Valter Barbosa Guima-
rães Junior Secretário. ordEM do dia: 1) em aGo: a) Prestação de con-
tas dos Administradores e demonstrações financeiras relativas aos exercícios 
encerrados em 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020 e 31.12.2021; e 2) 
em aGE: a) Extinção do capital autorizado; b) Extinção do conselho de ad-
ministraçãoe a consequente alteração e consolidação dos Estatuto Social; 
c) Eleição da diretoria. dEliBEraÇÕES: 1) em aGo: foram aprovados por 
unanimidade: a) o relatório dos administradores, o Balanço Patrimonial e 
demais demonstrações financeiras, o relatório dos auditores independentes 
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018, 31.12.2019 e 
31.12.2020 e 31.12.2021, dispensados da publicação por atender aos requi-
sitos do art. 294, da lei 6.404/76, mas sendo arquivadas na JUcEPa como 
anexos desta ata de aGoE. 2) em aGE: a) Extinção do capital autorizado 
permanecendo apenas o capital Social Subscrito. b) Extinção do conselho 
de administração e destituição da diretoria atual e a consequente alteração 
e consolidação do Estatuto Social; c) Eleição da nova diretoria Executiva com 
mandato de 25.04.2022 até 30.04.2025 de: VicENTE dE PaUla PEdroSa 
da SilVa-diretor Presidente e adriaNa dE PaUla laMarTiNE NoGUEira-
diretora Executiva. a assembleia decidiu empossá-los imediatamente estando 
aptos a exercerem suas funções ficando ratificados todos os atos praticados 
anteriormente a esta reunião. ENcErraMENTo: a reunião foi encerrada com 
lavratura da presente ata aprovada por unanimidade. Belém, 25/04/2022. 
VicENTE dE PaUla PEdroSa da SilVa-Presidente, ValTEr BarBoSa GUi-
MARÃES JUNIOR-Secretário, A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro 
próprio e registrada na JUcEPa sob o nº 20000780358 em 10.06.2022.

Protocolo: 847306

a BrK aMBieNtaL araGUaia saNeaMeNto 
inscrita no cNPJ 16.876.276/0004-10 

Torna público que recebeu no dia 13/04/2022, da Secretaria Municipal de 
Meio ambiente SEMMa, a licença de instalação n° 002/2022 com valida-
de até 13/04/2022, para obras da rampa de acesso a Balsa flutuante de 
captação superficial do Sistema de Abastecimento de Água de Santana do 
araguaia/Pa.

Protocolo: 847299
PaaGU01

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
augusto correa/Pa - SEMMa, a licença de operação Nº 032/2022, para a 
atividade de Torre de Telefonia Móvel (PaaGU01), através do Processo Nº 
082/2022, com endereço na rua Joaquim francisco Gomes, S/n, cidade 
Nova, augusto correa/Pa.

Protocolo: 847300
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