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GABiNEtE Do GovERNADoR

.

LEi Nº 9.682, DE 1º DE sEtEMBRo DE 2022
dispõe sobre vantagens funcionais dos Conselheiros do tribunal de Contas 
dos Municípios do estado do Pará.
a asseMbleia legislativa do estado do Pará estatui e eu sanciono a 
seguinte lei:
art. 1º os subsídios dos Conselheiros do tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado do Pará serão fixados em observância das disposições do inciso 
xi, do art. 37 da Constituição Federal c/c § 2º, do art. 39 da Constituição 
do estado do Pará. 
§ 1º aos Conselheiros do tribunal de Contas dos Municípios do estado do 
Pará, em efetivo exercício, são devidas, cumulativamente com os subsí-
dios, as vantagens previstas nesta lei. 
§ 2º Para o efeito da equivalência e limite não serão computadas as parce-
las de caráter indenizatório, eventual ou temporário. 
art. 2º licença-prêmio de 60 (sessenta) dias, adquirida após cada triênio 
ininterrupto de efetivo exercício. 
§ 1º as licenças-prêmio não usufruídas, em regra, serão indenizadas por 
ocasião da exoneração, aposentadoria ou morte do Conselheiro do tCMPa. 
§ 2º Fica permitida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio do exer-
cício atual, concedidas e não gozadas pelos Conselheiros em atividade, 
inclusive aquelas concedidas e não gozadas em exercícios anteriores à 
publicação desta Lei, respeitada a disponibilidade orçamentário-financeira 
da Instituição, observada a ordem cronológica dos pedidos para fins de 
pagamento. 
art. 3º Férias no período de 60 (sessenta) dias, a cada exercício. 
§ 1º É facultada a conversão de um terço de cada período de férias em pecúnia, 
nele considerado o terço constitucional, mediante requerimento à Presidência do 
tribunal de Contas dos Municípios do estado do Pará, com antecedência mínima 
de 60 (sessenta) dias do efetivo gozo.
§ 2º as férias não usufruídas pelo Conselheiro por absoluta necessidade de 
permanência no serviço poderão ser convertidas em indenização equiva-
lente ao valor integral do subsídio, sem prejuízo do recebimento do terço 
constitucional, por cada mês de férias não usufruídas. 
§ 3º À Presidência do tribunal de Contas dos Municípios do estado do Pará cabe 
a organização da escala de férias dos Conselheiros, obedecidas as regras esta-
belecidas no âmbito deste Tribunal. 
§ 4º as férias adquiridas e não gozadas de Conselheiros até a edição desta 
lei, uma vez marcado seu gozo, poderão ser objeto de conversão de um 
terço em abono pecuniário, respeitado, para todos os efeitos, o limite de 
até duas conversões no ano. 
§ 5º Por ato excepcional da Presidência do tribunal de Contas dos Municí-
pios do estado do Pará, fundamentada na necessidade de serviço, poderá 
o Conselheiro ter suspenso o gozo de férias com direito a optar pela fruição 
em outra oportunidade.
art. 4º Pelo desempenho da função de direção do tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado do Pará, aos Conselheiros serão pagas gratificações 
mensais, incidentes sobre o valor dos subsídios, sem direito a incorporação 
e vinculada ao tempo de desempenho das mesmas, destacadamente: 
i - Presidente;
ii - vice-Presidente; 
iii - Corregedor;
iv - ouvidor;
v - diretor-geral da escola de Contas Públicas Conselheiro irawaldyr rocha;
 VI - Presidente da Câmara Especial de Julgamento; 
VII - Vice-Presidente da Câmara Especial de Julgamento. 
Parágrafo único. A gratificação estabelecida no caput será de 30% do valor 
do subsídio. 
art. 5º Ficam convalidados os normativos editados e praticados pelo tribu-
nal de Contas dos Municípios do estado do Pará, relativos às conversões e 
gratificações previstas nesta Lei, de idêntica natureza jurídica. 
Art. 6º A eficácia do disposto nesta Lei fica condicionada ao atendimento do 
art. 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes da lei Complemen-
tar nº 101, de 04 maio de 2000. 
art. 7º as despesas decorrentes desta lei correrão por conta do orçamento 
do tribunal de Contas dos Municípios do estado do Pará.
art. 8º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 1º de setembro de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

LEi Nº 9.683, DE 1º DE sEtEMBRo DE 2022
dispõe sobre vantagens funcionais dos auditores, também denominados 
Conselheiros substitutos, do tribunal de Contas do estado do Pará.
a asseMbleia legislativa do estado do Pará estatui e eu sanciono a 
seguinte lei:
art. 1º aos auditores, também denominados Conselheiros substitutos, do 
tribunal de Contas do estado do Pará é devido, cumulativamente com os 
subsídios, as seguintes verbas e vantagens previstas nesta lei. 
art. 2º licença-prêmio de 60 (sessenta) dias, adquirida após cada triênio 
ininterrupto de efetivo exercício. 

§ 1º as licenças-prêmio não usufruídas, em regra, serão indenizadas por 
ocasião da exoneração, aposentadoria ou morte do auditor, também deno-
minado Conselheiro substituto, do tribunal de Contas do estado do Pará. 
§ 2º Fica permitida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio do exer-
cício atual, concedidas e não gozadas pelos auditores, também denomina-
dos Conselheiros substitutos, em atividade, inclusive aquelas concedidas e 
não gozadas em exercícios anteriores à publicação desta lei, respeitada a 
disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição, observada a ordem 
cronológica dos pedidos para fins de pagamento. 
art. 3º Férias no período de 60 (sessenta) dias, a cada exercício. 
§ 1º É facultada a conversão de um terço de cada período de férias em 
pecúnia, nele considerado o terço constitucional, mediante requerimento 
à Presidência do tribunal de Contas do estado do Pará, com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias do efetivo gozo. 
§ 2º as férias não usufruídas pelo auditor, também denominado Conse-
lheiro substituto, por absoluta necessidade de permanência no serviço 
poderão ser convertidas em indenização equivalente ao valor integral do 
subsídio, sem prejuízo do recebimento do terço constitucional, por cada 
mês de férias não usufruídas. 
§ 3º À Presidência do tribunal de Contas do estado do Pará cabe a organi-
zação da escala de férias dos auditores, também denominados Conselhei-
ros Substitutos, obedecidas as regras estabelecidas no âmbito do Tribunal. 
§ 4º as férias adquiridas e não gozadas pelos auditores, também denomina-
dos Conselheiros substitutos, até a edição desta lei, uma vez marcado seu 
gozo, poderão ser objeto de conversão de um terço em abono pecuniário, 
respeitado, para todos os efeitos, o limite de até duas conversões no ano. 
§ 5º Por ato excepcional da Presidência do tribunal de Contas do estado do 
Pará, fundamentada na necessidade de serviço, poderá o auditor, também 
denominado Conselheiro substituto, ter suspenso o gozo de férias com 
direito a optar pela fruição em outra oportunidade. 
art. 4º Ficam convalidados os normativos editados e praticados pelo tribu-
nal de Contas do estado do Pará, relativos às conversões previstas nesta 
lei, de idêntica natureza jurídica. 
art. 5º as despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias do tribunal de Contas do estado do Pará.  
art. 6º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 1º de setembro de 2022.

HELDER BARBALHo
GovERNADoR Do EstADo

MENsAGEM Nº 072/2022-GG Belém, 1º de setembro de 2022.
a sua excelência o senhor
deputado estadual FranCisCo das CHagas silva Melo FilHo (CHiCÃo)
Presidente da assembleia legislativa do estado
local
senhor Presidente,
senhoras e senhores deputados,
venho comunicar a vossas excelências que, nos termos do art. 108, § 1º, 
da Constituição estadual, resolvi vetar integralmente o Projeto de lei nº 
186/21, de 09 de agosto de 2022, que “estabelece a validade indetermi-
nada de laudo médico que diagnostique patologia congênita, deficiência, 
transtorno e/ou síndromes para as quais ainda não se conheça a cura”.
Em que pese a relevância material da proposição parlamentar, resolvi vetar 
por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público.
o Projeto em questão vai além do prazo dos laudos médicos expedidos em 
razão de patologias incuráveis e, ao estabelecer as deficiências que serão 
objeto do laudo, contraria o que estabelece a lei Federal nº 13.146/2015 (esta-
tuto da Pessoa com Deficiência). Nesse sentido, o texto aprovado não observa a 
competência da União para a edição de normas gerais sobre a matéria.
outrossim, o Projeto de lei adota nomenclaturas diversas daquelas es-
tabelecidas pela citada lei Federal, indo de encontro às acepções mais 
modernas de tratamento da matéria.
Por fim, destaca-se não ser incumbência da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública (SESPA) definir patologias incuráveis, uma vez que a temática está 
inserida no âmbito de competência dos órgãos da União integrantes do 
sistema Único de saúde.
essas, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, são as razões 
que me levam a vetar integralmente o Projeto de lei em causa, as quais 
ora submeto à elevada apreciação de vossas excelências.

HELDER BARBALHo
governador do estado

Protocolo: 847990

D E c R E t o Nº 2589, DE 30 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$ 8.140.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o governador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
Constituição estadual, combinando com o art. 6º, inciso v da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
deCreta:
art. 1º Fica aberto ao orçamento Fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 8.140.000,00 (oito Milhões, Cento e 
quarenta Mil reais), para atender à programação abaixo:
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r$

cÓDiGo foNtE NAtuREzA DA 
DEsPEsA vALoR

481011912212978338 - seCtet 0101 339039 140.000,00
842020927200019026 - FinanPrev 0254 339093 8.000.000,00

total 8.140.000,00

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

r$

cÓDiGo foNtE NAtuREzA DA 
DEsPEsA vALoR

481011912615088238 - seCtet 0101 339140 140.000,00
842020927200019027 - FinanPrev 0254 319001 8.000.000,00

total 8.140.000,00

art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 30 de agosto de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

ivALDo RENALDo DE PAuLA LEDo
secretário de estado de Planejamento e administração

*Republicado por ter saído com incorreção no DoE n° 35.098, de 
31/08/2022.

D E c R E t o Nº 2597, DE 1 DE sEtEMBRo 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$ 4.077.427,18 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$ 4.077.427,18 (quatro Milhões, se-
tenta e sete Mil, quatrocentos e vinte e sete reais e dezoito Centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓDiGo foNtE NAtuREzA DA 
DEsPEsA vALoR

111050412212978314 - Casa Civil 0101 339039 690.000,00
161011212215097674 - sedUC 0102 449051 887.427,18

842020927200019026 - FinanPrev 0290 339093 2.500.000,00
total 4.077.427,18

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

101010412212974668 - Crg - santarém 0101 339030 20.000,00
101010412212978338 - Crg - santarém 0101 339030 7.500,00
101010412212978338 - Crg - santarém 0101 339033 7.500,00
101010412212978338 - Crg - santarém 0101 339037 7.500,00
101010412212978338 - Crg - santarém 0101 339039 7.500,00
101010412212978338 - Crg - santarém 0101 449052 5.000,00
101010412215088921 - Crg - santarém 0101 339014 7.500,00
101010412215088921 - Crg - santarém 0101 339033 7.500,00
101010412215088921 - Crg - santarém 0101 339036 7.500,00
101010412215088921 - Crg - santarém 0101 339039 7.500,00
101010412615088238 - Crg - santarém 0101 339140 10.000,00
101010412815088916 - Crg - santarém 0101 339039 10.000,00
101010413115088233 - Crg - santarém 0101 339139 10.000,00
101020412212972536 - Crg - Marabá 0101 339030 20.000,00
101020412212978407 - Crg - Marabá 0101 339030 7.500,00
101020412212978407 - Crg - Marabá 0101 339033 7.500,00
101020412212978407 - Crg - Marabá 0101 339037 7.500,00
101020412212978407 - Crg - Marabá 0101 339039 7.500,00
101020412212978407 - Crg - Marabá 0101 449052 5.000,00

101020412215088919 - Crg - Marabá 0101 339014 7.500,00

101020412215088919 - Crg - Marabá 0101 339030 7.500,00

101020412215088919 - Crg - Marabá 0101 339033 7.500,00
101020412215088919 - Crg - Marabá 0101 339036 7.500,00
101020412615088546 - Crg - Marabá 0101 339140 10.000,00
101020412815088914 - Crg - Marabá 0101 339039 10.000,00
101020413115088679 - Crg - Marabá 0101 339139 10.000,00
101030412212976865 - Crg - itaituba 0101 339030 20.000,00
101030412212978408 - Crg - itaituba 0101 339030 7.500,00
101030412212978408 - Crg - itaituba 0101 339033 7.500,00
101030412212978408 - Crg - itaituba 0101 339037 7.500,00
101030412212978408 - Crg - itaituba 0101 339039 7.500,00
101030412212978408 - Crg - itaituba 0101 449052 5.000,00
101030412215088918 - Crg - itaituba 0101 339014 7.500,00
101030412215088918 - Crg - itaituba 0101 339033 7.500,00
101030412215088918 - Crg - itaituba 0101 339036 7.500,00
101030412215088918 - Crg - itaituba 0101 339039 7.500,00
101030412615088586 - Crg - itaituba 0101 339140 10.000,00
101030412815088913 - Crg - itaituba 0101 339039 10.000,00
101030413115088680 - Crg - itaituba 0101 339139 10.000,00
101040412212972537 - Crg - altamira 0101 339030 20.000,00
101040412212978409 - Crg - altamira 0101 339030 7.500,00
101040412212978409 - Crg - altamira 0101 339033 7.500,00
101040412212978409 - Crg - altamira 0101 339037 7.500,00
101040412212978409 - Crg - altamira 0101 339039 7.500,00
101040412212978409 - Crg - altamira 0101 449052 5.000,00
101040412215088891 - Crg - altamira 0101 339014 7.500,00
101040412215088891 - Crg - altamira 0101 339033 7.500,00
101040412215088891 - Crg - altamira 0101 339036 7.500,00
101040412215088891 - Crg - altamira 0101 339039 7.500,00
101040412615088585 - Crg - altamira 0101 339140 10.000,00
101040412815088887 - Crg - altamira 0101 339039 10.000,00
101040413115088681 - Crg - altamira 0101 339139 10.000,00
101050412212978611 - Crg - redenção 0101 339030 7.500,00
101050412212978611 - Crg - redenção 0101 339033 7.500,00
101050412212978611 - Crg - redenção 0101 339037 7.500,00
101050412212978611 - Crg - redenção 0101 339039 7.500,00
101050412212978611 - Crg - redenção 0101 449052 5.000,00
101050412212978617 - Crg - redenção 0101 339030 20.000,00
101050412215088920 - Crg - redenção 0101 339014 7.500,00
101050412215088920 - Crg - redenção 0101 339033 7.500,00
101050412215088920 - Crg - redenção 0101 339036 7.500,00
101050412215088920 - Crg - redenção 0101 339039 7.500,00
101050412615088615 - Crg - redenção 0101 339140 10.000,00
101050412815088915 - Crg - redenção 0101 339039 10.000,00
101050413115088682 - Crg - redenção 0101 339139 10.000,00

101060412212978612 - Crg - breves 0101 339030 7.500,00
101060412212978612 - Crg - breves 0101 339033 7.500,00
101060412212978612 - Crg - breves 0101 339037 7.500,00
101060412212978612 - Crg - breves 0101 339039 7.500,00
101060412212978612 - Crg - breves 0101 449052 5.000,00
101060412212978618 - Crg - breves 0101 339030 20.000,00
101060412215088917 - Crg - breves 0101 339014 7.500,00
101060412215088917 - Crg - breves 0101 339033 7.500,00
101060412215088917 - Crg - breves 0101 339036 7.500,00
101060412215088917 - Crg - breves 0101 339039 7.500,00
101060412615088616 - Crg - breves 0101 339140 10.000,00
101060412815088912 - Crg - breves 0101 339039 10.000,00
101060413115088683 - Crg - breves 0101 339139 10.000,00

161011212215097607 - sedUC 0102 449052 887.427,18
842020927200019028 - FinanPrev 0290 319001 2.500.000,00

total 4.077.427,18

art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PaláCio do governo, 1 de setembro 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 2598, DE 1 DE sEtEMBRo 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$ 104.517.198,08 para reforço de dota-
ção(ões) consignada(s) no orçamento vigente.



diário oFiCial nº 35.102   7Sexta-feira, 02 DE SETEMBRO DE 2022

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$ 104.517.198,08 (Cento e quatro 
Milhões, quinhentos e dezessete Mil, Cento e noventa e oito reais e oito 
Centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓDiGo foNtE NAtuREzA DA 
DEsPEsA vALoR

071010445115087552 - sedoP 0101 449051 923.705,75
071011569514987658 - sedoP 0101 449051 2.350.586,59
071011751214897567 - sedoP 0101 449051 610.512,43
161011212212978338 - sedUC 0102 339030 85.348,77
161011212212978338 - sedUC 0102 339033 495.145,19
161011212212978338 - sedUC 0102 339035 31.157,50
161011212212978338 - sedUC 0102 339036 43.304,59
161011212212978338 - sedUC 0102 339037 1.465.622,22
161011212212978338 - sedUC 0102 339039 1.888.165,31
161011212212978338 - sedUC 0102 339040 3.661,17
161011212212978338 - sedUC 0102 339047 10.061,08
161011212215097674 - sedUC 0102 339039 3.028.282,28
161011230615098477 - sedUC 0102 334041 4.182.208,00
161011236115098904 - sedUC 0102 339030 124.696,70
161011236115098904 - sedUC 0102 339037 14.626.864,98
161011236115098904 - sedUC 0102 339039 284.564,70
161011236115098904 - sedUC 0102 339040 70.859,06
161011236115098904 - sedUC 0102 339140 183.850,22
161011236215098906 - sedUC 0102 339030 237.817,50
161011236215098906 - sedUC 0102 339037 17.103.494,79
161011236215098906 - sedUC 0102 339039 395.925,72
161011236215098906 - sedUC 0102 339040 914.689,74
161011236215098906 - sedUC 0102 339140 144.790,70
161011278515096413 - sedUC 0102 334041 17.572.004,76
161011278515096413 - sedUC 0102 339033 7.107.485,02

901011030215077582 - Fes 0103 449051 30.632.393,31
total 104.517.198,08

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, 1 de setembro 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 2599, DE 1 DE sEtEMBRo 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$ 423.720,29 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$ 423.720,29 (quatrocentos e vinte e 
três Mil, setecentos e vinte reais e vinte e nove Centavos), para atender 
à programação abaixo:

r$

cÓDiGo foNtE NAtuREzA DA 
DEsPEsA vALoR

782011957114908698 - FaPesPa 0660 339020 15.000,00
782011957114908698 - FaPesPa 6301 449020 42.980,12

792011854114978370 - ideFlor-bio 0656 449052 365.740,17
total 423.720,29

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, 1 de setembro de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

ivALDo RENALDo DE PAuLA LEDo
secretário de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 847996

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

PoRtARiA Nº 1.103/2022- ccG, DE 1º DE sEtEMBRo 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 no. 2022/1083085, 
r e s o l v e:
tornar sem efeito a Portaria nº 1.077/2022, de 25 de agosto de 2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.092, de 26 de agosto de 2022, 
que autorizou alexandre alMeida MadUro, secretário regional de go-
verno do baixo amazonas, a viajar no trecho santarém/senador josé Por-
fírio/santarém, no dia 26 de agosto de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se
Casa Civil da governadoria do estado, 1º de seteMbro de 2022.
lUiziel gUedes
Chefe da Casa Civil da governadoria do estado 

PoRtARiA Nº 1.104/2022- ccG, DE 1º DE sEtEMBRo 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. 2022/1115996,
r e s o l v e:
nomear ana Cristina Fernandes da silva para exercer o cargo em 
comissão de diretor de divisão, código geP-das-011.3, com lotação na 
Polícia Civil, a contar de 1ª de agosto de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se
Casa Civil da governadoria do estado, 1º de seteMbro de 2022.
lUiziel gUedes 
Chefe da Casa Civil da governadoria do estado.

PoRtARiA Nº 1.105/2022- ccG, DE 1º DE sEtEMBRo 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. 2022/1102849,
r e s o l v e:
exonerar noralita barros PinHo de soUsa e silva do cargo em co-
missão de Coordenador de Unidades do interior, código geP-das-011.4, 
com lotação na secretaria de estado de administração Penitenciária, a con-
tar de 1º de agosto de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se
Casa Civil da governadoria do estado, 1º de seteMbro de 2022.
lUiziel gUedes
Chefe da Casa Civil da governadoria do estado

ERRAtA Do itEM ii DA PoRtARiA Nº 1.100/2022-ccG, DE 31 DE 
AGosto DE 2022, PuBLicADA No DiÁRio oficiAL Do EstADo Nº. 
35.100, DE 1º DE sEtEMBRo DE 2022.
onde se lê: “(...), a contar de 1º de julho de 2022”. 
Leia-se: “(...), a contar de 1º de setembro de 2022”.
lUiziel gUedes
Chefe da Casa Civil da governadoria do estado 

Protocolo: 847991

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 072/2022 – cMG, DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022 
o CHeFe da Casa Militar da governadoria do estado, no exercício 
de suas atribuições legais, Considerando o disposto no inciso iv, do art. 
3º, da lei Federal nº 10.520/2012 c/c decreto Federal nº 10.024/2019 e 
Decreto Estadual nº 534/2020, que instituem no âmbito da União, Estados, 
distrito Federal e Municípios a modalidade de licitação, denominada Pre-
gão eletrônico e, considerando a necessidade da contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de fornecimento de alimentação de 
acordo com as especificações qualitativas e quantitativas constante no Ter-
mo de referência do edital, para um período de 12 (doze) meses.
resolve:
i – designar os servidores Heider da silva Martins, matrícula nº 
57199676/4, ocupante do cargo de Chefe do núcleo de licitações e Maria 
de nazarÉ barbosa do nasCiMento, matrícula nº 5967165/1, ocupan-
te do cargo de agente de Contratação, para atuarem como equipe de apoio 
do Pregão eletrônico nº 016/2022 – nl/CMg, que terá como Pregoeiro o 
servidor brUno lUiz silva de soUsa, matrícula nº 4219470/3, ocupante 
do cargo de agente de Contratação;
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ii – Fixar o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a vigência desta Por-
taria, a contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual 
e sucessivo período, desde que justificado;
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
Casa Militar da governadoria do estado, 01 de seteMbro de 2022.
osMar vieira da Costa jÚnior – Cel qoPM rg 9916
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado

Protocolo: 847954

.

.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 016/2022- NL/cMG
a Casa Militar da governadoria do estado do Pará – CMg/Pa, através de 
seu Pregoeiro brUno lUiz silva de soUsa, matrícula nº 4219470/3, co-
munica que promoverá licitação, na modalidade Pregão eletrônico, do tipo 
Menor PreÇo global, conforme abaixo:
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de fornecimento de alimentação, conforme especificações, estimativas de 
quantidades e valores contidos do anexo i (termo de referência).
data da abertura: 15/09/2022;
Hora da abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF);
endereços eletrônicos: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br;
Maiores informações: nl@cmg.pa.gov.br
osMar vieira da Costa jÚnior – Cel qoPM
CHeFe da Casa Militar da governadoria

Protocolo: 847962

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

ExtRAto DE PoRtARiA Nº 060/2022 – sf/cMG, 
DE 1º DE sEtEMBRo DE 2022

suprida: Marlise de liMa silva, MF nº 5107598/2; Prazo p/ aplicação: 
60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; va-
lor: r$ 4.000,00; elemento de despesa: 33.90.30 (Material de Consu-
mo); Fonte de recurso: 0101/0301; ordenador de despesa: osmar vieira 
da Costa júnior, Cel qoPM.

Protocolo: 847986

.

.

DiÁRiA
.

ExtRAto DE PoRtARiA Nº 1003/2022 – Di/cMG, 
DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022

objetivo: a serviço do governo do estado; destino: santarém/Pa; Período: 
01 a 03/09/2022; quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousa-
da); servidores/MF: 1º sgt PM Manoel jacinaldo alves Cota, 5420105/4; 
sd PM nelson William ribeiro Fontenele, 6401975/3; sd PM ithatiele viana 
Macieira, 6401682/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: Cel qoPM osmar vieira da Costa júnior;

Protocolo: 847987

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

Portaria nº 431/2022-PGE.G. Belém, 31 de agosto de 2022
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
Considerando o disposto no art. 81 da lei 5.810/94, apresentação do 
laudo Médico da sePlad nº 93585;
resolve:
ConCeder, 21 (vinte e um) dias de licença saúde ao servidor josé ary 
souza dos santos, identidade funcional nº 6121306/1, nos períodos de 
17.04 a 07.05.2022, de acordo com o laudo médico nº 93585 da sePlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriana FranCo borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 847575

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

Portaria nº 432/2022-PGE.G. Belém, 31 de agosto de 2022
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
Considerando o Processo administrativo eletrônico 2022/1102402;
resolve:
ConCeder, ao servidor denis Máximo Ferreira, assessor, identidade fun-
cional nº 5852544/3 e CPF nº 839.780.621-00, suprimento de fundos no 
valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), o qual deverá observar a classifi-
cação orçamentária abaixo:
25101.03.122.1297.8338 - 339030  - r$ 2.000,00
25101.03.122.1297.8338 - 339039  - r$ 2.000,00

o prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriana FranCo borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 847578

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

DiÁRiA
.

Portaria 250/2022-GAB/sEAc
Belém PA, 01 de setembro 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 Processo nº 2022/1111053
resolve:
ConCeder ao servidor abaixo, 3,5 (três e meia) diárias, no período de 
30/08 a 02/09/2022, a cidade de belém, no estado do Pará, cujo objetivo 
“será a participação de reuniões da Câmara Técnica, para organizar os 
serviços públicos permanentes e rotativos de campo”. 

MAtRícuLA NoME Do sERviDoR cPf

57190291-3 HeriCK brUno CarvalHo 528.385.102-82

dê-se CienCia, PUbliqUe-se e CUMPra-se
gabinete do secretário, 01 de setembro de 2022
riCardo brisolla balestreri
seCretário de estado

Protocolo: 847930
Portaria 251/2022-GAB/sEAc
Belém PA, 01 de setembro 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 Processo nº 2022/1111279
resolve:
ConCeder a servidor abaixo, 3,5 (três e meia) diárias, no período de 
30/08 a 02/09/2022, ao município de Parauapebas, no estado do Pará, 
cujo objetivo “será a participação de reuniões da Câmara Técnica, para 
organizar os serviços públicos permanentes e rotativos de campo”. 

MAtRícuLA NoME Do sERviDoR cPf
3201759-1 ClaUdio roberto rodrigUes CrUz 150.061.902-72

dê-se CienCia, PUbliqUe-se e CUMPra-se
gabinete do secretário, 01 de setembro de 2022
riCardo brisolla balestreri
seCretário de estado

Protocolo: 847934

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

PoRtARiA
.

Portaria AGE Nº 106/2022-GAB, de 01 de setembro 2022.
o aUditor adjUnto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria age nº 226/2020-gab, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/1079363.
resolve:
ConCeder 8 (oito) dias de licença luto a servidora verônica Maria ro-
drigues reis, matrícula nº 57191342/1, ocupante do cargo de auditor de 
Finanças e Controle, lotada na auditoria geral do estado, no período de 
24/08/2022 a 31/08/2022, conforme inciso iii do art. 72, do rjU.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
FranneY CarvalHo de oliveira
auditor-adjunto

Protocolo: 847740
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DEsiGNAR sERviDoR
.

Portaria AGE Nº 107/2022-GAB, de 01 de setembro 2022.
o aUditor adjUnto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria age nº 226/2020-gab, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/879720.
resolve:
designar a servidora Fabrícia Carneiro oliveira, matrícula n° 5941160/4, 
auditor de Finanças e Controle e no seu impedimento o servidor joão Mar-
cos Costa de oliveira, matrícula n° 5931704/3 auditor de Finanças e Con-
trole, para acompanhar e fiscalizar o Contrato nº 011/2022-AGE, firmado 
entre a auditoria geral do estado – age e a empresa norte turismo ltda 
EPP, em consonância com o estabelecimento no Art. 67 e parágrafos, da 
lei nº 8.666/1993 e suas alterações, combinado com o decreto estadual 
nº 870 de 04/09/2013, publicado no d.o.e. nº 32.496 de 07/10/2013.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
FranneY CarvalHo de oliveira
auditor-adjunto

Protocolo: 847979
Portaria AGE Nº 105/2022-GAB, de 01 de setembro 2022.
o aUditor adjUnto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria age nº 226/2020-gab, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/585711.
resolve:
designar o servidor andré nonato Franco de souza, matrícula nº 
55209189/1, auditor de Finanças e Controle e no seu impedimento a ser-
vidora vitória de souza nunes, matrícula nº 55209388/1, assistente admi-
nistrativo, para acompanhar e fiscalizar o Contrato nº 012/2022-AGE, fir-
mado entre a auditoria geral do estado – age e a empresa Centra Móveis 
S/A, em consonância com o estabelecimento no Art. 67 e parágrafos, da 
lei nº 8.666/1993 e suas alterações, combinado com o decreto estadual 
nº 870 de 04/09/2013, publicado no d.o.e. nº 32.496 de 07/10/2013.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
FranneY CarvalHo de oliveira
auditor-adjunto

Protocolo: 847660
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 228 DE 25 DE AGosto DE 2022
o Presidente da FUndaÇÃo ParáPaz, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doe nº. 34.490, de 12 de 
Fevereiro de 2021, em observância aos termos da Lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015, e ainda,
Considerando o que dispõe os artigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos Con-
tratos e decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013; Considerando ne-
cessidades institucionais no âmbito desta Fundação PARÁPAZ, nos termos 
do 2021/587989;
resolve:
art. 1º - designar o servidor jHon Keven CavalCante CaMPos, identida-
de Funcional nº 5948814/2, ocupante do cargo de chefe de gabinete, para 
acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 022/2021, celebrado 
entre a Fundação ParáPaz e Moreira godoY CoMÉrCio e serviÇos 
eireli-ePP, CnPj nº
15.534.401/0001-07, cujo objeto é a contratação de empresa especiali-
zada em realização de eventos, para dar suporte aos eventos realizados 
nos municípios de: belém (1ºCrs), breves (8ºCrs), santarém (9ºCrs), 
altamira (10º Crs), Marabá (11º Crs), Conceição do araguaia (12º Crs), 
vinculados a todas as Unidades e diretorias do departamento de epidemio-
logia e Controle de endemias, que serão prestados nas condições estabele-
cidas no termo de referência, anexo do edital.
art. 2º nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercida pelo suplente, servidora PatrÍCia de liMa Ferreira, identidade 
Funcional nº 55588559, assessora operacional.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
art.4º revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 
nº 240 de 27 de oUtUbro de 2021
gabinete do Presidente, 25 de agosto de 2022.
alberto HenriqUe teixeira de barros
Presidente da FUndaÇÃo ParáPaz

Protocolo: 847766

.

.

ALtERAção DE féRiAs
.

PoRtARiA Nº 230 DE 26 DE AGosto DE 2022
o Presidente da FUndaÇÃo ParáPaz, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doe no. 34.490, de 12 
de Fevereiro de 2021, em observância aos termos da Lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.

Considerando: o disposto no art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 
1994 e, ainda, de acordo com o Protocolo: 2022/1096584
resolve: transferir o período de gozo de férias por neCessidade de 
serviÇo da servidora KiMenia da ConCeiÇÃo Pereira, matrícula 
nº 5960436/1, técnico em gestão social - Pedagogia, a partir da data 
desta publicação, referente ao exercício 2021/2022, concedida através da 
Portaria nº 210 de 03 de agosto de 2022, publicada no doe nº 35.068 
pág. 7, que seriam gozadas no período de 01/09/2022 a 30/09/2022 e 
transferir para gozo oportuno.
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
alberto HenriqUe teixeira de barros
Presidente da FUndaÇÃo ParáPaz

Protocolo: 847492

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE PLANEJAMENto
E ADMiNistRAção

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA DE fiscAL DE coNtRAto Nº 846/2022- 
DAf/sEPLAD DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022

a diretora de administração e Finanças-sePlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.667/2021-CCg de 10 
de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.762 de 11 de 
novembro de 2021 e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº 
128/2022–gs–sePlad de 25 de maio de 2022, publicada no doe nº 
34.987, de 30 de maio de 2022, e ainda,
Considerando o processo n° 2022/403056, de 04 de abril de 2022;
Considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
Considerando que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei Federal nº. 8.666/93 – licitações e Contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
resolve:
designar o servidor gilberto liMa daMasCeno, id. Funcional nº. 
57189792-1, ocupante do cargo de assistente de gestão b, para a função 
de Fiscal e o servidor MarCo antÔnio Mendes vasConCelos, id. Fun-
cional nº. 28878-1, ocupante do cargo de auxiliar técnico, para a função de 
suplente, devendo ser intermediador substituto entre as partes do Contra-
to nº 28/2022- SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE 
PlanejaMento e adMinistraÇÃo - sePlad e a empresa star CoMÉr-
Cio de aliMentos ltda.
Fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribuições 
do Fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e Finanças 
em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com vistas 
em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
data de assinatura: Pae 31.08.2022
iris alves Miranda negrÃo
diretora de administração e Finanças/sePlad

Protocolo: 847690

.

.

téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
.

PoRtARiA N° 00252-Gs/sEPLAD, DE 29 DE AGosto DE 2.022.
o seCretário de estado de PlanejaMento e adMinistraÇÃo, no uso da 
competência delegada através do decreto governamental nº. 2.163 de 06 de 
abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
Considerando os termos do Processo administrativo eletrônico nº. 2022/959575;
resolve:
exonerar a pedido, a servidora Mariza barbosa Pessoa de olivei-
ra, matrícula nº. 5901897/1 do cargo de especialista em educação Clas-
se i, lotada na secretaria de estado de educação – sedUC, a contar de 
01/08/2.022 de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94.
registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
seCretaria de estado de PlanejaMento e adMinistraÇÃo, 29 de 
agosto de 2.022.
ivaldo renaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 847510
PoRtARiA N° 0253-Gs/sEPLAD, DE 31 DE AGosto DE 2.022.
o seCretário de estado de PlanejaMento e adMinistraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
Considerando o Processo nº 2022/228303;
resolve:
exonerar a pedido, o servidor MaUriCio rios de araUjo, Matrícula nº 
5940200/1, do cargo de escrivão de Polícia, lotado na Polícia Civil do esta-
do do Pará – PCPa, a contar de 05/01/2.022 de acordo com o art. 59 da lei 



10  diário oFiCial nº 35.102 Sexta-feira, 02 DE SETEMBRO DE 2022

n° 5810 de 24/01/94, resguardando o direito à recondução nas hipóteses 
do art. 57, inciso i, do citado diploma legal.
registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
seCretaria de estado dePlanejaMento e adMinistraÇÃo, 31 de 
agosto de 2022.
ivaldo renaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 847516
PoRtARiA N° 00254-Gs/sEPLAD, DE 31 DE AGosto DE 2.022.
o seCretário de estado de PlanejaMento e adMinistraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
Considerando os termos do Processo administrativo eletrônico nº. 
2022/1046562;
resolve:
exonerar a pedido, a servidora alline de Matos Freitas leitÃo, ma-
trícula nº. 57206402/1 do cargo de agente de Controle de endemias, 
lotada na secretaria de estado de saúde Pública – sesPa, a contar de 
25/08/2.022 de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94.
registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
seCretaria de estado de PlanejaMento e adMinistraÇÃo, 31 de 
agosto de 2.022.
ivaldo renaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 847521

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA N°. 844/2022-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°2022/1113503,
r e s o l v e:
designar o servidor andreW lUCas leal dias, id. Funcional nº. 
5946765/1, ocupante do cargo de secretário da Unidade, para responder 
pela Coordenadoria de apoio a estação Cidadania - santarém, durante o 
impedimento legal do titular jose antonio alves roCHa, id. Funcional 
nº. 57195084/2, no período de 05/09/2022 a 04/10/2022.
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: 847481

.

.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 845/2022-DAf/sEPLAD, 
DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022.

a diretora de administração e Finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – CCg, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doe nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da Portaria nº 128/2022-gs/sePlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doe nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
Considerando o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
Considerando o Processo nº. 2022/1111139 de 30/08/2022,
resolve:
interroMPer, a contar de 30/08/2022, por necessidade de serviço, o 
gozo de férias, concedido por intermédio da Portaria nº 696/2022 – 
daF/sePlad de 18/07/2022, publicada no doe nº.35.051 de 19/07/2022, 
à servidora joelMa de FatiMa goMes da silva, id. Funcional nº 
5941037/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na 
Coordenadoria de Perícia Médica – oPM/dso//sePlad.
registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se
seCretaria de estado de PlanejaMento e adMinistraÇÃo, 01 de 
seteMbro de 2022.
Íris alves Miranda negrÃo
diretora de administração e Finanças

PoRtARiA Nº 847/2022-DAf/sEPLAD, 
DE 01 DE sEtEMBRo 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: 2022/1119093 de 31/08/2022.

resolve:
exClUir da Portaria nº.767/2022-daF/sePlad de 09/08/2022, publicada 
no doe nº.35.075 de 11/08/2022, referente à concessão de férias do servi-
dor daniel aben atHar lobato da silva id. Funcional nº 5936833/2/1, 
ocupante do cargo de assessor técnico ii.
registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
seCretaria de estado de PlanejaMento e adMinistraÇÃo, 01 de 
seteMbro de 2022.
Íris alves Miranda negrÃo
diretora de administração e Finanças

Protocolo: 847630

PoRtARiA Nº 316, DE 1 DE sEtEMBRo DE 2022 - DPo
o seCretário de estado de PlanejaMento e adMinistraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2579, de 25 de agosto de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o Cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos Fiscal e da segu-
ridade social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2022 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 2598, de 01/09/2022 e 2599, de 01/09/2022.
resolve:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no Cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos Fiscal e da seguridade 
social, do 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 316, DE 1 DE sEtEMBRo DE 2022

ÁREA/uNiDADE 
oRçAMENtÁRiA/
GRuPo DE DEsPE-
sA/suBGRuPo DE 

DEsPEsA

foNtE

3º QuADRiMEstRE - 2022

sEtEMBRo outuBRo NovEMBRo DEzEMBRo totAL

desenvolviMento 
sÓCio-eConÔMiCo

FUndeFlor

investimentos 365.740,17 0,00 0,00 0,00 365.740,17

equipamentos e Mate-
rial Permanente

ProvisÃo reCebida 
do(a) ideFlor-bio

 0656 365.740,17 0,00 0,00 0,00 365.740,17

gestÃo

FinanPrev

outras despesas 
Correntes 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

despesas ordinárias

 0254 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

sPsM/Pa

outras despesas 
Correntes 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

despesas ordinárias

ProvisÃo reCebida 
do(a) FinanPrev

 0290 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

inFra-estrUtUra e 
transPorte

sedoP

investimentos 34.517.198,08 0,00 0,00 0,00 34.517.198,08

obras e instalações

 0101 3.884.804,77 0,00 0,00 0,00 3.884.804,77

destaqUe reCebido 
do(a) Fes

 0103 30.632.393,31 0,00 0,00 0,00 30.632.393,31

PolÍtiCa sÓCio-
CUltUral

sedUC

outras despesas 
Correntes 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

Contrato estimativo

 0102 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00
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PRoGRAMA/
oRGão foNtE

3º QuADRiMEstRE - 2022

sEtEMBRo outuBRo NovEMBRo DEzEMBRo totAL

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, saneamento  

e Mobilidade 

610.512,43 0,00 0,00 0,00 610.512,43

sedoP

 0101 610.512,43 0,00 0,00 0,00 610.512,43

educação básica 65.977.534,17 0,00 0,00 0,00 65.977.534,17

sedUC

 0102 65.977.534,17 0,00 0,00 0,00 65.977.534,17

governança 
Pública 923.705,75 0,00 0,00 0,00 923.705,75

sedoP

 0101 923.705,75 0,00 0,00 0,00 923.705,75

indústria, Comér-
cio, serviços e 

turismo
2.350.586,59 0,00 0,00 0,00 2.350.586,59

sedoP

 0101 2.350.586,59 0,00 0,00 0,00 2.350.586,59

Manutenção da 
gestão 4.022.465,83 0,00 0,00 0,00 4.022.465,83

sedUC

 0102 4.022.465,83 0,00 0,00 0,00 4.022.465,83

Meio ambiente 
e ordenamento 

territorial
365.740,17 0,00 0,00 0,00 365.740,17

FUndeFlor

ProvisÃo 
reCebida do(a) 

ideFlor-bio

 0656 365.740,17 0,00 0,00 0,00 365.740,17

Previdência 
estadual 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00

FinanPrev

 0254 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

sPsM/Pa

ProvisÃo 
reCebida do(a) 

FinanPrev

 0290 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

saúde 30.632.393,31 0,00 0,00 0,00 30.632.393,31

sedoP

destaqUe reCe-
bido do(a) Fes

 0103 30.632.393,31 0,00 0,00 0,00 30.632.393,31

foNtE
3º QuADRiMEstRE - 2022

sEtEMBRo outuBRo NovEMBRo DEzEMBRo totAL

0101 - reCUrsos ordi-
narios                                         3.884.804,77 0,00 0,00 0,00 3.884.804,77

0102 - edUCaÇÃo - reCUr-
sos ordinários 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

0103 - Fes - recursos 
ordinários 30.632.393,31 0,00 0,00 0,00 30.632.393,31

0254 - recursos Próprios 
do Fundo Financeiro da 

Previdência do estado do Pará 
- servidor

8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

0290 - recursos do sistema 
de Proteção social dos 

Militares
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

0656 - Fundo estadual de 
desenvolvimento Florestal 365.740,17 0,00 0,00 0,00 365.740,17

total 115.382.938,25 0,00 0,00 0,00 115.382.938,25

PoRtARiA Nº 317, DE 01/09/2022 - DPo
o seCretário de estado de PlanejaMento e adMinistraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
resolve:
i - alterar a Modalidade de aplicação no valor de r$ 1.220.600,00 (Hum 
Milhão, duzentos e vinte Mil, seiscentos reais), na(s) dotação(ões) da(s) 
natureza(s) de 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

311040612212978409 - FeboM 0191 339039 1.220.600,00

total 1.220.600,00

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de aplicação 
da(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) ativi-
dade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

r$

cÓDiGo foNtE NAtuREzA DA 
DEsPEsA vALoR

311040612212978409 - FeboM 0191 339139 1.220.600,00

total 1.220.600,00

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: 847997

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
sEcREtARiA DE EstADo DE PLANEJAMENto E 

ADMiNistRAção
sEcREtARiA DE EstADo DE sEGuRANçA PúBLicA E DEfEsA sociAL

PoLíciA civiL Do EstADo Do PARÁ - PcPA
coNcuRso PúBLico PARA PRoviMENto DE vAGAs EM 

cARGos DE NívEL suPERioR DA PoLíciA civiL Do EstADo 
Do PARÁcoNcuRso 

PúBLico c – 89
EDitAL Nº 25/PcPA, DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022

ExcLusão DE cANDiDAto NA coNDição suB JuDicE
a PolÍCia Civil do estado do Pará - PCPa e a seCretaria de es-
tado de PlanejaMento e adMinistraÇÃo – sePlad, no uso de suas 
atribuições legais e em cumprimento a sentença reformada no processo 
nº 0013908-89.2007.814.0301, tornam pública a exClUsÃo do candi-
dato sub judice anderson ClaYton alves braga, sob a inscrição n° 
00001735, que concorreu ao cargo de Papiloscopista no ConCUrso PÚ-
bliCo C-89 Para ProviMento de vagas eM Cargos de nÍvel sUPe-
rior da PolÍCia Civil do estado do Pará.
este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições contrárias.
belém/Pa, 01 de setembro de 2022.
ivaldo renaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração
Walter resende de alMeida
delegado geral da Polícia Civil do estado do Pará

Protocolo: 847994



12  diário oFiCial nº 35.102 Sexta-feira, 02 DE SETEMBRO DE 2022

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 164 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
o Presidente em exercício da iMPrensa oFiCial do estado - ioe, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto governamental 
de 24 de agosto de 2022, publicado no Diário Oficial n.º 35.089, de 24 de 
agosto de 2022.
Considerando o Pae nº 2022/631942;
resolve:
Conceder de acordo com arts. 98 e 99, inciso i, letra “a”, da lei nº 5.810 
de 24.01.94, a servidora tÃnia Marielle aMoriM daniM trajano, 
matrícula nº 3151875/1, ocupante da função de assit. ativ. jornalÍs-
tiCa “b”, licença Prêmio de 180 (cento e oitenta) dias, no período de 
03/10/2022 à 01/11/2022 e 05/12/2022 à 04/05/2022 referente ao triênio 
de 02/12/2000 à 01/12/2003; 02/12/2003 à 01/12/2006; 02/12/2006 à 
01/12/2009.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Moises alves de soUza
Presidente em exercício

Protocolo: 847752

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

tERMo DE HoMoLoGAção
PRocEsso LicitAtÓRio N.º 007/2022
HoMologo, nos termos da legislação em vigor, o Processo licitatório nº 
007/2022, na modalidade Pregão eletrônico, nos termos do decreto nº 
10.024/19 e da lei nº 8.666/93, cujo objeto consiste na Contratação de 
empresa especializada no Fornecimento de licença Perpétua de solução de 
Plataforma de gestão de Filiais, Franquias, distribuidora, revendedores, 
Representantes, Vendas e Gestão de Força de Venda a Imprensa Oficial 
do estado – ioe, com serviços de implantação, Manutenção e suporte 
técnico, tendo como vencedora a empresa:

 EMPREsA cNPJ vALoR

item
1
 

Pronto digital ConsUltoria, design e solU-
ÇÕes eM inForMátiCa ltda 10.777.807/0001-99 r$

560.000,00

valor global Homologado de r$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil 
reais) à empresa Pronto digital ConsUltoria, design e solUÇÕes 
eM inForMátiCa ltda, atendendo ao interesse da ioe/Pa.
belém-Pa, 01 de setembro de 2022.
Moisés alves de souza
Presidente, em exercício, da ioe

Protocolo: 847461

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 134 de 26 de agosto de 2022
ConCeder, a servidora Maria josÉ Costa e soUsa, matrícula nº 
3155455/1, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, conforme art. 98 da lei 
nº 5.810 de 24/01/1994, referente ao 6º triênio, período compreendido 
entre 01/11/2014 a 31/10/2017, para usufruto no período de 29/08/2022 
a 27/09/2022.
a presente Portaria entrará em vigor a contar do dia 29 de agosto de 2022.
anizio bestene jUnior
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA Nº 135 de 26 de agosto de 2022
ConCeder, ao servidor Carlos antonio xavier gUiMarÃes, matrícula 
nº 5007402/1, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, conforme art. 98 da lei nº 
5.810 de 24/01/1994, referente ao 4º triênio compreendido entre de 15/05/2001 
a 14/05/2014, para usufruto no período de 01/09/2022 a 30/10/2022.
a presente portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de setembro de 2022.
anizio bestene jUnior
diretor administrativo e Financeiro

Protocolo: 847872

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 670 DE 01 DE sEtEMBRo 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 nº 
2022/1101419 (Pae), de 29/08/2022, que dispõe sobre designação de 
servidor.
resolve:
i - designar a servidora Maria de nazaré de ramos santos, matrícula nº 
3199282/1, ocupante do cargo de agente administrativo, lotada na Co-
ordenadoria de orçamento e Finanças, para responder pela Coordenação 
(das.4), durante o impedimento do titular, no período de 01/09/2022 a 
30/09/2022.
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 01 de setembro de 2022.
ilton giUssePP stival Mendes da roCHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 847685

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 673 DE 01 DE sEtEMBRo 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 
2022/899229 (Pae), de 14/07/2022, que trata sobre autorização de deslo-
camento e concessão de diárias.
resolve:
i – aUtorizar os servidores abaixo relacionados, a viajarem a cidade 
de Curitiba/PR, no período de 20/09/2022 a 24/09/2022, a fim de par-
ticiparem do 20° Congresso Previdenciário da aPePrev, promovido pela 
associação Paranaense das entidades Previdenciárias dos estados e dos 
Municípios: 

sERviDoREs MAtRícuLA cARGo/fuNção LotAção

dalila do nascimento araújo 5936410/3 técnico em gestão Pública Coordenadoria de arrecadação e 
Fiscalização

edi enderson araújo 
demétrio 5963009/1 técnico Previdenciário a Coordenadoria de arrecadação e 

Fiscalização

Marcelo barbosa rodrigues 5918636/3 Coordenador Coordenadoria de arrecadação e 
Fiscalização

Maria aparecida barros de 
oliveira 57209966/1 especialista em educação Coordenadoria de arrecadação e 

Fiscalização

ii – ConCeder, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e meia) 
diárias aos servidores citados acima, que se deslocarão conforme item i.
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 01 de setembro de 2022.
ilton giUssePP stival Mendes da roCHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará
PoRtARiA Nº 674 DE 01 DE sEtEMBRo 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 
2022/1026203 (Pae), de 12/08/2022.
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resolve:
 i – aUtorizar o servidor diego elias silva Pereira, matrícula nº 
5900426/3, ocupante do cargo em comissão de gerente, lotado na Coor-
denadoria de Concessão de benefícios, a viajar a cidade de Curitiba/Pr, no 
período de 20/09/2022 a 24/09/2022, a fim de participar do 20° Congres-
so Previdenciário da aPePrev, promovido pela associação Paranaense das 
entidades Previdenciárias do estado e dos Municípios.
ii- ConCeder, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 01 de setembro de 2022.
ilton giUssePP stival Mendes da roCHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 847916

.

.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 669 DE 01 DE sEtEMBRo 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° 
2022/1122794 (Pae), de 01/09/2022, que dispõe sobre férias de servidor.
resolve:
i – ConCeder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 
12/09/2022 a 11/10/2022, à servidora Paula queiroz oliveira Costa souza, 
matricula n° 7001227/1, ocupante do cargo de Procuradora Fundacional, 
lotada na Coordenadoria do Contencioso, referente ao período aquisitivo 
16/10/2017 a 15/10/2018.
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 01 de setembro de 2022.
ilton giUssePP stival Mendes da roCHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará
PoRtARiA Nº 671 DE 01 DE sEtEMBRo 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 dos Processos administrativos eletrônicos n° 
2022/1101419 (Pae), de 29/08/2022 e n° 2022/1124133 (Pae), de 01/09/2022, 
que dispõem sobre transferência de período de férias de servidor.
resolve:
 i - transFerir o período de gozo de férias da servidora Maria de 
nazarÉ de raMos santos, matrícula n° 3199282/1, ocupante do cargo 
de agente administrativo, de 15/09/2022 a 25/09/2022 para 07/11/2022 
a 21/11/2022, concedido inicialmente através da Portaria n° 310/2022, 
de 03 de maio de 2022, publicada no doe n° 34.957, de 04/05/2022.
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 01 de setembro de 2022.
ilton giUssePP stival Mendes da roCHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 847686

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará – iGEPREv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto gover-
namental de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
Considerando o que estabelece o art. 8 da Portaria MPs n.º 519, de 
24/08/2011.
resolve tornar público a íntegra do Conteúdo do boletim Previdenciário, 
referente ao Mês de jUlHo de 2022.
dados ForneCidos Pela Coordenadoria de ConCessÃo de bene-
FÍCios - CCob
dados somente do executivo
benefícios concedidos

tiPo QuANtitAtivo

aposentadoria 149

Pensão 145

reserva/reforma 108

total 402

coNtEúDo Do BoLEtiM PREviDENciÁRio 2022
DADos foRNEciDos PELA cooRDENADoRiA DE ARREcADAção E 
fiscALizAção – coAf – JuLHo
Beneficiários e Segurados

tiPo

QuANtitAtivo

fuNPREv fiNANPREv sPsM totAL

inativo 0 30.214 9.377 39.591

Pensionista 30 8.177 3.985 12.192

total 30 38.391 13.362 51.783

 

tiPo
vALoR DA foLHA

fuNPREv fiNANPREv sPsM totAL

inativo 0 227.055.478,68 109.876.979,49 336.932.458,17

Pensionista 58.252,79 52.796.242,76 26.505.172,03 79.359.667,58

total 58.252,79 279.851.721,44 136.382.151,52 416.292.125,75

reCeita PrevidenCiária - rPPs/Pa
FolHa de PagaMento
sPsM
arrecadado: 50.910.227,29
FUnPrev
arrecadado: 6.847.146,35
resultado dos investimentos: 60.891.415,42
FinanPrev
arrecadado: 197.323.791,35
resultado dos investimentos: 3.758.681,82
FUnPrev

Contribuição do segurado 3.423.553,19

Contribuição Patronal 3.423.553,19

rendimento no período 60.891.415,42

Fonte: CoaF/igePrev.
FinanPrev

Contribuição do segurado 91.735.527,58

Contribuição Patronal 105.588.263,77

saldo Positivo  

reserva Finanprev (2019/2020)  

salario Família -9.496,48

rentabilidade – (2022)  

superávit  

lei complementar 125/19 rentabilidade – (2019)  

aporte -82.537.426,57

rendimento no período 3.758.681,82

Fonte: CoaF/igePrev.
sPsM

Contribuição sPsM segurado 18.786.690,63

Contribuição sPsM patronal 32.123.536,66

aporte Complementar -85.471.535,03

salario Família -389,20

Fonte: CoaF/igePrev.

FUnPrev alePa tCe MPC/Pa tCM MPC/M tje MPe jMe. deF. PUb.

Contribuição 
do segurado  140.428,71 43.366,20   1.120.753,92 101.709,66  102.614,34

Contribuição 
do Patronal:  140.428,71 43.366,20   1.120.753,92 101.709,66  102.614,34
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Fonte: CoaF/igePrev.

FinanPrev alePa tCe MPC/Pa tCM MPC/M tje MPe deF. PUb

Contribuição segurado 2.118.224,95 1.139.543,60 139.475,64 755.028,27 56.493,98 7.798.529,24 3.028.453,93 1.643.961,46

Contribuição Patronal 3.479.940,99 1.872.107,35 229.138,73 1.240.403,59 92.811,54 12.811.860,40 4.975.317,01 2.700.793,83

rentabilidade         

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

Contribuição segurado 
superávit         

Contribuição Patronal superávit         

tesouro superávit         

saldo Positivo 768.066,74     4.584.272,84 2.207.389,43 363.809,50

aporte  -1.509.528,52 -168.011,00 -298.372,76     

Fonte: CoaF/igePrev.
ConteÚdo do boletiM PrevidenCiário 2022
dados ForneCidos Pelo nÚCleo de gestÃo de investiMento – nUgin – jUlHo

cARtEiRA fuNPREv - JuLHo 2022

 Ativos Rendimento PL % carteira

renda Fixa

 art. 7º, i, “b” - Fundos de investimentos 100% títulos Públicos  r$  5.047.005,90  r$  1.975.912.848,33 46,89%

bb iMa-b 5 FiC renda Fixa PrevidenCiário lP -r$  6.741,82  r$  223.870.983,42 5,31%

bb tÍtUlos PÚbliCos iPCa i Fi renda Fixa PrevidenCiário  r$  298.610,62  r$  36.319.234,25 0,86%

bb tÍtUlos PÚbliCos iPCa iv Fi renda Fixa PrevidenCiário  r$  854.884,12  r$  104.426.211,76 2,48%

bb tÍtUlos PÚbliCos iPCa vi Fi renda Fixa PrevidenCiário  r$  441.880,25  r$  100.254.777,70 2,38%

bb tÍtUlos PÚbliCos vii Fi renda Fixa PrevidenCiário  r$  390.505,94  r$  47.799.460,12 1,13%

btg PaCtUal 2024 tÍtUlos PÚbliCos Fi renda Fixa  r$ 10.734,48  r$  7.721.004,96 0,18%

bradesCo institUCional iMa-b tÍtUlos PÚbliCos FiC renda Fixa -r$  438.592,57  r$  47.904.857,24 1,14%

Caixa brasil gestÃo estratÉgiCa FiC renda Fixa  r$  1.969.557,87  r$  252.515.726,96 5,99%

Caixa brasil 2024 iv tÍtUlos PÚbliCos Fi renda Fixa -r$  123.328,98  r$  38.313.322,02 0,91%

Caixa brasil 2024 v tÍtUlos PÚbliCos Fi renda Fixa -r$  104.142,60  r$  31.716.817,40 0,75%

Caixa brasil 2024 i tÍtUlos PÚbliCos Fi renda Fixa -r$  174.100,50  r$  53.179.159,50 1,26%

Caixa brasil iMa-b 5 tÍtUlos PÚbliCos Fi renda Fixa lP  r$  29.152,53  r$  140.995.463,86 3,35%

Caixa brasil idKa iPCa 2a tÍtUlos PÚbliCos Fi renda Fixa lP -r$  529.646,34  r$  180.571.712,15 4,28%

itaÚ institUCional iMa-b 5 FiC renda Fixa i -r$  6.066,80  r$  228.094.310,19 5,41%

saFra iMa FiC renda Fixa -r$  371.254,52  r$  36.618.519,06 0,87%

Western asset iMa-b ativo renda Fixa -r$  382.296,71  r$  39.141.660,98 0,93%

Western asset ativo Max Fi renda Fixa  r$  227.883,22  r$  25.189.872,40 0,60%

itaÚ institUCional aloCaÇÃo dinâMiCa FiC renda Fixa  r$  2.155.218,75  r$  270.862.352,22 6,43%

itaÚ institUCional legend FiC renda Fixa lP  r$  804.748,96  r$  110.417.402,12 2,62%

 art. 7º, iii, “a” - Fundos de renda Fixa geral  r$  3.834.408,22  r$  1.192.929.721,35 28,31%

Caixa novo brasil FiC renda Fixa reFerenCiado iMa-b lP -r$  3.068.121,53  r$  325.441.404,73 7,72%

xP inFlaÇÃo Fi renda Fixa reFerenCiado iPCa lP -r$  149.826,74  r$  27.273.940,27 0,65%

bradesCo H nilo Fi renda Fixa -r$  641.846,61  r$  73.823.930,07 1,75%

bb PerFil FiC renda Fixa reFerenCiado di PrevidenCiário lP  r$  5.629.681,96  r$  548.923.135,43 13,03%

Western asset ativo Fi renda Fixa  r$  964.081,88  r$  86.350.589,16 2,05%

itaÚ institUCional global dinaMiCo rF lP FiC  r$  1.082.469,76  r$  129.381.028,39 3,07%

bb institUCional Fi renda Fixa  r$  17.969,50  r$  1.735.693,31 0,04%

 art. 7º, v,”a” - FidC Cota senior -r$  39.426,96  r$  2.144.430,15 0,05%

bbiF Master FidC lP -r$  39.426,96  r$  2.144.430,15 0,05%

art. 7º, inciso v, alínea “b”  r$  213.368,66  r$  19.604.635,95 0,47%

santander CresCiMento institUCional Fi renda Fixa CrÉdito Privado lP  r$  213.368,66  r$  19.604.635,95 0,47%

sUbtotal renda Fixa  r$  9.055.355,82  r$  3.190.591.635,77 75,71%
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renda variável
investiMentos no exterior

renda variável

ativos  rendiMento  Pl % Carteira

 art. 8º, inciso i - Fundos de ações  r$26.841.927,51  r$506.632.399,59 12,02%

itaÚ FoF rPi ibovesPa ativo FiC aÇÕes  r$653.285,96  r$13.476.289,80 0,32%

Caixa brasil indexa ibovesPa Fi aÇÕes  r$92.602,11  r$2.092.005,18 0,05%

az qUest aÇÕes FiC aÇÕes  r$56.818,01  r$1.305.127,90 0,03%

bnP Paribas aCtion FiC aÇÕes  r$154.092,93  r$3.306.611,44 0,08%

bnP Paribas sMall CaPs Fi aÇÕes  r$219.014,52  r$4.473.699,54 0,11%

bradesCo Mid sMall CaPs Fi aÇÕes  r$935.297,53  r$17.041.131,04 0,40%

bradesCo valUation ibovesPa Fi aÇÕes  r$213.371,02  r$3.443.123,74 0,08%

btg PaCtUal absolUto institUCional FiC aÇÕes  r$6.623.739,12  r$84.468.639,22 2,00%

itaÚ dividendos Fi aÇÕes  r$62.551,47  r$2.514.063,79 0,06%

itaÚ dUnaMis FiC aÇÕes  r$2.078.991,79  r$36.699.594,64 0,87%

itaÚ institUCional FUnd oF FUnds genesis FiC aÇÕes  r$1.543.037,72  r$27.792.305,60 0,66%

itaÚ institUCional PHoenix FiC aÇÕes  r$3.988.000,46  r$69.266.952,97 1,64%

vinCi MosaiCo institUCional Fi aÇÕes  r$2.126.447,70  r$48.427.888,91 1,15%

vinCi seleCtion eqUities Fi aÇÕes  r$1.021.867,97  r$21.031.998,89 0,50%

az qUest sMall Mid CaPs FiC aÇÕes  r$1.063.199,92  r$29.212.679,44 0,69%

saFra eqUitY PortFÓlio Pb FiC aÇÕes  r$611.980,89  r$13.597.187,80 0,32%

baHia aM valUation FiC aÇÕes  r$1.864.757,85  r$39.159.540,28 0,93%

oCCaM FiC aÇÕes  r$665.398,29  r$20.193.423,93 0,48%

bb qUantitativo FiC aÇÕes  r$1.455.489,66  r$37.436.423,52 0,89%

saFra aÇÕes livre FiC aÇÕes  r$1.411.982,59  r$31.693.711,95 0,75%

sUbtotal renda variável  r$26.841.927,51  r$506.632.399,59 12,02%

nvestiMentos no exteriori
 

ativos rendiMento Pl % Carteira

 art. 9º, inciso ii - Fundos abertos - investimentos no exterior  r$3.935.628,21  r$53.134.722,06 1,26%

vinCi internaCional invest.exterior FiC MUltiMerCado  r$236.036,32  r$7.928.307,18 0,19%

Western asset MaCro oPPortUnities invest. exterior Fi MUlti.  r$1.304.731,20  r$22.920.780,25 0,54%

lM Clearbridge Us large CaP groWtH invest. exterior Fi aÇÕes  r$2.394.860,69  r$22.285.634,63 0,53%

 art. 9º, inciso iii - Fundos de ações bdr - nível i  r$9.437.423,98  r$117.978.231,80 2,80%

Caixa institUCional Fi aÇÕes bdr nÍvel i  r$5.799.479,62  r$79.424.579,58 1,88%

Western asset Fi aÇÕes bdr nÍvel i  r$3.637.944,37  r$38.553.652,21 0,91%

sUbtotal investiMentos no exterior  r$13.373.052,20  r$171.112.953,86 4,06%

estrUtUrados

ativos  rendiMento  Pl % Carteira

 art. 10º, inciso i - Fundos Multimercados  r$11.115.762,59  r$266.134.925,72 6,32%

saFra s&P reais Pb Fi MUltiMerCado  r$2.212.482,06  r$24.289.586,01 0,58%

Western asset Us index 500 Fi MUltiMerCado  r$4.364.378,10  r$47.541.477,49 1,13%

vinCi valoreM Fi MUltiMerCado -r$363,42  r$37.836.880,24 0,90%

bradesCo MaCro institUCional FiC MUltiMerCado  r$87.523,47  r$7.537.098,15 0,18%

Caixa aloCaÇÃo MaCro FiC MUltiMerCado lP  r$1.363.945,51  r$115.240.664,01 2,73%

itaÚ Private s&P500® brl FiC MUltiMerCado  r$3.087.796,87  r$33.689.219,82 0,80%

 art. 10º, inciso ii -  Fundo de Participações (FiP)  r$505.329,93  r$79.856.203,49 1,89%

btg PaCtUal inFraestrUtUra ii FiCFiP  r$4.012,16  r$1.169.048,06 0,03%

Kinea Private eqUitY iv Feeder instit. i MUltiestratÉgia FiP  r$501.317,77  r$78.687.155,42 1,87%

sUbtotal estrUtUrados  r$11.621.092,52  r$345.991.129,21 8,21%

total FUnPrev  r$  60.891.428,05  r$  4.214.328.118,43 100,00%
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Movimentação FUnPrev

DAtA APLicAção REsGAtE AMoRtizAção fuNDo DE iNvEstiMENto
20/07/2022 r$ 3.810,83    itaÚ institUCional global dinâMiCo FiC renda Fixa lP
25/07/2022  r$ 8.691.875,18   Caixa novo brasil FiC renda Fixa reFerenCiado iMa-b lP

total r$ 3.810,83 r$ 8.691.875,18 r$ 0,00  
 

cARtEiRA fiNANPREv - JuLHo 2022  

 

Ativos Rendimento Patrimônio Líquido % carteira
 art. 7º, i, “b” - Fi 100% títulos Públicos  r$9.144,28  r$16.558.161,75 5,09%

 Caixa brasil idKa iPCa 2a tÍtUlos PÚbliCos Fi renda Fixa lP -r$33.023,41  r$11.258.634,35 3,46%
 itaÚ institUCional aloCaÇÃo dinâMiCa FiC renda Fixa  r$42.167,69  r$5.299.527,40 1,63%

 art. 7º, ii - operações Compromissadas  r$872.544,06  r$24.392.843,85 7,49%
 operações Compromissadas - lFt  r$872.544,06  r$24.392.843,85 7,49%

 art. 7º, iii, “a” - Fundos de renda Fixa geral  r$2.409.387,68  r$241.830.485,64 74,27%
 bb PerFil FiC renda Fixa reFerenCiado di PrevidenCiário lP  r$19.521,82  r$1.903.478,23 0,58%

 Western asset ativo Fi renda Fixa  r$501.991,44  r$44.962.214,79 13,81%
 Porto segUro ClássiCo FiC renda Fixa lP  r$183.598,18  r$15.766.831,39 4,84%

 Caixa brasil tÍtUlos PÚbliCos Fi renda Fixa lP  r$195.577,93  r$19.330.879,60 5,94%
 bradesCo PreMiUM Fi renda Fixa reFerenCiado di  r$227.571,20  r$21.349.233,63 6,56%

 santander ativo FiC renda Fixa  r$238.234,55  r$38.066.227,91 11,69%
 santander CresCiMento institUCional advanCed FiC renda Fixa  r$292.628,10  r$27.982.778,58 8,59%

 bb institUCional Fi renda Fixa  r$750.264,46  r$72.468.841,51 22,26%
 art. 7º, inciso v, alínea “b” - Fundos de Crédito Privado  r$467.612,51  r$42.816.419,87 13,15%

 btg PaCtUal Yield Fi rF reFerenCiado di CrÉdito Privado  r$467.612,51  r$42.816.419,87 13,15%
 total FinanPrev  r$3.758.688,52  r$325.597.911,11 100%

 
cARtEiRA sPsM - JuLHo 2022

 Ativos  RENDiMENto PAtRiMôNio LíQuiDo % cARtEiRA
 art. 7º, ii - operações Compromissadas  r$ 107.298,19  r$ -  

 operações Compromissadas - lFt  r$ 107.298,19  r$ -  
 total  r$ 107.298,19  r$ -  

 
PL PoR iNstituição fiNANcEiRA

Data-Base: 29/07/2022
 iNstituiçÕEs  PL %

 Caixa  r$1.250.080.369,32  
 banCo do brasil  r$1.175.138.239,26  

 itaÚ  r$927.493.046,94  
 Western asset  r$326.945.881,98  

 bradesCo  r$171.099.373,89  
 btg PaCtUal  r$136.175.112,11  

 vinCi Partners  r$115.225.075,23  
 saFra  r$106.199.004,81  

 santander  r$85.653.642,47  
 Kinea  r$78.687.155,42  

 banPará (lFt)  r$24.392.843,85  
 baHia  r$39.159.540,28  

 az qUest  r$30.517.807,34  
 xP investiMento  r$27.273.940,27  

 oCCaM  r$20.193.423,93  
 Porto segUro  r$15.766.831,39  
 bnP Paribas  r$7.780.310,98  

 brasil PlUral  r$2.144.430,15  
 total das aPliCaÇÕes  r$4.539.926.029,63  

 disPonibilidade FinanCeira  r$276.356.669,53  
 total geral  r$4.816.282.699,16  

distribuição e enquadramento dos investimentos igePrev/Pa (FUnPrev+FinanPrev+sPsM)
data-base: 29/07/2022

 Política de investimentos 2022  
Artigo tipo de Ativo valor (R$) carteira % Limite inferior Estratégia Alvo Limite superior Limite Legal

renda Fixa  r$  3.530.511.314,13 77,45%  70,05%  100%
art. 7º, i, “b” Fundos rF 100% títulos Públicos r$  1.987.414.859,89 43,89% 0,00% 30,00% 55,00% 100,00%

art. 7º, ii operações Compromissadas r$  41.968.046,94 0,54% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00%
art. 7º, iii “a” Fundos de renda Fixa conforme CvM r$  1.437.204.475,56 31,60% 0,00% 18,00% 40,00% 70,00%
art. 7º, v “a” FidC Cota senior r$  2.183.857,11 0,05% 0,00% 0,05% 1,00% 10,00%
art. 7º, v “b” Fundos de Crédito Privado r$  61.740.074,64 1,37% 0,00% 2,00% 5,00% 10,00%

renda variável  r$  479.790.472,08 11,16%  12,50%  40%
art. 8º, i “a” Fundos de ações  CvM r$  479.790.472,08 11,16% 0,00% 12,50% 20,00% 40,00%

exterior  r$  157.739.901,66 3,77%  8,95%  10%
art. 9º, ii “a” Fic - aberto- investimento no exterior r$  49.199.093,85 1,17% 0,00% 6,45% 10,00% 10,00%
art. 9º, iii “a” Fundos de ações - bdr nível i r$  108.540.807,81 2,60% 0,00% 2,50% 10,00% 10,00%
estruturados  r$  334.370.036,69 7,62%  8,50%  20%
art. 10º, i Fundos Multimercados r$  255.019.163,13 5,86% 0,00% 5,00% 10,00% 10,0%
art. 10º, ii Fundos de Participações (FiP) r$  79.350.873,56 1,76% 0,00% 3,50% 5,00% 5,0%

total da Carteira r$4.539.926.029,54 100,00% 100,00%

ilton giUssePP stival Mendes da roCHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 845378
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NotificAção PoR EDitAL
Processo: 2022/905505. Pelo presente edital notiFiCaMos a senhora 
rizoneide barroso Ferreira, Matrícula nº 273201/3, aposentada no 
cargo de Professor Classe i, nível C, na secretaria estado de educação - 
sedUC, que o tribunal de Contas do estado do Pará, através do ofício n° 
202203109/seger-tCe, por ocasião da análise do seu processo de inativa-
ção, para fins de registro, recomendou e este Instituto de Previdência aca-
tou a revisão da composição de seu benefício, no sentido de retificar o per-
centual do adicional por tempo de serviço, de 60% (sessenta por cento) 
para 45% (quarenta e cinco por cento) bem como o reenquadramento de 
nível de C para b, tendo em vista que foi equivocadamente utilizado no cál-
culo da citada parcela o período posterior à data de seu afastamento para 
aguardar a aposentadoria, em 18/02/2009. Prazo para comparecimento e/
ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a contar desta publicação.
belém, 01 de setembro de 2022.
ilton giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará
NotificAção PoR EDitAL
Processo: 2022/934249. Pelo presente edital notiFiCaMos o senhor 
elias da roCHa Mendes, Matrícula nº 216259/1, aposentado no car-
go de Professor assistente Pa a, na secretaria estado de educação - se-
dUC, que o tribunal de Contas do estado do Pará, através do ofício n° 
202203197/seger-tCe, por ocasião da análise do seu processo de inati-
vação, 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 70% (setenta por cento) 
para 50% (cinquenta por cento), tendo em vista que foi equivocadamente 
utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data de seu 
afastamento para aguardar a aposentadoria, em 01/01/2011. Prazo para 
comparecimento e/ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a con-
tar desta publicação.
belém, 01 de setembro de 2022.
ilton giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará
NotificAção PoR EDitAL
Processo: 2022/962470. Pelo presente edital notiFiCaMos a senhora 
jaMila de soUza CavalCante, Matrícula nº 665495/1, aposentada no 
cargo de Professor assistente Pa- a, na secretaria estado de educação - 
sedUC, que o tribunal de Contas do estado do Pará, através do ofício n° 
202203242/seger-tCe, por ocasião da análise do seu processo de inati-
vação, 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 50% (cinquenta 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 16/08/2011. Prazo 
para comparecimento e/ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a 
contar desta publicação.
belém, 01 de setembro de 2022.
ilton giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 847680
PoRtARiA N° 672 DE 01 DE sEtEMBRo 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 conhecimento da autoridade Máxima desta autar-
quia Previdenciária do teor do Processo administrativo eletrônico n° 
2022/845970, que trata sobre o Memorando n° 002/2022 - CCos/Pro-
jUr/igePrev, o qual versa sobre o extravio dos autos originais, físicos, 
do Processo judicial nº 0001464-51.2019.8.14.0059, oriundo da Comarca 
de soure, autora: sra. Margarida ionalva barbosa Craveiro, ocorrida nas 
dependências da Procuradoria jurídica do deste instituto de gestão Previ-
denciária do estado do Pará;
Considerando o disposto nos artigos 197, 199 e 201 da lei nº 5.810 de 
24 de janeiro de 1994;
Considerando os termos da Portaria n° 583/2022, de 29 de julho 
de 2022, publicada no doe n° 35.063, de 01/08/2022, que determinou 
a abertura de Sindicância Investigativa, com fito de apurar a possível 
irregularidade no serviço público quanto ao extravio dos autos originais, 
físicos, do Processo judicial n° 0001464-51.2019.8.14.0059;
CONSIDERANDO, por fim, a solicitação da Presidente da Comissão de 
Sindicância Investigativa e a autorização do Presidente deste Instituto de 
gestão Previdenciária do estado do Pará, do dia 31/08/2022, através do 
Processo administrativo eletrônico n° 2022/1120002 (Pae):
resolve:
i – Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão dos 
trabalhos da Comissão de Sindicância Investigativa instaurada através da 
Portaria n° 583/2022, de 29 de julho de 2022, publicada no doe n° 
35.063, de 01/08/2022.
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 01 de setembro 2022.
ilton giUssePP stival Mendes da roCHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 847771

ExtRAto Do 2º tERMo ADitivo DE coNtRAto
Contrato administrativo: 017/2020
inexigibilidade nº 06/2020
Processo: 2020/514866
data da assinatura: 09/08/2022
vigência: 10/08/2022 a 09/08/2023

exercício: 2022/2023
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato ad-
ministrativo nº 017/2020 pelo período de 12 (doze) meses, com reajuste de 
13,07% igP-M ao contrato.
dotação orçamentária:
Unidade orçamentária: - 84201: instituto de gestão Previdenciária do es-
tado do Pará
Unidade gestora: - 840201: instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará 
Programa do PPa 2020/2023: - 1297 –
Manutenção da Gestão Classificação Funcional Programática - 09.122.1297-
8338: operacionalização de ações administrativas 
Fonte de recursos: -0261000000: recursos Próprios diretamente arreca-
dados pela administração indireta. 
nº da ação: 232371 – Plano interno (Pi): 412008338C 
natureza de despesa: - 339039 – outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica
Contratado: empresa iMPerador solUÇÕes CoMÉrCio e serviÇos 
ltda, com sede na tv. almirante Wandenkok, nº 183- bairro Umarizal 
– CeP- 66.055-045 belém-Pa, o CnPj/MF sob nº. 15.748.437/0001-85, 
neste ato representado por leandro Pissolati.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
belém, 15 de agosto de 2022.
ilton giUssePP stival Mendes da roCHa loPes da silva
Presidente do igePrev

ExtRAto Do 4° tERMo ADitivo Do coNtRAto
Contrato administrativo: 03/2018
dispensa de licitação: n° 02/2018
Processo: 2016/153554
data da assinatura: 23/08/2022
vigência: 31/08/2022 a 30/08/2023
exercício: 2022 e 2023
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 
administrativo nº 03/2018 pelo período de 12 (doze) meses, cujo objeto é 
a realização de arrecadação de documentos sem e com código de barras 
padrão Febraban relativo a tributos e demais receitas devidas.
dotação orçamentária:
Unidade orçamentária: 84202/84203
Unidade gestora para execução da despesa: 840202 FinanPrev e 840203 FUnPrev
Programa do PPa 2020/2023: 0001: Previdência estadual
Classificação Funcional Programática: 
09.272.0001-9026 – FinanPrev - encargos com a Previdência social dos 
servidores de diversas áreas;
09.272.0001-9069 FUnPrev - encargos com a previdência social dos ser-
vidores de diversas áreas;
Fonte de recursos: 0254000000 – recursos Próprios do Fundo Financeiro 
da Previdência do estado do Pará – servidor.
n° de ação: 231295 – Plano interno (Pi): 4120009026C – FinanPrev.
nº de ação: 239366 – Plano interno (Pi): 4120009069C – FUnPrev.
natureza da despesa: 339039 – outros serviços de terceiros – Pj
Contratado: banCo do estado do Pará - banPará, com sede na ave-
nida Presidente vargas nº 251, CeP: 66.010-000, bairro Comércio, belém/
Pa, inscrito no CnPj/MF sob o nº. 04.913.711/0001-08, neste ato repre-
sentado por, FranCisCo de soUsa salgado jÚnior e dallila alves de soUsa. 
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilton giUssePP stival Mendes da roCHa loPes da silva
Presidente do igePrev

Protocolo: 847999

sEcREtARiA DE EstADo
DA fAzENDA

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA DE REvoGAção cAif/DtR
PoRtARiA Nº 2022330002785, de 31 de Agosto de 2022
Motivo: revogar a Portaria n.º 2022330002177, de 11 de abril de 2022, 
que revogou a Portaria n.º 2021330002273, de 27 de abril de 2021, que 
concedeu a isenção do iPva.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
interessado: Fabio lUCiano Pereira MesCoUto.
CPF: 675.286.352-00.
MarCa/Modelo: nissan/KiCKs s Cvt.
CHassi: 94dFCaP15jb102131.

Protocolo: 847607
GABiNEtE Do sEcREtÁRio

PoRtARiA Nº 525 DE 31 DE AGosto DE 2022
1. aUtorizar, o afastamento da servidora Waldelena santos da ro-
CHa, id Func nº 5620503/1, analista Fazendário, lotada na CeCoMt de 
Portos e aeroportos, para candidatar-se a cargo eletivo, a contar de 02 de 
julho de 2022, com ônus para o estado.
2. o servidor ora afastado deverá apresentar à Célula de gestão de Pesso-
as, o comprovante de aprovação de sua candidatura.
renÉ de oliveira e soUsa jÚnior
secretário de estado da Fazenda

Protocolo: 847791
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PoRtARiA Nº 1887 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
o diretor de adMinistraÇÃo, em exercício 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 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 Funcio-
nal nº 5903358/1, Coordenador Fazendário da Célula de gestão de dados 
dti/Cgda, ambos lotados na diretoria de tecnologia da informação – dti/
seFa, para atuarem, respectivamente como Fiscal titular e Fiscal subs-
tituto do Contrato firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN-
da - seFa e a empresa CoMPWire inForMátiCa ltda, sob o CnPj nº 
01.181.242/0003-53, referente ao Contrato administrativo nº 007/2020, 
tem como objeto a aquisição de bens e serviços de informática – para o 
atendimento das necessidades de processamento de dados, primeira fase 
do projeto big data e interconexão do ambiente de data Center, de acordo 
com termo de referência, com o edital de licitação do Pregão eletrônico 
nº 08/2019/seFa e seus respectivos anexos.
 art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
anidio MoUtinHo
diretor de administração, em exercício - seFa/Pa

Protocolo: 847689
PoRtARiA Nº 1889 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
o diretor de adMinistraÇÃo, em exercício 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 os servidores, Evando Caires Pardinho, Identificação 
Funcional nº 54196206/2, Coordenador Fazendário da Célula de gestão de 
Redes/DTI/CGRE e Natalie Maria Bastos Franco, Identificação Funcional nº 
57203863/1, Coordenadora Fazendária da Célula de gestão do atendimen-
to e qualidade dti/Cgaq, ambos lotados na diretoria de tecnologia da in-
formação – dti/seFa, para atuarem, respectivamente como Fiscal titular 
e Fiscal Substituto do Contrato firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
da Fazenda - seFa e a empresa blUe eYe solUÇÕes eM teCnologia 
ltda, sob o CnPj nº 26.025.401/0001-90, referente ao Contrato admi-
nistrativo nº 001/2021, tem como objeto a Contratação de empresa para 
atualização de licenciamento do software symantec endpoint Protection 
da modalidade 12.1 Per User initial essencial 24 Months gov band H para 
modalidade endpoint security Complete (includes Upgrade From sep to 
ses), initial Hybrid sub
 art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
anidio MoUtinHo
diretor de administração, em exercício - seFa/Pa

Protocolo: 847693
PoRtARiAs DE coNcEssão DE isENção DE iPvA cAif/DtR

PoRtARiA Nº 2022330002778, de 30 de agosto de 2022
Motivo: Conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
interessado: jane darC tavares silva.
CPF: 354.735.926-00.
MarCa/Modelo: Honda/Fit lx Cvt.
CHassi: 93HgK5840lz120471.
PoRtARiA Nº 2022330002776, de 30 de agosto de 2022
Motivo: Conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
interessado: lUCio nUnes Martins.
CPF: 040.043.652-36.
MarCa/Modelo: nissan/KiCKs aCtive Cvt.
CHassi: 94dFCaP15Mb404126.
PoRtARiA Nº 2022330002777, de 30 de agosto de 2022
Motivo: Conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
interessado: Maria de nazare da silva sena.
CPF: 696.325.022-72.
MarCa/Modelo: Fiat/idea essenCe 1.6.
CHassi: 9bd13571aF2273606.
PoRtARiA Nº 2022330002779, de 30 de agosto de 2022
Motivo: Conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
interessado: Mariana do soCorro qUaresMa silva.
CPF: 374.424.902-63.
MarCa/Modelo: toYota/Yaris sa xl15live.
CHassi: 9brbC9F39M8108655.
PoRtARiA Nº 2022330002784, de 31 de agosto de 2022
Motivo: Conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
interessado: jose antonio rodrigUes.
CPF: 332.675.377-20.
MarCa/Modelo: nissan/KiCKs s drCt Cvt.
CHassi: 94dFCaP15Kb114630.

PoRtARiA Nº 2022330002783, de 31 de agosto de 2022
Motivo: Conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
interessado: KleYson Correa silva.
CPF: 483.353.632-34.
MarCa/Modelo: jeeP/CoMPass longitUde d.
CHassi: 988675126MKK43603.
PoRtARiA Nº 2022330002782, de 31 de agosto de 2022
Motivo: Conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
interessado: MarCia Cristina leao MUrrieta.
CPF: 332.777.962-72.
MarCa/Modelo: M.benz/C180FF.
CHassi: 9bMWF4aW7jM009905.
PoRtARiA Nº 2022330002781, de 31 de agosto de 2022
Motivo: Conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
interessado: MarCia sUeli Martins Maia.
CPF: 291.545.702-63.
MarCa/Modelo: jeeP/CoMPass long tF.
CHassi: 98867512rnKl17073.
PoRtARiA Nº 2022330002780, de 31 de agosto de 2022
Motivo: Conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
interessado: riCardo albUqUerqUe da silva.
CPF: 064.750.352-20.
MarCa/Modelo: bMW/320i.
CHassi: 98M5z100xM4a95024.

Protocolo: 847694
PoRtARiA Nº 1890 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
o diretor de adMinistraÇÃo,em exercício 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 os servidores, Evando Caires Pardinho, Identificação 
Funcional nº 54196206/2, Coordenador Fazendário da Célula de gestão 
de Redes/DTI/CGRE e Natalie Maria Bastos Franco, Identificação Funcional 
nº 57203863/1, Coordenadora Fazendária da Célula de gestão do atendi-
mento e qualidade dti/Cgaq, ambos lotados na diretoria de tecnologia 
da informação – dti/seFa, para atuarem, respectivamente como Fiscal 
Titular e Fiscal Substituto do Contrato firmado entre a SECRETARIA DE 
estado da Fazenda - seFa e a empresa teraCoM telaMátiCa s/a, 
sob o CnPj nº 02.820.966/0001-09, referente ao Contrato administrativo 
nº 004/2020, tem por objeto a Contratação de garantia estendida pelo 
período de 48 (quarenta e oito) meses e manutenção dos equipamentos 
sWitCH dM 1200e 24t + 4xs (12 unidade) e sWitCH dM 1200e 24 gt + 
4 gx (89 unidade) pelo mesmo prazo.
 art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
anidio MoUtinHo
diretor de administração, em exercício - seFa/Pa

Protocolo: 847695
PoRtARiA Nº 1888 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
o diretor de adMinistraÇÃo,em exercício 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 os servidores, Evando Caires Pardinho, Identificação 
Funcional nº 54196206/2, Coordenador Fazendário da Célula de gestão 
de Redes/DTI/CGRE e Natalie Maria Bastos Franco, Identificação Funcional 
nº 57203863/1, Coordenadora Fazendária da Célula de gestão do atendi-
mento e qualidade dti/Cgaq, ambos lotados na diretoria de tecnologia 
da informação – dti/seFa, para atuarem, respectivamente como Fiscal 
Titular e Fiscal Substituto do Contrato firmado entre a SECRETARIA DE 
estado da Fazenda - seFa e a empresa ingraM MiCro brasil ltda, 
sob o CnPj nº 01.771.935/0010-25, referente ao Contrato administrativo 
nº 057/2020, tem como objeto aquisição de bens e serviços de informá-
tica – para o atendimento das necessidades de processamento de dados, 
primeira fase do projeto big data e interconexão do ambiente de data 
Center, referente ao lote fracassado do Pregão eletrônico nº 008/2019 e 
seus respectivos anexos.
art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
anidio MoUtinHo
diretor de administração, em exercício - seFa/Pa

Protocolo: 847691
PoRtARiA DE REvoGAção DE coNcEssão 

DE isENção DE iPvA cAif/DtR
PoRtARiA Nº 2022330002743, de 22 de agosto de 2022
Motivo: revogar a Portaria n.º 2022330002299, de 18 de maio de 2022, 
que concedeu a isenção do iPva.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
interessado: evandro alves roCHa.
CPF: 472.616.762-68.
MarCa/Modelo: MMC/triton sPort HPe.
CHassi: 93xHYKl1tnCM40340.

Protocolo: 847697
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PoRtARiA Nº 1.908 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
o diretor de adMinistraÇÃo, em exercício, 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 os servidores, Carlos alberto jorge de oliveira 
jUnior, gerente Fazendário, identidade Funcional nº. 5902483/4 e rUi 
gUilHerMe Pereira da Costa, assistente Fazendário, identidade Fun-
cional nº. 2380/1, ambos lotados na escola Fazendária/CdP, para atuarem, 
respectivamente como Fiscal titular e Fiscal substituto, na execução do 
objeto referente a compra direta de materiais para a realização da 53ª 
reunião da Comissão de gestão Fazendária – CogeF, ocorrida por meio 
da Dispensa nº 030/2022 e firmada entre a SECRETARIA DE ESTADO DA 
Fazenda/seFa e j b Monteiro Cardoso - Me.
art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
anidio MoUtinHo
diretor de administração, em exercício - seFa/Pa

Protocolo: 847700

.

.

ExtiNção DE coNtRAto
.

termo de Rescisão Amigável
Contrato: 044/2021/seFa.
data da assinatura: 01/09/2022.
objeto: Fica rescindido o Contrato de nº 044/2021/seFa, a partir de 
31/08/2022, referente à PrestaÇÃo de serviÇos de ConsUltor indi-
vidUal, conforme dispõe o art. 79, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
Contratado: MarCUs viniCiUs Moreira Paredes, rg 1.241.762 ssP/
to, CPF 898.244.822-53, residente e domiciliado na quadra arso 61, al 5, 
lt. 09, Cj. l, apto. 1801, st sul, CeP: 77.016-366, Palmas/to.
ordenador: rené de oliveira e sousa júnior.

Protocolo: 847859
termo de Rescisão Amigável
Contrato: 043/2021/seFa.
data da assinatura: 01/09/2022.
objeto: Fica rescindido o Contrato de nº 043/2021/seFa, a partir de 
31/08/2022, referente à PrestaÇÃo de serviÇos de ConsUltor indi-
vidUal, conforme dispõe o art. 79, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
Contratado: roberto oliveira Kerber, rg 4443807 PC/Pa, CPF 
522.637.112-87, residente e domiciliado na av. gov. Magalhães barata, 
773, apto. 2501, são brás, CeP 66.060-281, belém/Pa.
ordenador: rené de oliveira e sousa júnior.

Protocolo: 847855
termo de Rescisão Amigável
Contrato: 032/2020/seFa.
data da assinatura: 31/08/2022.
objeto: Fica rescindido o Contrato de nº 032/2020/seFa, a partir de 
31/08/2022, referente à PrestaÇÃo de serviÇos de ConsUltor indi-
vidUal, conforme dispõe o art. 79, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
Contratado: jUarez alves gUiMarÃes, rg 3432448 PC/Pa, CPF 
815.552.462-72, residente e domiciliado à rod. augusto Meira Filho, Cj 
jardim das jurutis 1, qd 05 lte 01, Centro, CeP 68795-000, benevides/Pa.
ordenador: rené de oliveira e sousa júnior.

Protocolo: 847849

.

.

DisPENsA DE LicitAção
.

tERMo DE DisPENsA DE LicitAção Nº 30/2022
PRocEsso ADMiNistRAtivo Nº 2022/997313
Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da seCretaria de estado da Fazenda, inscrita no CnPj 
05.054.903/0001-79 e a empresa j b Monteiro Cardoso - Me, pessoa 
jurídica inscrita no CnPj/MF nº 00.673.266/0001-03
do objeto do Contrato:  aquisição das seguintes demandas para o 
evento de Capacitação a realização da “53ª reunião da Comissão de ges-
tão Fazendária – CogeF:
- 130 Und de CraCHá /CredenCial; 130 Und de Kit esCritÓrio eCo-
lÓgiCo; 130 Und de Pasta CorPorativa; 130 Und eCobag.
valor global: r$ 14.040,00
da FUndaMentaÇÃo legal e jUstiFiCativa de disPensa de liCita-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 24, ii, da lei Fede-
ral nº 8.666/93, considerando a exclusividade do serviço.
reCUrsos orÇaMentários:
Órgão: 17101 - secretaria de estado da Fazenda – seFa
Unidade gestora: 170101 – secretaria de estado da Fazenda
Funcional Programática/ atividade: 17101. 04. 123.1508.8251
Função: 04: administração
sub - função: 123 - administração Financeira
Programa: 1508 - governança Pública
atividade: 8251- gestão Fazendária
natureza da despesa: 33.90.30 - Material de ConsUMo
valor total: r$ 14.040,00
Fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
ordenador resPonsável: rené de oliveira e sousa júnior – secretário 
de estado da Fazenda
Foro: belém/Pa.
data: 31/08/2022.

Protocolo: 847515

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção Nº 30/2022
O Secretário de Estado da Fazenda resolve ratificar o Termo de Dispensa de 
licitação do Processo administrativo 2022/997313 para a contratação de 
empresa para atender as necessidades da secretaria de estado da Fazenda 
do estado do Pará, através da empresa j b Monteiro Cardoso - Me.
valor: 14.040,00
belém/Pa, 31/08/2022.
renÉ de oliveira e soUsa jÚnior
seCretário de estado da Fazenda

Protocolo: 847518

.

.

APostiLAMENto
.

APostiLAMENto N.º 078/2022/sEfA.
coNtRAto N.º 070/2021/sEfA.
PRocEsso ADMiNistRAtivo ELEtRôNico N.º 2022/675870
Partes: seCretaria de estado da Fazenda e sql intelligenCe 
ConsUltoria ltda.
objeto do Contrato: a prestação de serviços de suporte técnico, manu-
tenção preventiva e corretiva da suíte de softwares saP business objects 
enterprise Professional pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por 
até 60 (sessenta) meses, de acordo com as condições, especificações, 
quantidades, características e prazos estabelecidas neste Contrato, no edi-
tal e seus anexos.
 objeto do aPostilaMento: incluir a Fonte de recursos, no que tange 
a cobertura das despesas do Contrato no exercício de 2022, alterando sua 
respectiva dotação orçamentária, da seguinte forma:
Órgão: 17101 - secretaria de estado da Fazenda - seFa
Unidade gestora: 0176 - Fundo de investimento da administração tribu-
tária do Pará.
Funcional Programática/ atividade: 170106..04.126.1508.8238
Função: 04 - administração
sub-função: 126 - tecnologia da informação
Programa: 1508 - governança Pública
atividade: 8238 - gestão de tecnologia da informação e
natureza da despesa: 33.90.40 - serviços tecnológicos da informação e 
Comunicação - Pessoa jurídica
valor Mensal: r$ .12.382,30 ( por 7 meses)
valor total anual: r$ 86.677,00
Fonte de recursos: 0176 - Fundo de investimento Permanente da adminis-
tração 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: 847522

.

.

DiÁRiA
.

o DiREtoR DE ADMiNistRAção DA sEcREtARiA DE EstADo DA 
fAzENDA, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da Conceição
diretor  de administração
PoRtARiA Nº 1893 de 30 de agosto de 2022 autorizar 14 e 1/2  diá-
rias a servidora elenise siqUeira Mendes, nº 0512810201, FisCal-C, 
CoordenaÇÃo exeCUtiva de Controle de MerCadorias eM trân-
sito, objetivo de participar de trabalho itinerante na CeCoMt aragUaia, 
no período de 01.09.2022 à 15.09.2022, no trecho belém - Conceição do 
araguaia - belém.
PoRtARiA Nº 1897 de 31 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor gUstavo arantes bozola, nº 0591473301, FisCal -a,  Co-
ord. exeC. de Controle MerCadoria eM trans.de Carajás, objetivo 
de participar de reunião de coordenadores, no período de 31.08.2022 à 
03.09.2022, no trecho Marabá - belém - Marabá.
PoRtARiA Nº 1895 de 31 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor ananisio goMes de andrade, nº 0005555703, aUditor-C, 
CoordenaÇÃo exeC.reg.de adM.trib./nÃo tribUtária de abaetetU-
ba, objetivo de iii Workshop de gestão Fazendária, monitoramento/avaliação 
da ação fiscal 2022 e diretrizes para o planejamento fiscal 2023, no período 
de 31.08.2022 à 03.09.2022, no trecho abaetetuba - belém - abaetetuba.
PoRtARiA Nº 1896 de 31 de agosto de 2022 autorizar 1/2  diária 
a servidora FranCeMarCia Ferreira de CarvalHo, nº 0324955701, 
ocupante do cargo de aUx. de adMinistraCao, Coord. exeC. de Con-
trole MerCadoria eM trans.de Carajás, objetivo de visita técnica 
administrativa na UeCoMt Carne de sol, no período de 10.08.2022, no 
trecho Marabá - Carne de sol - Marabá.
PoRtARiA Nº 1906 de 01 de setembro de 2022 autorizar 2 e 1/2  
diárias ao servidor Carlos jose de soUza Monteiro, nº 0321788401, 
servente reF. i, CÉlUla de gestÃo de aPoio logÍstiCo, objetivo de  
realizar entrega de bens moveis nas unidades Cerat abaetetUba e oeat 
MojÚ, no período de 02.09.2022 à 04.09.2022, no trecho belém - Mojú - 
abaetetuba - belém.
PoRtARiA Nº 1892 de 30 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  diá-
rias ao servidor teodolino Feio goMes jUnior, nº 5418729701, aU-
ditor-a, CoordenaÇÃo exeC.reg.de adM.trib./nÃo tribUtária de 
abaetetUba, objetivo de iii workshop de gestão Fazendária, no período 
de 31.08.2022 à 03.09.2022, no trecho abaetetuba - belém - abaetetuba.
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PoRtARiA Nº 1903 de 01 de setembro de 2022 autorizar 9 e 1/2  di-
árias ao servidor jose aFonso dUarte Pinto, nº 0324672801, teCniCo 
i, Coord. exeC de Controle MerCadoria eM trans. do  aragUaia,  
objetivo de desempenhar atividades administrativas na Cerat redenÇÃo, 
no período de 01.09.2022 à 10.09.2022, no trecho Conceição do araguaia 
- redenção - Conceição do araguaia.

Protocolo: 847666

EDitAL DE NotificAção
.

 EDitAL DE NotificAção DE Auto DE iNfRAção E 
NotificAção fiscAL DE tRÂNsito – cERAt sANtARéM

a Coordenadora executiva regional da administração tributária e não tri-
butária da secretaria de estado da Fazenda – Cerat santarém, no uso de 
suas atribuições, Faz saber aos titulares ou representantes legais dos 
contribuintes abaixo relacionados que foram lavrados os respectivos aU-
TOS DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL, ficando eles NOTIFICADOS, 
na forma do disposto pelo art. 14, inciso iii, da lei nº 6.182, de 30.12.98, 
a efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar impugnação, 
no prazo de 30 dias, a contar de 15 dias após a data de publicação deste 
edital, na sede da Cerat, situada à avenida Mendonça Furtado, nº 2.797, 
bairro de Aldeia, Santarém/PA, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo o 
qual sujeitar-se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
<<<<<>>>>
josé Carlos da silva
Fiscal de receitas estaduais
razÃo soCial : Paulo Cezar gonçalves
CPF  : 036.180.101-76
a.i.n.F.  nº  : 382022510000079-1
<<<<<>>>>
Marcelo Mello ventura
Fiscal de receitas estaduais
razÃo soCial : vitoria Karina Pinheiro soares
CPF  : 044.762.382-62
a.i.n.F.  nº  : 812021510003297-0
<<<<<>>>>
sandro Marques Monteiro
Fiscal de receitas estaduais
razÃo soCial : gardênia dos santos dantas
CPF  : 740.921.032-04
a.i.n.F.  nº  : 812022510000337-3
<<<<<>>>>
sandro Marques Monteiro
Fiscal de receitas estaduais
razÃo soCial : Pamela Cruz da rocha
CPF  : 867.916.992-72
a.i.n.F.  nº  : 812022510000335-7
<<<<<>>>>
sandro Marques Monteiro
Fiscal de receitas estaduais
razÃo soCial : dayane barbosa Ferreira
CPF  : 050.335.891-64
a.i.n.F.  nº  :812022510000323-3
<<<<<>>>>
sandro Marques Monteiro
Fiscal de receitas estaduais
razÃo soCial : osmar Custodio da silveira
CPF  : 186.944.891-04
a.i.n.F.  nº  : 812022510000780-8
<<<<<>>>>
gilza da silva drago
Fiscal de receitas estaduais
razÃo soCial : lauriléia lopes de souza
CPF  : 028.632.322-23
a.i.n.F.  nº  :492021510000571-7
<<<<<>>>>
josé Carlos da silva
Fiscal de receitas estaduais
razÃo soCial : Mix Produtos e serviços limitada
CnPj:  : 11.715.633/0001-00
a.i.n.F.  nº  : 382022510000184-4
<<<<<>>>>
gilcemir aparecido nardelli
Fiscal de receitas estaduais
razÃo soCial : jander trindade da silva
CPF:  : 276.338.372-68
a.i.n.F.  nº  : 332022510000019-0
<<<<<>>>>
gina sales Correa
Coordenadora Fazendária – Cerat santarém

Protocolo: 847744

EDitAL DE iNtiMAção
.

EDitAL DE iNtiMAção - JuLGADoRiA
A secretária-geral da Julgadoria de 1ª Instância da Secretaria de Estado da 
Fazenda Faz saber, a quem possa interessar, que os autos de infração e 
Notificação Fiscal abaixo relacionados foram julgados NULOS, em decisões 
de caráter definitivo, sob amparo da Lei nº 6.182/98.
012020510000692-9, 012020510000693-7 e 012021510000088-0.
belém (Pa), 01 de setembro de 2022.
ana Kátia nasCiMento da Paz sarMento
Secretária-Geral da Julgadoria de 1ª Instância

Protocolo: 847544

outRAs MAtéRiAs
.

AcÓRDão N. 8451 - 2ª cPJ.REcuRso Nº 19528 – volUntário 
(ainF/ProC. n. 172018510000114-1/282022730000049-7). ConselHei-
ro relator: brUno torres de soUza. eMenta: iCMs. sUbstitUiÇÃo 
tribUtária. Falta de reColHiMento. desistênCia do reCUrso in-
terPosto. 1. a desistência do recurso voluntário interposto pelo sujeito 
passivo implica renúncia à instância administrativa, nos termos do art. 26, 
v, da lei n. 6.182/1998 c/c art. 40, §1º, do regimento interno do tarF, 
aprovado pelo decreto n. 3.578/1999. 2. recurso não conhecido. deCi-
sÃo: UnâniMe. jUlgado na sessÃo do dia: 02/08/2022. data do 
aCÓrdÃo: 02/08/2022.
aCÓrdÃo n. 8450 - 2ª CPj.reCUrso nº 19288 – de oFÍCio (ainF/ProC. 
n. 172018510000114-1/282022730000049-7). ConselHeiro relator: 
brUno torres de soUza. eMenta: iCMs. retroatividade benÉFiCa. 
revisÃo de oFÍCio. 1. Correta a decisão singular que julgou pela parcial 
procedência do crédito tributário devido à retroatividade benéfica com base 
no art. 106, ii, alínea c, do Ctn, e revisão de ofício do crédito tributário, 
quando constatar erro, conforme art. 28, § 3º da lei 6.182/98. 2. recurso 
conhecido e improvido. deCisÃo: UnâniMe. jUlgado na sessÃo do 
dia: 02/08/2022. data do aCÓrdÃo: 02/08/2022.
aCÓrdÃo n. 8449 - 2ª CPj.reCUrso nº 19764 – volUntário (ainF n. 
352018510000249-9). ConselHeiro relator: josÉ edUardo da sil-
va. eMenta: iCMs. diFerenCial de alÍqUota. ativo nÃo regUlar. 
reColHiMento anteCiPado. 1. a situação de ativo não regular impõe 
o dever de recolher antecipadamente o iCMs – diferencial de alíquotas, 
no ato da entrada das mercadorias em território paraense. 2. deixar de 
recolher iCMs no momento da entrada de mercadorias oriunda de outra 
unidade da federação, destinada ao uso/consumo à integração ao ativo 
permanente do estabelecimento, quando em situação de ativo não regular, 
constitui infração tributária e sujeita o contribuinte às cominações legais 
devidas. 3. recurso conhecido e improvido. deCisÃo: UnâniMe. jUlgado 
na sessÃo do dia: 02/08/2022. data do aCÓrdÃo: 02/08/2022.
aCÓrdÃo n. 8448 - 2ª CPj.reCUrso nº 19710 – de oFÍCio (ainF n. 
012019510001547-1). ConselHeiro relator: josÉ edUardo da sil-
va. eMenta: iCMs. CrÉdito indevido oU inexistente. inoCorrên-
Cia da inFraÇÃo Contida no ainF. iMProCedênCia. 1. Correta a de-
cisão singular que declara a improcedência do crédito tributário quando 
restar comprovado a não ocorrência da infração contida no ainF. 2. recur-
so conhecido e improvido. deCisÃo: UnâniMe. jUlgado na sessÃo do 
dia: 02/08/2022. data do aCÓrdÃo: 02/08/2022.
aCÓrdÃo n. 8447 - 2ª CPj.reCUrso nº 19566 – volUntário (ainF n. 
012021510000336-6). ConselHeiro relator: dio gonÇalves Car-
neiro. ConselHeiro designado: brUno torres de soUza. eMenta: 
iCMs. deCadênCia. CÓdigo inCorreto. nÃo deClaraÇÃo. 1. quando 
o contribuinte recolher o tributo no código incorreto ou não declarar, o 
prazo decadencial para a cobrança do tributo conta-se conforme artigo 
173, i, do Ctn. 2. recurso conhecido e improvido. deCisÃo: voto de 
qUalidade. voto vencido: Conselheiro dio gonçalves Carneiro, pelo co-
nhecimento e parcial provimento do recurso. jUlgado na sessÃo do 
dia: 12/07/2022. data do aCÓrdÃo: 02/08/2022.
aCÓrdÃo n. 8446 - 2ª CPj.reCUrso nº 19680 – volUntário (ainF 
n. 072016510001743-1). ConselHeira relatora: Maria de FátiMa 
CHaMMa Farias. eMenta: iCMs. anteCiPaÇÃo na entrada. nÃo re-
ColHiMento. PresCriÇÃo tribUtária rejeitada. 1. Foge a compe-
tência do tarF o conhecimento de matéria de crédito tributário exigível 
(prescrição). 2. deixar de recolher iCMs relativo à operação de entrada de 
mercadoria submetida ao regime de antecipação configura infração tribu-
tária e sujeita às penalidades previstas na lei. 3. recurso conhecido e im-
provido. deCisÃo: UnâniMe. jUlgado na sessÃo do dia: 28/07/2022. 
data do aCÓrdÃo: 28/07/2022.
aCÓrdÃo n. 8445 - 2ª CPj.reCUrso nº 19678 – volUntário (ainF 
n. 012021510000241-6). ConselHeira relatora: Maria de FátiMa 
CHaMMa Farias. eMenta: iCMs. anteCiPadado - Cesta básiCa. nÃo 
reColHiMento. 1. deixar de recolher o iCMs relativo às operações com 
mercadoria de cesta básica constitui infração e sujeita o contribuinte à 
penalidade da legislação tributária prevista. 2. recurso conhecido e impro-
vido. deCisÃo: UnâniMe. jUlgado na sessÃo do dia: 28/07/2022. 
data do aCÓrdÃo: 28/07/2022.
aCÓrdÃo n. 8444 - 2ª CPj.reCUrso nº 12662 – volUntário (ainF n. 
042014510001501-8). ConselHeiro relator: brUno torres de soU-
za. eMenta: iCMs. anteCiPaÇÃo na entrada. PreliMinar de CerCe-
aMento de deFesa. 1. não caracteriza cerceamento de defesa quando 
os questionamentos da impugnação são respondidas. Preliminar rejeitada. 
Decisão unânime. 2. Deixar de recolher o ICMS relativamente à mercadoria 
sujeita à antecipação na entrada em território paraense configura infração 
à legislação tributária estadual e sujeita o infrator à multa fiscal. 3. Recurso 
conhecido e improvido. deCisÃo: UnâniMe. jUlgado na sessÃo do 
dia: 28/07/2022. data do aCÓrdÃo: 28/07/2022.
aCÓrdÃo n. 8443 - 2ª CPj.reCUrso nº 19250 – de oFÍCio (ainF n. 
012014510000332-9). ConselHeiro relator: brUno torres de soU-
za. eMenta: iCMs. diFerenCial de alÍqUota. ParCial ProCedenCia. 
1. Escorreita a decisão singular que após diligência fiscal excluiu do crédito 
tributário valores comprovadamente indevidos. 2. recurso conhecido e im-
provido. deCisÃo: UnâniMe. jUlgado na sessÃo do dia: 26/07/2022. 
data do aCÓrdÃo: 26/07/2022.
aCÓrdÃo n. 8442 - 2ª CPj.reCUrso nº 15986 – de oFÍCio (ainF n. 
072013510000004-9). ConselHeiro relator: nilson Monteiro de 
azevedo. eMenta: iCMs. reCeber, estoCar, dePositar MerCadoria 
desaCoMPanHada de doCUMento FisCal Hábil. iMProCedênCia. 1. 
escorreita a decisão singular que após diligência declara a improcedência 
do ainF, quando restar comprovado nos autos de que o contribuinte não 
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cometeu a infração imputada. 2. recurso conhecido e improvido. deCi-
sÃo: UnâniMe. jUlgado na sessÃo do dia: 22/07/2022. data do 
aCÓrdÃo: 22/07/2022.
aCÓrdÃo n. 8441 - 2ª CPj.reCUrso nº 15984 – de oFÍCio (ainF n. 
072013510000006-5). ConselHeiro relator: nilson Monteiro de 
azevedo. eMenta: iCMs. reCeber, estoCar, dePositar MerCadoria 
desaCoMPanHada de doCUMento FisCal Hábil. iMProCedênCia. 1. 
escorreita a decisão singular que após diligência declara a improcedência 
do ainF, quando restar comprovado nos autos de que o contribuinte não 
cometeu a infração imputada. 2. recurso conhecido e improvido. deCi-
sÃo: UnâniMe. jUlgado na sessÃo do dia: 22/07/2022. data do 
aCÓrdÃo: 22/07/2022.
aCÓrdÃo n. 8440 - 2ª CPj.reCUrso nº 15982 – de oFÍCio (ainF n. 
072013510000005-7). ConselHeiro relator: nilson Monteiro de 
azevedo. eMenta: iCMs. reCeber, estoCar, dePositar MerCadoria 
desaCoMPanHada de doCUMento FisCal Hábil. iMProCedênCia. 1. 
escorreita a decisão singular que após diligência declara a improcedência 
do ainF, quando restar comprovado nos autos de que o contribuinte não 
cometeu a infração imputada. 2. recurso conhecido e improvido. deCi-
sÃo: UnâniMe. jUlgado na sessÃo do dia: 22/07/2022. data do 
aCÓrdÃo: 22/07/2022.
aCÓrdÃo n. 8439 - 2ª CPj.reCUrso nº 15980 – de oFÍCio (ainF n. 
072013510000003-0). ConselHeiro relator: nilson Monteiro de 
azevedo. eMenta: iCMs. reCeber, estoCar, dePositar MerCadoria 
desaCoMPanHada de doCUMento FisCal Hábil. iMProCedênCia. 1. 
escorreita a decisão singular que após diligência declara a improcedência 
do ainF, quando restar comprovado nos autos de que o contribuinte não 
cometeu a infração imputada. 2. recurso conhecido e improvido. deCi-
sÃo: UnâniMe. jUlgado na sessÃo do dia: 22/07/2022. data do 
aCÓrdÃo: 22/07/2022.
aCÓrdÃo n. 8437 - 2ª CPj.reCUrso nº 16762 – volUntário (ainF 
n. 172014510000168-1). ConselHeiro relator: josÉ edUardo da 
silva. eMenta: iCMs. diFerenCial de alÍqUota. exClUsÃo ParCial. 
1. deixar de recolher iCMs diferencial de alíquota relativo à operação 
oriunda de outra Unidade da Federação, de mercadoria destinada ao uso/
consumo ao ativo permanente, constitui infração à legislação tributária 
estadual e sujeita o contribuinte às penalidades legais. 2. o lançamento 
tributário deve ser revisto quando, após diligência, ficar comprovada a 
inclusão no levantamento fiscal de operações de mercadorias não sujeitas 
ao recolhimento do iCMs diferencial de alíquota. 3. recurso conhecido e 
parcialmente provido. deCisÃo: Maioria de votos. voto contrário: Con-
selheiro nilson Monteiro de azevedo, pelo conhecimento e provimento do 
recurso. jUlgado na sessÃo do dia: 19/07/2022. data do aCÓrdÃo: 
19/07/2022.
aCÓrdÃo n. 8436 - 2ª CPj.reCUrso nº 15096 – de oFÍCio (ainF n. 
172014510000168-1). ConselHeiro relator: josÉ edUardo da sil-
va. eMenta: iCMs. diFerenCial de alÍqUota. iMProCedênCia. 1. es-
correita a decisão singular que, após diligência, excluiu do crédito tributário 
valores comprovadamente indevidos. 2. recurso conhecido e improvido. 
deCisÃo: UnâniMe. jUlgado na sessÃo do dia: 19/07/2022. data 
do aCÓrdÃo: 19/07/2022.
aCÓrdÃo n. 8435 - 2ª CPj.reCUrso nº 19212 – volUntário (ainF n. 
032018510013739-9). ConselHeiro relator: brUno torres de soU-
za. eMenta: iCMs. siMPles naCional. sUbliMite. UltraPassageM. 
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Não configura cerceamento 
de defesa quando a descrição do auto de infração está bem detalhada, se 
coadunando com a infringência e penalidade. Preliminar rejeitada. decisão 
unânime. 2. A empresa de pequeno porte que ultrapassar os sublimites a 
que se referem o caput e o §4º do artigo 19 da lei 123/06 estará impedida 
de recolher o iCMs na forma do simples nacional a partir do mês subse-
qüente àquele em que tiver ocorrido o excesso. 3. recurso conhecido e im-
provido. deCisÃo: UnâniMe. jUlgado na sessÃo do dia: 19/07/2022. 
data do aCÓrdÃo: 19/07/2022.
aCÓrdÃo n. 8434 - 2ª CPj.reCUrso nº 18498 – de oFÍCio (ainF n. 
032018510014180-9). ConselHeiro relator: eMilio Carlos vieira 
de barros. eMenta: iCMs. eMissÃo de doCUMento FisCal relati-
vo À oPeraÇÃo tribUtada CoMo isenta. deCadênCia. 1. deve ser 
mantida a decisão de primeira instância que conclui pela improcedência do 
lançamento tributário, reconhecendo a ocorrência de decadência prevista 
no artigo 173, i, do Ctn. 2. recurso conhecido e improvido. deCisÃo: 
UnâniMe. jUlgado na sessÃo do dia: 19/07/2022. data do aCÓr-
dÃo: 19/07/2022.

Protocolo: 847612
Atos Do tRiBuNAL ADMiNistRAtivo DE REcuRsos 

fAzENDÁRios
ANúNcio DE PAutA PARA JuLGAMENto

a secretaria geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução nor-
mativa seFa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribunal, 
sito em belém, na av. gentil bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. Cas-
telo branco e av. josé bonifácio:
PRiMEiRA cÂMARA PERMANENtE DE JuLGAMENto
em 12/09/2022, às 09:30h, reCUrso de oFÍCio n. 19695, ainF nº 
012021510000402-8, contribuinte Casa do Ferro novo senHor Pro-
vera ltda, insc. estadual nº. 15269097-2.
em 12/09/2022, às 09:30h, reCUrso de oFÍCio n. 19637, ainF nº 
012020510001280-5 , contribuinte santa Fe trading iMPortaCao e 
exPortaCao eireli, CnPj nº. 39.790.845/0001-63, advogado: tHiago 
aUgUsto oliveira de MesqUita, oab/Pa-14106.
em 12/09/2022, às 09:30h, reCUrso de oFÍCio n. 19857, ainF nº 
352022510000477-0, contribuinte vibra energia s.a, insc. estadual nº. 
15075216-4, advogado: renato bisMarCK Feio Farias, oab/Pa-26112.

em 12/09/2022, às 09:30h, reCUrso de oFÍCio n. 19899, ProCesso 
n. 272022730000695-5/ainF nº 012022510000135-2, contribuinte saga 
serviÇos de vigilânCia e transPortes de valores s/C ltda, insc. 
estadual nº. 15184329-5.
em 12/09/2022, às 09:30h, reCUrso volUntário n. 19949, ProCesso 
n. 272022730000734-0, contribuinte Pará segUranÇa e transPorte 
de valores eireli, insc. estadual nº. 15214362-9, advogada: Caroline 
PadilHa, oab/Pa-25.440.
em 14/09/2022, às 09:30h, reCUrso volUntário n. 16919, ainF nº 
072012510000649-0, contribuinte jbs s/a, insc. estadual nº. 15308013-
2, advogado: Fabio aUgUsto CHilo, oab/sP-221616.
em 14/09/2022, às 09:30h, reCUrso volUntário n. 17225, ainF nº 
372018510000751-0, contribuinte avante ataCadista ltda, insc. esta-
dual nº. 15514012-4.
em 14/09/2022, às 09:30h, reCUrso volUntário n. 18754, ainF nº 
012019510001227-8, contribuinte sUPerMerCado estrela dalva ei-
reli, insc. estadual nº. 15152368-1.
em 14/09/2022, às 09:30h, reCUrso de oFÍCio n. 19395, ainF nº 
072020510000105-8, contribuinte jbs s/a, insc. estadual nº. 15307998-
3, advogado: Fabio aUgUsto CHilo, oab/sP-221616.
em 14/09/2022, às 09:30h, reCUrso volUntário n.19397, ainF nº 
072020510000105-8, contribuinte jbs s/a, insc. estadual nº. 15307998-
3, advogado: Fabio aUgUsto CHilo, oab/sP-221616.

Protocolo: 847738
PoRtARiAs DE isENção DE icMs – cAt

Portaria n.º202201001011 de 01/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006086/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: roberto Carlos silva Correa – CPF: 236.864.482-20
Marca: toYota/Yaris sd xl 15 at tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001007 de 01/09/2022 - 
Proc n.º 042022730003863/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: antonio de souza bezerra – CPF: 703.803.762-53
Marca: renaUlt/dUster zen 16 transMissÃo ManUal tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001009 de 01/09/2022 - 
Proc n.º 002022730005774/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: Francisco Pereira braga – CPF: 287.223.022-04
Marca: CHev/sPin 18l at PreMier tipo: Pas/automóvel

PoRtARiAs DE isENção DE iPvA – cAt
Portaria n.º202204004992, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006104/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: Max de jesus Canuto – CPF: 514.346.602-49
Marca/tipo/Chassi
CHev/traCKer 12t a Pr/Pas/automovel/9bgeP76b0nb152283
Portaria n.º202204004994, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 42022730003910/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 luiz da Conceicao souza – CPF: 793.278.002-06
Marca/tipo/Chassi
CHev/PrisMa 1.4Mt ltz/Pas/automovel/9bgKt69v0jg256202
Portaria n.º202204004996, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 132022730001488/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 Pereira de sousa – CPF: 305.541.793-34
Marca/tipo/Chassi
Fiat/Palio Fire/Pas/automovel/9bd17122lF5962660
Portaria n.º202204004998, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006066/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: sandro afonso de Melo barbosa – CPF: 374.765.052-04
Marca/tipo/Chassi
CHev/PrisMa 1.4Mt ltz/Pas/automovel/9bgKt69v0Kg173238
Portaria n.º202204005000, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006057/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Moacir da Paixão sousa – CPF: 198.989.162-49
Marca/tipo/Chassi
CHev/sPin 18l Mt PreMier/Pas/automovel/9bgjP7520Mb154005
Portaria n.º202204005002, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 2022730005868/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel Correa de Freitas neto – CPF: 378.561.622-87
Marca/tipo/Chassi
vW/virtUs MF/Pas/automovel/9bWdl5bz0MP017207
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Portaria n.º202204005004, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 42022730003710/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 Filho da Costa sousa – CPF: 188.395.762-15
Marca/tipo/Chassi
Fiat/WeeKend adventUre/Pas/automovel/9bd37417dl5108285
Portaria n.º202204005006, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006013/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 Carlos Moura da silva – CPF: 626.889.602-53
Marca/tipo/Chassi
toYota/Corolla gli UPPer/Pas/automovel/9brbl3He3K0176358
Portaria n.º202204005008, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006056/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 de souza Costa Filho – CPF: 145.356.962-68
Marca/tipo/Chassi
vW/virtUs Hl ad/Pas/automovel/9bWdH5bz9KP519986
Portaria n.º202204005010, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 82022730001269/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: ezequias n. Filho – CPF: 354.266.162-72
Marca/tipo/Chassi
i/Fiat Cronos drive 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dnU168092
Portaria n.º202204005012, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 122022730001151/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: ednaldo antonio da Costa tovane – CPF: 235.990.062-53
Marca/tipo/Chassi
vW/voYage 1.6l Mb5/Pas/automovel/9bWdb45U5Kt045487
Portaria n.º202204005014, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006093/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: gilmar de sousa Frota – CPF: 760.986.642-34
Marca/tipo/Chassi
CHev/sPin 1.8l Mt ltz/Pas/automovel/9bgjC7520jb207104
Portaria n.º202204005016, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 42022730003966/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: edivaldo de sales lima – CPF: 403.133.362-53
Marca/tipo/Chassi
Fiat/Uno attraCtive 1.0/Pas/automovel/9bd195a4zM0889496
Portaria n.º202204005018, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006035/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: Maria do socorro brito rocha – CPF: 319.396.272-49
Marca/tipo/Chassi
Honda/Wr-v ex Cvt/Pas/automovel/93HgH8840jz112324
Portaria n.º202204005020, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 42022730003222/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 araujo de Macedo – CPF: 597.676.182-87
Marca/tipo/Chassi
vW/gol traCK Mb/Pas/automovel/9bWaa45U7FP048878
Portaria n.º202204005022, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006014/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: edson luiz do rosario silva – CPF: 641.158.362-53
Marca/tipo/Chassi
CHev/sPin 1.8l Mt ltz/Pas/automovel/9bgjC7520Hb141303
Portaria n.º202204005024, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006017/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: alfredo rocha de souza junior – CPF: 300.693.352-49
Marca/tipo/Chassi
CHev/PrisMa 1.4Mt lt/Pas/automovel/9bgKs69l0Fg234437
Portaria n.º202204005026, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 102022730002137/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: valdeir Macedo da silva – CPF: 521.677.202-20
Marca/tipo/Chassi
i/vW golF CoMFortline aa/Pas/automovel/WvWHd6aU1eW365982
Portaria n.º202204005028, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006015/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: elailson leao Machado – CPF: 601.317.132-72
Marca/tipo/Chassi
Honda/CiviC exl Cvt/Pas/automovel/93HFC2660lz100437

Portaria n.º202204005030, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 2022730005965/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: gilberto lima de Franca – CPF: 197.687.372-04
Marca/tipo/Chassi
vW/voYage 1.6l Mb5/Pas/automovel/9bWdb45U6lt061392
Portaria n.º202204005032, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006075/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 Fernando Ferreira araujo – CPF: 448.476.102-53
Marca/tipo/Chassi
Fiat/siena attraCtiv 1.4/Pas/automovel/9bd19713HM3391905
Portaria n.º202204005034, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006062/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: janaina silva de Morais – CPF: 003.483.972-08
Marca/tipo/Chassi
toYota/CCross xrv HYbrid/Mis/Utilitari/9brKYaag6P0640140
Portaria n.º202204005036, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 42022730003450/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 Wilton soares bezerra – CPF: 314.225.271-15
Marca/tipo/Chassi
vW/voYage 1.6l Mb5/Pas/automovel/9bWdb45U2Kt032082
Portaria n.º202204005038, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 42022730003922/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: Uzemar de oliveira Mota – CPF: 367.460.022-68
Marca/tipo/Chassi
CHevrolet/onix 1.0Mt lt/Pas/automovel/9bgKs48b0Fg179000
Portaria n.º202204005040, de 01/09/2022 - 
Proc n.º 2022730005905/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: veridia de Castro batista – CPF: 248.978.842-68
Marca/tipo/Chassi
vW/voYage 1.6l Mb5/Pas/automovel/9bWdb45U5Kt082636

Protocolo: 847696

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

coNtRAto Nº: 044/2017
tERMo ADitivo Nº: 06
objeto do Contrato: Contratação de empresa atuante na área de tecnolo-
gia da informação para a prestação de serviÇos de desenvolviMento 
e treinaMento na PlataForMa oraCle HYPerion.
Modalidade da Contratação: Pregão eletrônico nº 010/2017
data de assinatura do aditivo: 26.08.2022
vigência do aditivo: 28.08.2022 a 27.12.2022
objeto do aditivo: Prorrogação de Prazo
Fundamento legal do aditivo: art. 37, xxi da CF/1988 e no §4º do art. 57 
da lei nº 8.666/193.
valor global: r$ 807.985,68 (oitocentos e sete mil, novecentos e oitenta e 
cinco reais e sessenta e oito centavos)
Contratado: to brasil Consultoria em tecnologia da informação ltda.
endereço: rua Miguel de Frias, nº 206 - sala 810 – bairro: icaraí – niterói/rj
diretor responsável: geize Maria teixeira da silva de Figueiredo – diretora 
de Controle, risco e ri
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 847799

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PREGão ELEtRôNico Nº 012/2022
Aviso
o banPará s/a, convoca a empresa Claro s/a para ajuste na proposta 
que ocorrerá por ata Complementar no dia 05/09/2022, às 10hs, via sis-
tema Comprasnet.
alessandra brito
Pregoeira

Protocolo: 847915
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sEcREtARiA DE EstADo
DE sAúDE PúBLicA

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 243 - sAGA/sEsPA, DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
o secretário adjunto de estado de saúde Pública, no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doe de nº 34.272;
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus termos administrativos, nos termos da lei Federal n° 13.019/2014 e 
13.204/2015 e decreto estadual n°1.835/2017;
Considerando o teor da Cláusula décima do termo de Fomento nº 
03/2022 e os autos do processo nº 2022/655713;
r e s o l v e:
revogar a designação como gestor da Parceria as servidoras selma vieira 
Pereira, matrícula nº 5911122-5 e nilba nilza Monteiro silva, matrícula 
nº 5558220-3, ambas com lotação no doasge/ddra/sesPa, designados 
através da Portaria n° 159, de 29 de junho de 2022, publicada no doe 
em 30 de junho de 2022;
ii - designar em substituição, os servidores sandro da vera Cruz amorim, 
matrícula nº 5723481-1 e tathiane Felix oliveira, matrícula nº 5960059-
1, ambos lotados no 8º Crs/sesPa, que juntamente com os membros 
da Comissão de Monitoramento e avaliação da Parceria as servidoras 
gilcineyde silva soares e Cátia Cilene Pereira, designadas através da 
Portaria n° 159, de 29 de junho de 2022, publicada no doe em 30 
de junho de 2022, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do 
termo de Fomento supracitado, mediante a elaboração de relatórios de 
acompanhamento de execução física do objeto do termo, e emissão de 
laudo Conclusivo nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do 
tribunal de Contas do estado do Pará – t.C.e.
registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
ariel doUrado saMPaio Martins de barros - seCretário adjUnto 
de estado de saÚde PÚbliCa/sesPa.

Protocolo: 847588
PoRtARiA Nº 788 DE 31 DE AGosto DE 2022
o secretário de estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições e;
Considerando a solicitação da Comissão Permanente de Sindicância/Nível 
Central/sesPa nos termos do ofício nº 75/2022 da CPs/nC/sesPa;
resolve:
I - Instaurar a competente Sindicância Administrativa, na forma do 199 da 
lei nº 5.810/94, nomeando para compor a Comissão especial, os servido-
res: odivaldo viana tavares, matrícula nº 57205450-1; sílvia regina silva 
Pinto, matrícula nº 57197538-1, ivanete souza de almeida, 5723437-1, 
para sob a presidência do primeiro, apurar os fatos a que se refere o Pro-
cesso nº 2022/115354 e processos conexos (Prestação de serviço sem 
cobertura contratual - HsaMz).
ii - a Comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do re-
latório Final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual 
período, desde que por motivo fundamentado;
iii - esta Portaria entra em vigor na data de sua 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: 847579
PoRtARiA Nº 789 DE 31 DE AGosto DE 2022
o secretário de estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições e;
Considerando a solicitação da Comissão Permanente de Sindicância/Nível 
Central/sesPa nos termos do ofício nº 074/2022 da CPs/nC/sesPa;
resolve:
I - Instaurar a competente Sindicância Administrativa, na forma do art. 
199 da lei nº 5.810/94, nomeando para compor a Comissão especial, 
os servidores: odivaldo viana tavares, matrícula nº 57205450-1; sílvia 
regina silva Pinto, matrícula nº 57197538-1, ivanete souza de almeida, 
5723437-1, para sob a presidência do primeiro, apurar os fatos a que se 
refere o Processo nº 2022/516852 e processos conexos. (Prestação de 
serviço sem cobertura contratual - HsaMz).
ii - a Comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do re-
latório Final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual 
período, desde que por motivo fundamentado;
iii - esta Portaria entra em vigor na data de sua 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: 847581

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº. 244 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
o secretário adjunto de gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doe de nº 34.272 e,

CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei Federal nº 8.666/93; e os termos do decreto estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013, e a Cláusula sétima do Contrato nº 074/2022(CÍrCUlo 
engenHaria ltda) e os autos do Processo n° 2020/530169;
resolve: designar os servidores lotados no desaM/ddra/sesPa: rena-
ta teixeira de CarvalHo silva, arquiteta, Matrícula 3328473-3 e CUr-
sino da silva lobato FilHo, engenheiro Civil, Matrícula n 5722315-2, 
para acompanhar e fiscalizar o contrato 074/2022, bem como pelo atesto 
dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução 
do objeto contratado, para fins de pagamento no âmbito da SESPA, ado-
tando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se
gabinete do seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa/ses-
Pa - ariel doUrado saMPaio Martins de barros

Protocolo: 847985

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto N.º 074/2022- PRocEsso 2020/530169-
coNcoRRêNciA PúBLicA Nº 001/sEsPA/2022.

objeto: Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura especia-
lizada na prestação de serviços técnicos profissionais para ELABORAÇÃO 
de Projeto exeCUtivo e exeCUÇÃo da obra de reForMa e aMPlia-
ÇÃo do HosPital MUniCiPal de sÃo Caetano de odivelas, localizado 
no município de são Caetano de odivelas, estado do Pará, localizada à 
trav. Fernando guilhon, s/n, bairro Pepeua, CeP: 68.775-000...
data da assinatura: 31/08/2022.
vigência a partir da assinatura: 31/08/2022 a 30/08/2023.
valor global: r$15.577.777,77(quinze milhões quinhentos e setenta e 
sete mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 90 8289; elemento de des-
pesa: 449051; Fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301.
Contratada: CÍrCUlo engenHaria ltda, com sede na tv. Mauriti, nº 
2362, bairro do Marco-belém/Pá, CeP: 66.093-180.
ordenador de despesa: ariel doUrado saMPaio Martins de barros 
- secretário adjunto de gestão administrativa/sesPa - Portaria 335 de 03 
de julho de 2020.

Protocolo: 847528

.

.

DisPENsA DE LicitAção
.

ExtRAto DE DisPENsA DE LicitAção 030/GEcoM/sEsPA/2022
PRocEsso Nº: 2021/1280456
objeto: aquisição de medicamento beliMUMabe PÓ lioFilizado 120 
Mg por demanda judicial para atender a liminar em favor de b. s. C.
Contratante: seCretaria de estado de saÚde PÚbliCa
CnPj n°: 05.054.929/0001-17.
Contratado: CoMÉrCio e rePresentaÇÕes Prado ltda.
CnPj nº: 05.049.432/0001-00
FUndaMentaÇÃo legal: lei Fedral nº 8.666/93, art. 24, inciso iv.
valor: r$ 32.007,36 (trinta e dois mil, sete reais e trinta e seis centavos).
dotaÇÃo orÇaMentária: 8288
eleMento de desPesa: 3390-30
Fonte: 0103008809
belém (Pa), 01 de setembro de 2022.
rÔMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública,

Protocolo: 847486

.

.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

RAtificAção DE ExtRAto DE DisPENsA 
DE LicitAção 030/GEcoM/sEsPA/2022

PRocEsso Nº: 2021/1280456
nesta data, ratiFiCo o termo de dispensa de licitação nº 030/geCoM/
sesPa/2022, com fundamento no art. 26 da lei Federal 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
belém (Pa), 01 de setembro de 2022.
rÔMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública

Protocolo: 847491

.

.

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 
ordem bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que 
não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade. e 
conceder o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da emis-
são 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:



24  diário oFiCial nº 35.102 Sexta-feira, 02 DE SETEMBRO DE 2022

Portaria n°. 108/2022
noMe do servidor / Cargo / MatrÍCUla / C.P.F
robson de soUsa Costa/ agente adMinistrativo/tFd/ 57194934/1/ 
792.270.152-72
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMento de desPesa / Fonte / valores
8290 / 277500 / 339033 (desPesas CoM PassageM) / 0103000000 / r$ 1.600,00
PerÍodo de aPliCaÇÃo: 07 a 12/08/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
Portaria n°. 110/2022
noMe do servidor / Cargo / MatrÍCUla / C.P.F
eder do aMaral Monteiro/ agente de endeMias/ 57205643-1/ 
746.693.032-87
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMento de desPesa / Fonte / valores
8302 / 261376 / 339033 (desPesas CoM PassageM) / 0103000000 / r$ 1.500,00
PerÍodo de aPliCaÇÃo: 02 a 13/08/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
Portaria n°. 111/2022
noMe do servidor / Cargo / MatrÍCUla / C.P.F
sidneY HUMberto trindade/ gUarda de endeMias / 0501719/ 
152.674.582-87
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMento de desPesa / Fonte / valores
8302 / 262339 / 339033 (desPesas CoM PassageM) / 0103000000 / 
r$ 1.200,00
PerÍodo de aPliCaÇÃo: 10 a 19/08/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
Portaria n°. 112/2022
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$ 1.500,00
PerÍodo de aPliCaÇÃo: 19/08 a 02/09/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
Portaria n°. 113/2022
noMe do servidor / Cargo / MatrÍCUla / C.P.F
MarCelo alves Farias/ biÓlogo / 5914371-3/ 872.211.952-34
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMento de desPesa / Fonte / valores
8302 / 275089 / 339033 (desPesas CoM PassageM) / 0103000000 / r$ 1.500,00
PerÍodo de aPliCaÇÃo: 18 a 31/08/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
Portaria n°. 114/2022
noMe do servidor / Cargo / MatrÍCUla / C.P.F
PrisCila Cristina de soUsa / enFerMeira / 5959518-2/ 000.988.902-71
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMento de desPesa / Fonte / valores
8302 / 270069 / 339033 (desPesas CoM PassageM) / 0103000000 / r$ 900,00
PerÍodo de aPliCaÇÃo: 24 a 26/08/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
Portaria n°. 115/2022
noMe do servidor / Cargo / MatrÍCUla / C.P.F
MYlenna rodrigUes lUCena silva/ nUtriCionista / 54188993/1/ 
643.366.032-00
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMento de desPesa / Fonte / valores
8874 / 277396 / 339033 (desPesas CoM PassageM) / 0103000000 / r$ 500,00
PerÍodo de aPliCaÇÃo: 08 a 12/08/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
Portaria n°. 116/2022
noMe do servidor / Cargo / MatrÍCUla / C.P.F
antÔnio josÉ soUza sardinHa/ Motorista/ 55586822-1 / 
330.164.882-72
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMento de desPesa / Fonte / valores
8302 / 263451 / 339033 (desPesas CoM PassageM) / 0103000000 / 
r$ 400,00
PerÍodo de aPliCaÇÃo: 09 a 12/08/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
Portaria n°. 117/2022
noMe do servidor / Cargo / MatrÍCUla / C.P.F
adriana CUnHa vasConCelos/ odontÓlogo/ 5962541-1/ 
476.672.222-15
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMento de desPesa / Fonte / valores
8874 / 277396 / 339033 (desPesas CoM PassageM) / 0103000000 / 
r$ 500,00
PerÍodo de aPliCaÇÃo: 15 a 19/08/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
Portaria n°. 119/2022
noMe do servidor / Cargo / MatrÍCUla / C.P.F
agnes naMi KaMinosono/ FarMaCêUtiCa/ 54189871-1/ 613.205.872-91
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMento de desPesa / Fonte / valores
8288 / 277527 / 339033 (desPesas CoM PassageM) / 0103000000 / 
r$ 700,00
PerÍodo de aPliCaÇÃo: 08 a 12/08/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros

Portaria n°. 122/2022
noMe do servidor / Cargo / MatrÍCUla / C.P.F
larisse goMes de oliveira Freitas/ FarMaCêUtiCa/ 55589972-1/ 
517.615.302-59
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMento de desPesa / Fonte / valores
8288 / 277527 / 339033 (desPesas CoM PassageM) / 0103000000 / 
r$ 700,00
PerÍodo de aPliCaÇÃo: 08 a 12/08/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
Portaria n°. 127/2022
noMe do servidor / Cargo / MatrÍCUla / C.P.F
MYlenna rodrigUes lUCena silva/ nUtriCionista/ 54188993-1/ 
643.366.032-00
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMento de desPesa / Fonte / valores
908874 / 277410 / 339033 (desPesas CoM PassageM) / 0103000000 
/ r$ 1.100,00
PerÍodo de aPliCaÇÃo: 15 a 19/08/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros

Protocolo: 846897

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA N° 3701 de 18 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
5961148 / dUrval belard Fernandes / 086.023.012-00
objetivo: CondUzir eM veÍCUlo oFiCial a tÉCniCa do nisPlan, sÔ-
nia Cristina arias baHia no dia 27/07/2022 qUe irá PartiCiPar da 
reUniÃo da Cir (CoMissÃo intergestores regional) Metro iii. no 
MUniCÍPio de CastanHal/Pa.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3702 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: doM elizeU
PerÍodo: de 08/08/2022 a 13/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5459834-1 / jovina joseFa da silva MalCHer / 030.988.002-59
objetivo: realizar CaPaCitaÇÃo esPeCÍFiCa eM PrevenÇÃo de in-
CaPaCidades e aUtoCUidados eM HansenÍase (Pi), Para ProFis-
sionais da atenÇÃo básiCa do MUniCÍPio de doM elizeU (5º Crs).
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3703 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: doM elizeU
PerÍodo: de 08/08/2022 a 13/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
57174830/1 / Fabio jUnior silva / 703.222.442-34
objetivo: CondUzir as tÉCniCas qUe irÃo realizar CaPaCitaÇÃo 
esPeCÍFiCa eM PrevenÇÃo de inCaPaCidades e aUtoCUidados eM 
HansenÍase (Pi), Para ProFissionais da atenÇÃo básiCa do MUni-
CÍPio de doM elizeU (5º Crs).
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3704 de 18 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 13 diárias e meia valor: r$ 3.204,63
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: anajás
PerÍodo: de 18/08/2022 a 31/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
2057778-2 / arnaldo da silva FaYal / 146.396.292-49
0504878-siaPe / gilberto goMes barbosa / 120.767.752-34
5914371 / MarCelo alves Farias / 872.211.952-34
objetivo: realizar atividades de avaliaÇÃo dos indiCadores 
entoMolÓgiCos da Malária no MUniCÍPio de anajás/Pa.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3705 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
5958049 / brena Mendes de soUsa / 021.102.812-60
55208470 / Cassilene oliveira da silva / 979.208.782-68
57193619 / elaine Cordeiro FÉlix / 626.539.892-04
5913591 / Maria gorette alexandre de Melo / 057.651.022-04
objetivo: realizar visita tÉCniCa Para FisCalizaÇÃo dos indiCa-
dores das Metas Fixas e variáveis no HosPital geral de tailân-
dia MUniCÍPio de tailândia.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
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PoRtARiA N° 3706 de 18 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: CHaves
PerÍodo: de 16/08/2022 a 27/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5897157/1 / leonardo dos santos barbosa / 887.506.472-53
109096 / regina Celia barroso saldanHa / 061.715.752-91
objetivo: Coordenar as eqUiPes de vaCinaÇÃo Contra o Covid 
19, saraMPo, Febre aMarela e as deMais vaCinas do Calendário 
básiCo de vaCinaÇÃo dUrante a aÇÃo de vaCinaÇÃo denoMinada 
de “MissÃo gota”, dado a sitUaÇÃo de sUrto de saraMPo, está 
vaCinaÇÃo será realizada eM CoMUnidade ribeirinHa eM área de 
diFÍCil aCesso eM ParCeria CoM o MinistÉrio da saÚde, MinistÉ-
rio da aeronáUtiCa, seCretaria do estado de saÚde PUbliCa, 12º 
Crs e seCretaria MUniCiPal de orixiMiná. esta aÇÃo esta PaCtU-
ada no 2º qdqq/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3707 de 18 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
Fonte: Fes-reCUrsos-ordinários
origeM: belÉM, destino: santarÉM
PerÍodo: de 22/08/2022 a 25/08/2022
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 no MUniCÍPio de santarÉM- 9º Crs, 
regiÃo de integraÇÃo baixo aMazonas.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3708 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: liMoeiro do ajUrU
PerÍodo: de 15/08/2022 a 20/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
541907551 / aMilCar alFredo Cortes brizUela / 184.419.122-20
5301874/2 / Cristina gUiMarÃes oliveira / 425.298.082-87
1044181 / reginaldo rUbens MesqUita de PaUla / 072.387.542-15
objetivo: realizar insPeÇÃo sanitária Para Fins de liCenCiaMen-
to 2022 na indÚstria de PalMito de aÇaizeiro eM Conserva no 
MUniCÍPio de liMoeiro do ajUrU.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3709 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: liMoeiro do ajUrU
PerÍodo: de 15/08/2022 a 20/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
57231686 / Max liMa aMaral / 169.328.382-49
objetivo: CondUzir os servidores qUe irÃo realizar insPeÇÃo 
sanitária Para Fins de liCenCiaMento 2022 na indÚstria de PalMi-
to de aÇaizeiro eM Conserva no MUniCÍPio de liMoeiro do ajUrU.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3710 de 19 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: santarÉM
PerÍodo: de 04/08/2022 a 06/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5952603 / glaUCia estHerFannY brandÃo do nasCiMento / 
026.327.832-83
59250501 / gUilHerMe neves de MesqUita / 003.184.482-03
objetivo: PartiCiPar da Cir do baixo aMazonas e taPajÓs e reU-
niÃo de alinHaMento Para iMPlantaÇÃo da Central de regUlaÇÃo 
das UrgênCias do baixo aMazonas e taPajÓs e visita tÉCniCa 
nos HosPitais.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3711 de 19 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
Fonte: Fes-reCUrsos-ordinários
origeM: belÉM, destino: alenqUer
PerÍodo: de 08/08/2022 a 12/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5093066 / Maria selMa alves da silva / 159.490.282-87
54188993-1 / MYlenna rodrigUes lUCena silva / 643.366.032-00
objetivo: realizar reavaliaÇÃo HosPital aMigo da CrianÇa - 
iHaC, no MUniCÍPio de alenqUer no PerÍodo de 08 á 12/08/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3713 de 19 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 17 diárias e meia valor: r$ 4.154,15
Fonte: Fes-reCUrsos-ordinários
origeM: belÉM, destino: salinoPolis
PerÍodo: de 15/07/2022 a 01/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5917821 / Carolina Ferreira de oliveira / 011.775.182-01

objetivo: dar aPoio no Posto de CoMando da segUP (CiCC), na 
“oPeraÇÃo verÃo 2022”, no MUniCÍPio de salinÓPolis, no PerÍodo 
de 15/07/2022 a 01/08/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3714 de 19 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 250,58
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: Colares
PerÍodo: de 08/08/2022 a 09/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5623820-2 / aldo brito dos santos / 360.980.352-53
5365376 / niCe lÉa jardiM de alMeida silva / 393.399.632-53
objetivo: realizar a “qUaliFiCaÇÃo dos ProFissionais da sMs 
sobre o Projeto de enFrentaMento do trabalHo inFantil nas 
Praias do Pará”, no MUniCÍPio de Colares.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3715 de 19 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 250,58
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: Colares
PerÍodo: de 08/08/2022 a 09/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
541913361 / alaine do soCorro linHares de araUjo / 738.942.572-53
objetivo: realizar aPoio logÍstiCo e adMinistrativo na “qUali-
FiCaÇÃo dos ProFissionais da sMs sobre o Projeto de enFren-
taMento do trabalHo inFantil nas Praias do Pará”, no MUniCÍPio 
de Colares.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3716 de 19 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 250,58
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: Colares
PerÍodo: de 08/08/2022 a 09/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
572064371 / anderson Wagner da CrUz nasCiMento / 609.877.822-15
objetivo: CondUzir tÉCniCos do Cerest/Pa/dvs/sesPa, Para rea-
lizareM “qUaliFiCaÇÃo dos ProFissionais da sMs sobre o Proje-
to de enFrentaMento do trabalHo inFantil nas Praias do Pará”, 
no MUniCÍPio de Colares.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3717 de 19 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 16 diárias e meia valor: r$ 3.916,77
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: Monte alegre
PerÍodo: de 26/07/2022 a 11/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5301874/2 / Cristina gUiMarÃes oliveira / 425.298.082-87
objetivo: dar aPoio adMinistrativo aos servidores qUe irÃo 
realizar investigaÇÃo de sUrto de doenÇa de CHagas CoM Pos-
sÍvel transMissÃo Por aliMento (aÇaÍ).
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3718 de 19 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 16 diárias e meia valor: r$ 3.916,77
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: Monte alegre
PerÍodo: de 26/07/2022 a 11/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5418888/3 / ednei CHarles da CrUz aMador / 645.497.982-20
objetivo: realizar investigaÇÃo de sUrto de doenÇa de CHagas 
CoM PossÍvel transMissÃo Por aliMento (aÇaÍ).
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3719 de 19 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 16 diárias e meia valor: r$ 3.916,77
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: Monte alegre
PerÍodo: de 26/07/2022 a 11/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5959206 / regianne ingrid CasCaes gUedes / 597.530.132-72
objetivo: dar aPoio tÉCniCo aos servidores qUe irÃo reali-
zar investigaÇÃo de sUrto de doenÇa de CHagas CoM PossÍvel 
transMissÃo Por aliMento (aÇaÍ).
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3720 de 19 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 12/07/2022 a 12/07/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
59184072 / lUCas rodrigUes Moreira / 016.488.212-00
59253604 / Walbert jeMison PoMPeU da lUz / 017.383.692-50
objetivo: PartiCiPaÇÃo da distribUiÇÃo de testes ráPidos de 
antÍgenos Contra a Covid 19, no MUniCÍPio de santa izabel do Pará.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
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PoRtARiA N° 3721 de 19 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 12/07/2022 a 12/07/2022
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 santa izabel do Pará.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3722 de 19 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 751,73
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: CastanHal
PerÍodo: de 22/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5938687 / roberta MaUÉs da silva / 000.493.842-95
objetivo: realizar treinaMento eM identiFiCaÇÃo e taxonoMia 
de larvas de aedes Para servidores dos MUniCiPios do 3º Crs.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3723 de 19 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 751,73
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: CastanHal
PerÍodo: de 22/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
51765901 / josÉ zildoMar Matos Cordeiro / 263.861.782-20
objetivo: transPortar e aCoMPanHar a servidora roberta MaUÉs 
da silva qe irá Ministrar CaPaCitaÇÃo eM identiFiCaÇÃo e taxo-
noMia de larvas de aedes Para servidores dos MUniCÍPios qUe 
FazeM Parte de abrangênCia do 3º Centro regional de saÚde.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3724 de 19 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
Fonte: Fes-reCUrsos-ordinários
origeM: belÉM, destino: CaPaneMa
PerÍodo: de 28/07/2022 a 29/07/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
57223215 / CUrsino da silva lobato FilHo / 512.259.212-87
33284733 / renata teixeira de CarvalHo silva / 304.898.732-00
objetivo: vistoriar a obra do natea CaPaneMa, CoMo FisCais do 
ted. nº 007/2019.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3725 de 19 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
Fonte: Fes-reCUrsos-ordinários
origeM: belÉM, destino: CaPaneMa
PerÍodo: de 28/07/2022 a 29/07/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
572064941 / givanildo borges de oliveira / 624.631.952-15
objetivo: CondUzir eM veiCUlo oFiCial os servidores, renata 
teixeira de CarvalHo silva (arqUiteta) e CUrsino da silva loba-
to FilHo (engenHeiro Civil). Para estes, vistoriareM a obra do 
natea CaPaneMa, CoMo FisCais do ted. nº 007/2019.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3726 de 19 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 751,73
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: CastanHal
PerÍodo: de 22/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
57231686 / Max liMa aMaral / 169.328.382-49
objetivo: CondUzir os servidores qUe irÃo realizar CaPaCi-
taÇÃo da visa MUniCiPal do MUniCÍPio de CastanHal, 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° 3727 de 19 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 751,73
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: CastanHal
PerÍodo: de 22/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5959193 / alinnie Pinto vianna aFonso / 826.536.152-15
571924831 / elaine Cristina Farias de Miranda  / 635.763.412-34
572002981 / ivone barreto raMos / 471.366.342-53
59057231 / viviane gonÇalves sena / 784.855.762-68
objetivo: realizar CaPaCitaÇÃo da visa MUniCiPal do MUniCÍPio 
de CastanHal, 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° 3730 de 19 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 18/08/2022 a 20/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
54182362 / CHrisCia Fernandes daMoUs / 574.050.002-82
5952603 / glaUCia estHerFannY brandÃo do nasCiMento / 
026.327.832-83
59250501 / gUilHerMe neves de MesqUita / 003.184.482-03
objetivo: PartiCiPar da agenda jUnto a CoordenaÇÃo geral de 
UrgênCia do MinistÉrio da saÚde, Para tratar aCerCa da iMPlan-
taÇÃo da Central de regUlaÇÃo das UrgênCias do baixo aMa-
zonas e taPajÓs e oUtras deMandas Prioritárias oriUndas do 
dePartaMento de atenÇÃo integral as UrgênCias e eMergênCias.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3731 de 19 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 22/08/2022 a 26/08/2022
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 levanta-
Mento dos estabeleCiMentos de alto risCo nos MUniCÍPios , Mo-
nitoraMento de FarMáCias e treinaMento de Para batedores de 
aÇaÍ nos MUniCÍPios de sÃo MigUel do gUaMá e iritUia.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3732 de 19 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 22/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5960077 / Caio CÉsar MaCedo de soUza / 022.382.322-81
55585765-1 / dorilea de sena Pantoja sales / 299.020.372-91
54189931/1 / lilian Yae Kato  / 446.338.742-68
5955882 / Milvea FranCiane Ferreira Carneiro / 826.621.262-72
objetivo: realizar levantaMento dos estabeleCiMentos de alto 
risCo nos MUniCÍPios , MonitoraMento de FarMáCias e treina-
Mento de Para batedores de aÇaÍ nos MUniCÍPios de sÃo MigUel 
do gUaMá e iritUia.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3733 de 19 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 22/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5922168 / danilo Wendel Cordeiro vieira / 961.504.832-15
5722864 / gilson Moraes dos santos / 781.338.742-20
5957447 / Maria raiMUnda Pereira da silva / 734.607.292-87
5959195 / nilson soUsa do nasCiMento / 702.598.192-39
objetivo: dar aPoio adMinistrativo aos servidores qUe irÃo 
realizar levantaMento dos estabeleCiMentos de alto risCo 
nos MUniCÍPios , MonitoraMento de FarMáCias e treinaMento de 
Para batedores de aÇaÍ nos MUniCÍPios de sÃo MigUel do gUaMá 
e iritUia.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3734 de 20 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: soUre
PerÍodo: de 23/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
59595181 / PrisCila Cristina de soUsa / 000.988.902-71
571907611 / sirlene dos anjos brito / 278.663.272-20
objetivo: realizar sUPervisÃo tÉCniCa eM algUMas UMs Consi-
deradas sentinelas ParaMdda e Fazer bUsCa ativas dos Casos 
das doenÇas diarreiCas agUdas (Mdda)/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3735 de 20 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: soUre
PerÍodo: de 23/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
572076911 / joCinaldo Pereira da CrUz / 427.707.342-53
objetivo: CondUzir eqUiPe Para realizar sUPervisÃo tÉCniCa eM 
algUMas UMs Consideradas sentinelas Para Mdda e Fazer bUsCa 
ativas dos Casos das doenÇas diarreiCas agUdas (Mdda)/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3736 de 20 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
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MatrÍCUla / noMe / CPF
5958049 / brena Mendes de soUsa / 021.102.812-60
59581341 / joÃo de assUnÇÃo barra jÚnior / 845.895.072-34
55208475 / sandro seabra Moraes / 943.218.092-15
5958684 / tatHiana Pedrina CoUtinHo valois / 620.143.312-00
objetivo: realizar visita tÉCniCa Para FisCalizaÇÃo dos indiCa-
dores das Metas Fixas e variáveis no HosPital regional PÚbliCo 
de ParagoMinas MUniCÍPio de ParagoMinas.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3738 de 20 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 16 diárias e meia valor: r$ 3.916,77
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: Monte alegre
PerÍodo: de 26/07/2022 a 11/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5938735 / alex oliveira dos Passos / 629.738.512-20
objetivo: CondUzir os servidores qUe irÃo realizar investiga-
ÇÃo de sUrto de doenÇa de CHagas CoM PossÍvel transMissÃo 
Por aliMento (aÇaÍ).
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3739 de 20 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: redenÇÃo
PerÍodo: de 21/08/2022 a 27/08/2022
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 e diálogos CoM os FaMiliares 
da PaCiente ainoÃ Martins qUe está eM vias de desinternaÇÃo 
do HosPital geral de CUstodia - HgP, beM CoMo artiCUlaÇÃo da 
rede de serviÇos Para o CUidado do PaCiente eM Meio aberto e 
qUaliFiCaÇÃo na regiÃo do aragUaia Para o CUidado integral 
ao PaCiente CoM transtorno Mental eM ConFlito CoM a lei, no 
MUniCÍPio de redenÇÃo.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3740 de 20 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: redenÇÃo
PerÍodo: de 21/08/2022 a 27/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
572056461 / valdiMilson loPes Monteiro / 454.827.992-04
objetivo: CondUzir os servidores qUe irÃo realizar bUsCa ati-
va e diálogos CoM os FaMiliares da PaCiente ainoÃ Martins qUe 
está eM vias de desinternaÇÃo do HosPital geral de CUstodia 
- HgP, beM CoMo artiCUlaÇÃo da rede de serviÇos Para o CUi-
dado do PaCiente eM Meio aberto e qUaliFiCaÇÃo na regiÃo do 
aragUaia Para o CUidado integral ao PaCiente CoM transtorno 
Mental eM ConFlito CoM a lei, no MUniCÍPio de redenÇÃo.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3741 de 20 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 16 diárias e meia valor: r$ 3.916,77
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: sta Maria das barreiras
PerÍodo: de 15/08/2022 a 31/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
572100381 / antonio de jesUs gUiMaraes  / 073.096.002-15
objetivo: Monitoria À CaPaCitaÇÃo eM teCnologia de aPliCaÇÃo 
de insetiCidas eM saÚde PÚbliCa aos agentes de Controle de en-
deMias - aCe’s da sMs de santa Maria das barreiras no PerÍodo 
de 15/08 a 31/08/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3742 de 20 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 16 diárias e meia valor: r$ 3.916,77
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: sta Maria das barreiras
PerÍodo: de 15/08/2022 a 31/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5761302 / laUro antonio Costa Pantoja / 634.874.542-20
objetivo: aPoio adMinistrativo na CaPaCitaÇÃo eM teCnologia 
de aPliCaÇÃo de insetiCidas eM saÚde PÚbliCa aos agentes de 
Controle de endeMias - aCe’s da sMs de santa Maria das barrei-
ras no PerÍodo de 15/08 a 31/08/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3743 de 20 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 14 diárias e meia valor: r$ 3.442,01
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: ConCeiÇÃo do aragUaia, destino: sta Maria das barreiras
PerÍodo: de 16/08/2022 a 30/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
504043 / edMar Pereira da silva / 066.486.222-53
objetivo: Ministrar a CaPaCitaÇÃo eM teCnologia de aPliCaÇÃo 
de insetiCidas eM saÚde PÚbliCa aos agentes de Controle de en-
deMias - aCe’s da sMs de santa Maria das barreiras no PerÍodo 
de 15/08 a 31/08/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros

PoRtARiA N° 3744 de 20 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 16 diárias e meia valor: r$ 3.916,77
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: sta Maria das barreiras
PerÍodo: de 15/08/2022 a 31/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
572317281 / ronan Costa de oliveira / 846.974.232-91
objetivo: desloCaMento diário dos tÉCniCos da CoordenaÇÃo 
Ubv/sesPa qUe realizarÃo realizar CaPaCitaÇÃo eM teCnologia 
de aPliCaÇÃo de insetiCidas eM saÚde PÚbliCa aos agentes de 
Controle de endeMias - aCe’s da sMs de santa Maria das barrei-
ras no PerÍodo de 15/08 a 31/08/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3745 de 20 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 2.278,89
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: roraiMa
PerÍodo: de 08/08/2022 a 12/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5945884 / deboraH nobre Calandrini oliveira / 008.318.042-70
866141 / Manoel Pedro oeiras diniz / 064.264.502-78
objetivo: PartiCiPar do “vii enContro da rede de atenÇÃo inte-
gral À saÚde do trabalHador da regiÃo norte, CoM o teMa “os 
10 anos da PolÍtiCa de saÚde do trabalHador e da trabalHado-
ra, desaFios e exPeriênCias”, eM boa vista/rr.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3746 de 20 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 28/08/2022 a 03/09/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
54193554/1 / sanderson raYol eloY / 668.477.612-53
objetivo: CaPaCitar os servidores do 11º 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° 3747 de 20 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 28/08/2022 a 03/09/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
572076911 / joCinaldo Pereira da CrUz / 427.707.342-53
objetivo: transPortar eM veÍCUlo oFiCial o servidor PÚbli-
Co qUe realizará CaPaCitaÇÃo dos servidores do 11º Crs, beM 
CoMo todos os MUniCÍPios de jUrisdiÇÃo Para oPeraCionaliza-
ÇÃo do sinan, visando MelHoria da qUalidade dos dados noti-
FiCados e investigados.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3748 de 21 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: barCarena
PerÍodo: de 16/08/2022 a 19/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5920924 / andre lUiz Portela silva / 607.680.882-91
objetivo: realizar oFiCina e MonitoraMento da PolÍtiCa de saÚ-
de do HoMeM, MonitoraMento do Projeto de PrevenÇÃo ao Cân-
Cer de Pênis, as reFerênCias tÉCniCas das PolÍtiCas de saÚde 
do HoMeM, tendo CoMo objetivo a qUaliFiCaÇÃo do atendiMento 
adeqUado aos UsUários MasCUlinos na aPs, FortaleCendo os 
eixos da PolÍtiCa de saÚde do HoMeM, CoMo aCesso e aColHi-
Mento, doenÇas Prevalentes da PoPUlaÇÃo MasCUlina, PrÉ-natal 
do ParCeiro e Pse, nos MUniCÍPios de igaraPÉ Miri e barCarena.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3749 de 21 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: barCarena
PerÍodo: de 16/08/2022 a 19/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
571955711 / elton Carlos rodrigUes loUreiro / 637.284.192-49
objetivo: dar aPoio logÍstiCo oFiCina e MonitoraMento da PolÍ-
tiCa de saÚde do HoMeM, MonitoraMento do Projeto de Preven-
ÇÃo ao CânCer de Pênis, as reFerênCias tÉCniCas das PolÍtiCas 
de saÚde do HoMeM, tendo CoMo objetivo a qUaliFiCaÇÃo do 
atendiMento adeqUado aos UsUários MasCUlinos na aPs, Forta-
leCendo os eixos da PolÍtiCa de saÚde do HoMeM, CoMo aCesso 
e aColHiMento, doenÇas Prevalentes da PoPUlaÇÃo MasCUlina, 
PrÉ-natal do ParCeiro e Pse, nos MUniCÍPios de igaraPÉ Miri e 
barCarena.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3750 de 21 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
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origeM: belÉM, destino: barCarena
PerÍodo: de 16/08/2022 a 19/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
2299753 / Mario Cesar da silva Ferreira / 462.012.032-49
objetivo: CondUzir servidores qUe irÃo realizar oFiCina e Mo-
nitoraMento da PolÍtiCa de saÚde do HoMeM, MonitoraMento 
do Projeto de PrevenÇÃo ao CânCer de Pênis, as reFerênCias 
tÉCniCas das PolÍtiCas de saÚde do HoMeM, tendo CoMo objeti-
vo a qUaliFiCaÇÃo do atendiMento adeqUado aos UsUários Mas-
CUlinos na aPs, FortaleCendo os eixos da PolÍtiCa de saÚde do 
HoMeM, CoMo aCesso e aColHiMento, doenÇas Prevalentes da 
PoPUlaÇÃo MasCUlina, PrÉ-natal do ParCeiro e Pse, nos MUniCÍ-
Pios de igaraPÉ Miri e barCarena.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3751 de 21 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
Fonte: Fes-reCUrsos-ordinários
origeM: belÉM, destino: braganCa
PerÍodo: de 08/08/2022 a 12/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
55208015 / lailson PatriCK CaMPos dos santos / 689.973.612-87
objetivo: CondUzir os servidores da CeaisP,, Fernando rosa da 
Costa e ana Carolina goMes Carneiro, dione Marilia e joelMa 
do soCorro atÉ o MUniCÍPio de braganÇa/Pa, no PerÍodo de 08 a 
12/08/2022, onde irÃo realizar MonitoraMento de Unidade Pri-
sional, beM CoMo assUntos reFerentes a PolÍtiCa naCional de 
integraÇÃo a saÚde do sisteMa Prisional(PnaisP).
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3752 de 21 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
Fonte: Fes-reCUrsos-ordinários
origeM: belÉM, destino: igaraPe Miri
PerÍodo: de 08/08/2022 a 12/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
571937241 / ClaUdia PatriCia goMes da silva / 432.311.442-72
518556493 / edilMa azUlais liMa / 132.203.732-91
5947337 / tatianY raiol Peralta da roCHa / 581.969.602-63
objetivo: realizar visita tÉCniCa e MonitoraMento do CoMitê 
MUniCiPal de erradiCaÇÃo dos aCidentes de Motor CoM esCalPe-
laMento, nos MUniCÍPios de igaraPÉ Miri e MojU.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3753 de 21 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
Fonte: Fes-reCUrsos-ordinários
origeM: belÉM, destino: igaraPe Miri
PerÍodo: de 08/08/2022 a 12/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
2299753 / Mario Cesar da silva Ferreira / 462.012.032-49
objetivo: CondUzir a eqUiPe qUe realizará visita tÉCniCa e Mo-
nitoraMento do CoMitê MUniCiPal de erradiCaÇÃo dos aCiden-
tes de Motor CoM esCalPelaMento, nos MUniCÍPios de igaraPÉ 
Miri e MojU.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3754 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: braganCa
PerÍodo: de 08/08/2022 a 12/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
572125552 / ana Carolina goMes Carneiro  / 875.279.442-34
56378644 / dione Marilia albUqUerqUe CUnHa / 392.299.632-91
5917134 / joelMa do soCorro da Costa graÇa / 287.841.702-04
objetivo: realizar visita tÉCniCa e MonitoraMento na Unidade 
Prisional do MUniCÍPio e reUniÕes CoM eqUiPe de saÚde do Crs 
e CoM gestores MUniCiPais Para tratar de assUntos reFerentes 
a PnaisP.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3755 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: braganCa
PerÍodo: de 08/08/2022 a 12/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5945905 / Fernando rosa da Costa / 124.036.362-15
objetivo: dar  aPoio adMinistrativo as tÉCniCas da CeaisP, ana 
Carolina, dione Marilia e joelMa do soCorro qUando do Moni-
toraMento na Unidade Prisional e reUniÕes CoM eqUiPe de saÚ-
de do Crs e CoM gestores MUniCiPais Para tratar de assUntos 
reFerentes PolÍtiCa naCional integral À saÚde no sisteMa Pri-
sional - PnaisP.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3756 de 21 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 11/07/2022 a 12/07/2022

MatrÍCUla / noMe / CPF
5147271/1 / edivaldo Correa da Costa / 271.295.002-04
objetivo: realizar a distribUiÇÃo da vaCina da 17ª entrega / 1ª 
Fase da CaMPanHa de vaCinaÇÃo PediátriCa e da 21ª entrega / 5ª 
Fase da CaMPanHa de vaCinaÇÃo do adUlto Contra a Covid 19, 9º 
etaPa da 24ª CaMPanHa naCional Contra inFlUenza, 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° 3757 de 21 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 13/07/2022 a 14/07/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5147271/1 / edivaldo Correa da Costa / 271.295.002-04
objetivo: realizar a distribUiÇÃo da vaCina da 17ª entrega / 1ª 
Fase da CaMPanHa de vaCinaÇÃo PediátriCa e da 21ª entrega / 5ª 
Fase da CaMPanHa de vaCinaÇÃo do adUlto Contra a Covid 19, 9º 
etaPa da 24ª CaMPanHa naCional Contra inFlUenza, avaliaÇÃo e 
MonitoraMento na rede de Frio nos MUniCÍPios de CaPaneMa e 
sÃo MigUel do gUaMá.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3758 de 21 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 11/07/2022 a 12/07/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
55586822/1 / antonio josÉ soUza sardinHa / 330.164.882-72
objetivo: CondUzir o tÉCniCo da divisÃo de iMUnizaÇÕes edival-
do Correa da Costa a FiM de realizar a distribUiÇÃo da vaCina 
da 17ª entrega / 1ª Fase da CaMPanHa de vaCinaÇÃo PediátriCa 
e da 21ª entrega / 5ª Fase da CaMPanHa de vaCinaÇÃo do adUlto 
Contra a Covid 19, 9º etaPa da CaMPanHa inFlUenza, avaliaÇÃo e 
MonitoraMento na rede de Frio no MUniCÍPio de CastanHal, CoM 
Parada na rede de Frio do MUniCÍPio de santa izabel do Pará.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3759 de 21 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 13/07/2022 a 14/07/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
55586822/1 / antonio josÉ soUza sardinHa / 330.164.882-72
objetivo: CondUzir o tÉCniCo da divisÃo de iMUnizaÇÕes edival-
do Correa da Costa a FiM de realizar a distribUiÇÃo da vaCina 
da 17ª entrega / 1ª Fase da CaMPanHa de vaCinaÇÃo PediátriCa 
e da 21ª entrega / 5ª Fase da CaMPanHa de vaCinaÇÃo do adUlto 
Contra a Covid 19, 9º etaPa da CaMPanHa inFlUenza, avaliaÇÃo e 
MonitoraMento na rede de Frio dos MUniCÍPios de CaPaneMa e 
sÃo MigUel do gUaMá.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3760 de 21 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: meia diária  valor: r$ 118,69
Fonte: Fes-reCUrsos-ordinários
origeM: belÉM, destino: abaetetUba
PerÍodo: de 21/07/2022 a 21/07/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5917836 / deize qUeiroz MUniz / 730.527.012-15
555892522 / elizabete Haber Pereira / 652.284.212-20
objetivo: visita tÉCniCa Para aCoMPanHaMento da obra do Cen-
tro CirÚrgiCo do HosPital regional do baixo toCantins - aba-
etetUba.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3761 de 22 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 6 diárias e meia  valor: r$ 1.542,97
Fonte: Fes-reCUrsos-ordinários
origeM: belÉM, destino: santarÉM
PerÍodo: de 20/07/2022 a 26/07/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
57231682 / rogÉrio araÚjo Costa / 684.546.602-59
objetivo: aPoiar a CondUÇÃo de Material iMUnobiolÓgiCos, va-
Cinas e oUtros no MUniCÍPio de santarÉM, no PerÍodo de 20/07 
á 26/07/2022.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3762 de 22 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 29/08/2022 a 02/09/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5958049 / brena Mendes de soUsa / 021.102.812-60
5594791 / elizabete goUvea alFaia / 300.162.232-68
59588621 / elton Ferreira de CarvalHo / 934.387.102-34
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85944 / joÃo dos santos Mota / 064.563.832-34
55208475 / sandro seabra Moraes / 943.218.092-15
objetivo: realizar visita tÉCniCa Para FisCalizaÇÃo dos indiCa-
dores das Metas Fixas e variáveis PaCtUadas no Contrato de ges-
tÃo nº 002/sesPa/2022 no HosPital regional PÚbliCo do MarajÓ.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3763 de 22 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: sÃo MigUel do gUaMá
PerÍodo: de 29/08/2022 a 02/09/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5898235 / larisse Marionor santana de oliveira Mendes / 
680.348.812-87
109096 / regina Celia barroso saldanHa / 061.715.752-91
objetivo: realizar a avaliaÇÃo e MonitoraMento na rede de 
Frio, inventário e ajUstes no sisteMa de inForMaÇÃo de insU-
Mos estratÉgiCos - sies no MUniCÍPio de sÃo MigUel do gUaMá 
- 5º Crs.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3764 de 22 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: sÃo MigUel do gUaMá
PerÍodo: de 29/08/2022 a 02/09/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
55586822/1 / antonio josÉ soUza sardinHa / 330.164.882-72
objetivo: CondUzir as tÉCniCas da divisÃo de iMUnizaÇÕes la-
risse Marionor santana de oliveira Mendes e regina CÉlia bar-
roso saldanHa qUe irÃo realizar a avaliaÇÃo e MonitoraMento 
na rede de Frio, inventário e ajUstes no sisteMa de inForMaÇÃo 
de insUMos estratÉgiCos - sies no MUniCÍPio de sÃo MigUel do 
gUaMá - 5º Crs.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3765 de 22 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: sta Maria do Pará
PerÍodo: de 08/08/2022 a 12/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5964514 / brUno leandro goMes oliveira / 000.602.272-30
5966054 / joilson silva da silva / 889.240.842-91
54184514 / lUCiana barros da silva / 693.044.242-91
objetivo: realizar a “iMPlantaÇÃo de reFerênCia tÉCniCa MUni-
CiPal eM st e investigaÇÃo de agravos da Pstt”, nos MUniCÍPios 
de santa Maria do Pará/Pa e iritUia/Pa.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3766 de 22 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: sta Maria do Pará
PerÍodo: de 08/08/2022 a 12/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
541941601 / MUrilo Pereira silva / 596.839.702-06
objetivo: dar sUPorte logÍstiCo nas reUniÕes de “iMPlantaÇÃo de 
reFerênCia tÉCniCa MUniCiPal eM st e investigaÇÃo de agravos da 
Pstt”, nos MUniCÍPios de santa Maria do Pará/Pa e iritUia/Pa.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3767 de 22 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: sta Maria do Pará
PerÍodo: de 08/08/2022 a 12/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5168333-1 / PaUlo Manoel de soUza / 145.554.172-91
objetivo: CondUzir os tÉCniCos Para realizareM atividades 
nos MUniCÍPios de santa Maria do Pará/Pa e iritUia/Pa.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3768 de 22 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: Ponta de Pedras
PerÍodo: de 22/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
32135365 / josetti Maria rodrigUes loPes / 116.009.692-91
5090504-3 / Maria eMilia rodrigUes ribeiro / 269.282.132-72
54186001-2 / riCardo lUiz de andrade e silva / 130.359.752-72
objetivo: ira realizar MonitoraMento das aÇÕes de Controle 
da HansenÍase de Pi e MonitoraMento do sisteMa de inForMaÇÃo 
sinan net no MUniCÍPio de Ponta de Pedras.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3769 de 22 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: PriMavera

PerÍodo: de 18/08/2022 a 19/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5966058 / larissa aragUaia Monteiro de Castro / 965.806.072-20
5966048 / ManUella alMeida raiol da silva / 015.420.372-63
objetivo: realizar iMPlantaÇÃo das Unidades sentinelas, e 
treinaMento do PrograMa vigiar, nos MUniCÍPios de CaPaneMa 
e PriMavera/Pa.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3770 de 22 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: PriMavera
PerÍodo: de 18/08/2022 a 19/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
55589253-2 / rosinete das graÇas Farias nonato navegantes / 
334.115.302-00
objetivo: dar aPoio na iMPlantaÇÃo das Unidades sentinelas, e 
treinaMento do PrograMa vigiar, nos MUniCÍPios de CaPaneMa 
e PriMavera/Pa.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3771 de 22 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: PriMavera
PerÍodo: de 18/08/2022 a 19/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5831490 / FroYlan da silva Faro FilHo / 248.263.242-00
objetivo: CondUzir servidores qUe irÃo realizar iMPlantaÇÃo 
das Unidades sentinelas, e treinaMento do PrograMa vigiar, 
nos MUniCÍPios de CaPaneMa e PriMavera/Pa.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3772 de 22 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: meia diária  valor: r$ 83,53
Fonte: Fes-reCUrsos-ordinários
origeM: belÉM, destino: CastanHal
PerÍodo: de 16/08/2022 a 16/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
57205095 / sinderlei Cardoso da serra / 401.567.102-34
objetivo: CondUzir a eqUiPe tÉCniCa Para visita de Monitora-
Mento nos leitos de retagUarda ClÍniCa e Porta de entrada do 
HosPital MUniCiPal de UrgênCia e eMergênCia Maria laÍse Perei-
ra e nos leitos de retagUarda ClÍniCa do HosPital MagalHÃes, 
Unidades loCalizadas no MUniCÍPio de CastanHal.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3773 de 22 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: meia diária  valor: r$ 83,53
Fonte: Fes-reCUrsos-ordinários
origeM: belÉM, destino: CastanHal
PerÍodo: de 16/08/2022 a 16/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5959643 / brUna lola da silva / 980.906.582-53
5952603 / glaUCia estHerFannY brandÃo do nasCiMento / 
026.327.832-83
5959646 / Wanessa de oliveira barbosa / 012.464.112-10
objetivo: realizar visita de MonitoraMento nos leitos de re-
tagUarda ClÍniCa e Porta de entrada do HosPital MUniCiPal de 
UrgênCia e eMergênCia Maria laÍse Pereira e nos leitos de re-
tagUarda ClÍniCa do HosPital MagalHÃes, Unidades loCalizadas 
no MUniCÍPio de CastanHal.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3774 de 22 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: breves
PerÍodo: de 22/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
7242031 / inez UCHÔa liMa / 174.860.762-68
5099102 / Mirian sales batista / 089.576.302-87
objetivo: realizar MonitoraMento das aÇÕes de Controle da 
HansenÍase de Pi (PrevenÇÃo de inCaPaCidades) e MonitoraMen-
to do sisteMa de inForMaÇÃo sinan net.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3775 de 22 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: breves
PerÍodo: de 22/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
52746483 / vingren de Farias Ferreira / 166.287.052-34
objetivo: dar aPoio a tÉCniCa qUe irá realizar MonitoraMento 
nas aÇÕes de Controle da HansenÍase e avaliaÇÃo do sisteMa 
de inForMaÇÃo sinan net, eM CUMPriMento do CronograMa do 
PrograMa estadUal de Controle da HansenÍase.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
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PoRtARiA N° 3776 de 25 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
Fonte: Fes-reCUrsos-ordinários
origeM: belÉM, destino: Marabá
PerÍodo: de 08/08/2022 a 12/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
54184137-2 / adilson Mendes de FigUeiredo / 090.078.572-15
5955916 / FranCiane dos santos liMa / 057.124.604-40
5150558-1 / PaUlo roberto estUMano beltrao / 145.408.432-49
objetivo: realizar visita tÉCniCa no HosPital regional do sU-
deste do Pará, Para aPresentaÇÃo de eMissÃo de relatÓrio de 
MonitoraMento do reFerido HosPital dos serviÇos de Uti adUl-
to, Uti PediátriCa e Uti neonatal Habilitadas do MUniCÍPio de 
Marabá/Pa.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3777 de 25 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
Fonte: Fes-reCUrsos-ordinários
origeM: belÉM, destino: Marabá
PerÍodo: de 08/08/2022 a 12/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
541913841 / vitor eloi reis do CoUto / 303.054.382-04
objetivo: CondUzir eqUiPe do das/ddass qUe irá realizar visita 
tÉCniCa Para a avaliaÇÃo e MonitoraMento do HosPital regio-
nal do sUdeste do Pará no MUniCÍPio de Marabá.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3778 de 25 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 22/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
54184137-2 / adilson Mendes de FigUeiredo / 090.078.572-15
5955916 / FranCiane dos santos liMa / 057.124.604-40
5150558-1 / PaUlo roberto estUMano beltrao / 145.408.432-49
objetivo: realizar visita tÉCniCa no HosPital regional PÚbliCo 
do lesta de Pará, Para aPresentaÇÃo de eMissÃo de relatÓrio 
de MonitoraMento do reFerido HosPital dos serviÇos de Uti 
adUlto Habilitada.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3779 de 25 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 22/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
57205095 / sinderlei Cardoso da serra / 401.567.102-34
objetivo: CondUzir eqUiPe da das/ddass qUe irá realizar visita 
tÉCniCa Para a avaliaÇÃo e MonitoraMento do HosPital regio-
nal PÚbliCo do lesta de Pará no MUniCÍPio de ParagoMinas.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3780 de 26 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 13/07/2022 a 13/07/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
59184072 / lUCas rodrigUes Moreira / 016.488.212-00
59253604 / Walbert jeMison PoMPeU da lUz  / 017.383.692-50
objetivo: PartiCiPaÇÃo da distribUiÇÃo de testes ráPidos de 
antÍgenos Contra a Covid 19, no MUniCÍPio de CastanHal.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3781 de 26 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 13/07/2022 a 13/07/2022
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 CastanHal.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3782 de 26 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
57192511 / daYse lUz da silva MaUes Costa / 517.425.272-72
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 
estadUal nº 2.044 de 03 de dezeMbro de 2021 (atUalizaÇÕes de-

Creto 2.265, de 29/03/2022 e deCreto 2. 433 de 13/06/2022) , re-
Ferente a CoMProvaÇÃo de vaCinaÇÃo Para Fins de CirCUlaÇÃo.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3783 de 26 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
59089453 / raqUel de jesUs Moraes goMes / 370.149.192-53
objetivo: dar aPoio aos servidores qUe irÃo realizar FisCa-
lizaÇÃo e MonitoraMento eM estabeleCiMentos sUjeitos a vi-
gilânCia 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 CoMPro-
vaÇÃo de vaCinaÇÃo Para Fins de CirCUlaÇÃo.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3784 de 26 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
572317281 / ronan Costa de oliveira / 846.974.232-91
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 
vaCinaÇÃo Para Fins de CirCUlaÇÃo.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3785 de 26 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
54185125-1 / Maria das dores de liMa borges / 146.182.812-00
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 
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° 3786 de 26 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: itaitUba
PerÍodo: de 28/08/2022 a 03/09/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
7242031 / inez UCHÔa liMa / 174.860.762-68
5090504-3 / Maria eMilia rodrigUes ribeiro / 269.282.132-72
objetivo: realizar MonitoraMento das aÇÕes de Controle da 
HansenÍase de Pi e MonitoraMento do sisteMa de inForMaÇÃo 
sina/net no MUniCÍPio de itaitUba.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3787 de 26 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: altaMira
PerÍodo: de 17/08/2022 a 19/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
54190007 / adriana PiMentel veras / 429.977.632-15
57622194 / iolanda daYse de Castro Costa / 562.949.302-78
55208336 / Marilia Faial batista / 022.964.142-30
objetivo: realizar disCUssÃo do FlUxo de PreenCHiMento da de-
ClaraÇÃo de Óbito e veriFiCaÇÃo de Óbitos eM MUniCÍPio seM o 
serviÇo de svo, eM altaMira e MUniCÍPios do 10ºCrs.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3788 de 27 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
55208016 / Clebson Cardoso raMos / 589.958.462-91
5917571 / dinaelson soares / 645.135.562-34
57173282 / edinaldo Miranda da silva / 455.639.342-68
54190544-1 / ezeqUiel trindade de CarvalHo / 654.681.632-68
57231682 / rogÉrio araÚjo Costa / 684.546.602-59
objetivo: CondUzir eqUiPe qUe irá PartiCiPar da aÇÃo de saÚde 
itinerante no MUniCÍPio de bonito/Pa.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
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PoRtARiA N° 3789 de 27 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
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
1056941 / Carlos alberto Ferreira vidal / 062.254.542-68
54190762/1 / Carolina rebeCa da Costa e silva CreÃo / 710.267.032-04
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
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
54190948 / Karine do soCorro dos santos daMasCeno / 692.067.162-04
59554751 / KellY Cristiane roCHa da silva / 632.646.842-68
5955451 / loana telles Ferreira de CarvalHo Costa / 006.187.962-23
54189407 / lUCiana alMeida barbosa / 489.256.082-00
54190534 / lUCiano de jesUs santana / 768.030.402-59
5608309 / MarCio da Costa MarinHo / 318.479.942-53
5529310-1 / Maria iraCY tUPinaMbá  / 148.381.762-87
5945911 / renata MaCedo lobato da silva / 480.884.712-49
objetivo: PartiCiPar da aÇÃo de saÚde itinerante no MUniCÍPio 
de bonito/Pa.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3790 de 27 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 11/07/2022 a 12/07/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
084824-011 / gesse Costa dos santos / 042.379.192-34
objetivo: realizar a  17ª entrega de vaCina / 1ª Fase da CaM-
PanHa de vaCinaÇÃo PediátriCa e da 21ª entrega / 5ª Fase da 
CaMPanHa de vaCinaÇÃo do adUlto Contra a Covid 19, 9º etaPa 
da 24ª CaMPanHa naCional Contra inFlUenza, na rede de Frio do 
MUniCÍPio de barCarena - 6º Crs.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3791 de 27 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 11/07/2022 a 12/07/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
57231723 / antonio rodrigUes serrÃo / 738.148.652-00
objetivo: CondUzir o tÉCniCo da divisÃo de iMUnizaÇÕes gessÉ 
Costa dos santos a FiM de realizar a distribUiÇÃo da vaCina 
da 17ª entrega / 1ª Fase da CaMPanHa de vaCinaÇÃo PediátriCa 
e da 21ª entrega / 5ª Fase da CaMPanHa de vaCinaÇÃo do adUlto 
Contra a Covid 19, 9ª etaPa da CaMPanHa inFlUenza, rede de Frio 
do MUniCÍPio de barCarena - 6º Crs.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3792 de 27 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: sta lUzia do Pará
PerÍodo: de 16/08/2022 a 20/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
57234061 / elane brUna barroso tota da CrUz / 743.815.982-53
555873171 / nelCeli silva Melo / 387.854.392-15
objetivo: realizar a “qUaliFiCaÇÃo dos ProFissionais de saÚde 
sobre os agravos da PolÍtiCa de saÚde do trabalHador do MU-
niCÍPio de santa lUzia do Pará/Pa”.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3793 de 27 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: sta lUzia do Pará
PerÍodo: de 16/08/2022 a 20/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
54184514 / lUCiana barros da silva / 693.044.242-91
objetivo: realizar aPoio logÍstiCo e adMinistrativo na “qUali-
FiCaÇÃo dos ProFissionais de saÚde sobre os agravos da PolÍ-
tiCa de saÚde do trabalHador do MUniCÍPio de santa lUzia do 
Pará/Pa”.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3794 de 27 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: sta lUzia do Pará
PerÍodo: de 16/08/2022 a 20/08/2022

MatrÍCUla / noMe / CPF
571945251 / Katia regina silva PUga / 639.474.712-20
objetivo: dar sUPorte e aUxÍlio neCessários (CÓPias, FreqUên-
Cias, Material de exPediente, etC.) aos tÉCniCos resPonsáveis 
Pela “qUaliFiCaÇÃo dos ProFissionais de saÚde sobre os agra-
vos da PolÍtiCa de saÚde do trabalHador do MUniCÍPio de santa 
lUzia do Pará/Pa”.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3795 de 27 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: sta lUzia do Pará
PerÍodo: de 16/08/2022 a 20/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
572064371 / anderson Wagner da CrUz nasCiMento / 609.877.822-15
objetivo: CondUzir tÉCniCos do Cerest/Pa/dvs/sesPa, Para re-
alizareM a “qUaliFiCaÇÃo dos ProFissionais de saÚde sobre os 
agravos da PolÍtiCa de saÚde do trabalHador do MUniCÍPio de 
santa lUzia do Pará/Pa”.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3796 de 27 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: liMoeiro do ajUrU
PerÍodo: de 10/08/2022 a 17/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
85863-1 / Carlos alberto dUtra MadUreira / 038.819.622-04
54190544-1 / ezeqUiel trindade de CarvalHo / 654.681.632-68
objetivo: CondUzir os servidores qUe irÃo realizar insPeÇÃo/
FisCalizaÇÃo eM FabriCas de PalMito Para Fins de liCenCiaMento 
anUal de 2022 na regiÃo da 13º Centro regional de saÚde/sesPa 
(MUniCÍPios de CaMetá/oeiras e liMoeiro do ajUrU).
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3797 de 27 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: liMoeiro do ajUrU
PerÍodo: de 10/08/2022 a 17/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5722864 / gilson Moraes dos santos / 781.338.742-20
objetivo: dar aPoio adMinistrativo aos servidores qUe irÃo 
realizar insPeÇÃo/FisCalizaÇÃo eM FabriCas de PalMito Para 
Fins de liCenCiaMento anUal de 2022 na regiÃo da 13º Centro 
regional de saÚde/sesPa (MUniCÍPios de CaMetá/oeiras e liMo-
eiro do ajUrU).
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3798 de 27 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: liMoeiro do ajUrU
PerÍodo: de 10/08/2022 a 17/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
58995293 / Higor ribeiro borges / 015.520.892-66
5529255 / joao Pinto Monteiro jUnior / 167.566.812-49
1040001 / Milton goMes dos santos / 207.226.562-20
5955882 / Milvea FranCiane Ferreira Carneiro / 826.621.262-72
objetivo: realizar insPeÇÃo/FisCalizaÇÃo eM FabriCas de PalMi-
to Para Fins de liCenCiaMento anUal de 2022 na regiÃo da 13º 
Centro regional de saÚde/sesPa (MUniCÍPios de CaMetá/oeiras 
e liMoeiro do ajUrU).
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3799 de 27 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: liMoeiro do ajUrU
PerÍodo: de 10/08/2022 a 17/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
59544112 / MUrYlo aUgUsto ribeiro MaCedo  / 022.667.272-73
objetivo: dar aPoio tÉCniCo aos servidores qUe irÃo realizar 
insPeÇÃo/FisCalizaÇÃo eM FabriCas de PalMito Para Fins de li-
CenCiaMento anUal de 2022 na regiÃo da 13º Centro regional de 
saÚde/sesPa (MUniCÍPios de CaMetá/oeiras e liMoeiro do ajUrU).
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros
PoRtARiA N° 3800 de 27 de Julho de 2022
nÚMero de diárias: 1 diária  valor: r$ 237,38
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: belÉM, destino: sÃo Caetano de odivelas
PerÍodo: de 22/08/2022 a 22/08/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
55208371-1 / adilKa Caline goMes CavalCanti Candido / 103.144.624-90
objetivo: sUPervisÃo e orientaÇÃo de insPeÇÃo sanitária nos 
sisteMas de abasteCiMento de ágUa Para ConsUMo HUMano e 
ProPorCionar ForneCiMento de ágUa CoM qUalidade Pra PoPU-
laÇÃo nos MUniCÍPios de sÃo Caetano de odivelas, vigia e santa 
izabel do Pará.
seCretário adjUnto de gestÃo adMinistrativa: ariel doUrado 
saMPaio Martins de barros

Protocolo: 846925
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féRiAs
.

PoRtARiA N.º 1.058 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022/DGtEs/sEsPA.
a diretora de gestÃo do trabalHo e da edUCaÇÃo na saÚde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, Considerando o processo 2022/1081537;
r e s o l v e:
ConCeder 20(vinte) dias de férias regulamentares a servidora tatianY 
raiol Peralta da roCHa, identidade Funcional nº 5947337/1, cargo de 
CHeFe de Unidade Mista, lotada na diretoria técnica, no período de 12 
de setembro de 2022 a 01 de outubro de 2022, referente ao período aqui-
sitivo de 20 de março de 2021 a 19 de março de 2022.
PUbliqUe-se, registre-se e CUMPra-se.
gdv/diretoria de gestÃo do trabalHo e da edUCaÇÃo na saÚde /
seCretaria de estado de saÚde PÚbliCa, em 01.09.2022.
Kelly de Cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 847642
PoRtARiA N° 1051 DE 31 DE AGosto DE 2022/DGtEs/sEsPA 
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publica-
da no doe nº.  28.190 de 11.04.1996 e, Considerando o que dispõe os 
arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; Considerando 
o processo 2022/509382;
resolve:
aUtorizar o gozo de 11 (onze) dias de férias regulamentares, à 
servidora gHeYsa angÉliCa Paiva raMos, matricula nº 57195630/1, 
lotado na diretoria administrativa e Financeira, no período de 01.11.2022 
a 11.11.2022 referente ao período aquisitivo de 03 de jUnHo de 2021 a 
02 de jUnHo de 2022, interrompidas através da Portaria nº 538/11.05. 
2022, publicada no doe nº 34.968/12.05.2022.
registre-se, PUbliqUe-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.
PoRtARiA N° 1055 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022/DGtEs/sEsPA.
a diretora de gestÃo do trabalHo e da edUCaÇÃo na saÚde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
resolve:
ConCeder, Férias regulamentares ao (a) servidor (a) desta sesPa, abaixo 
relacionado:

Matrícula servidor Período Aquisitivo Período de Gozo
239062-1 rosa MarCia saraiva gentil 24/04/1986 a 23/04/1987 04/01/2023 a 02/02/2023

obs: ConForMe PareCer jUridiCo Constante no ProCesso nº 2022/776954.
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 01/09/2022.
Kelly de Cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.
PoRtARiA N° 1057 DE 01 DE sEtEMBRo 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, abai-
xo relacionado:

Matrícula servidor Período Aquisitivo Período de Gozo
54190527-1 antÔnio MarCos soUsa de liMa 20/04/2018 a 19/04/2019 01/12/2022 a 30/12/2022
54190527-1 antonio MarCos soUsa de liMa 20/04/2019 a 19/04/2020 02/01/2023 a 31/01/2023

obs: ConForMe PareCer jUridiCo Constante no ProCesso nº 2022/817133.
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 01/09/2022.
Kelly de Cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 847649

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
sEcREtARiA DE EstADo DE sAúDE PúBLicA

coNsELHo EstADuAL DE sAúDE Do PARÁ – cEs/PA
REsoLução cEs/PARÁ Nº 043 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022.

a Presidente do ConselHo estadUal de saÚde do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução Ces/Pa nº 028 de 24 
de Agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.737, de 18 
de outubro de 2021.
Considerando que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei n º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do Conselho estadual de saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo Chefe do 
Poder executivo ou pelo titular da secretaria de estado da saúde Pública;
Considerando a resolução Ces/Pará nº 041 de 25 de agosto de 2022 
que constituiu o Mandato de transição de até 180 (cento e oitenta) dias 
representado pelos membros elencados no anexo Único desta resolução, 

com a finalidade de preparar e conduzir a realização do Processo Eleitoral para 
a escolha das entidades que irão compor o colegiado no biênio 2022-2024;
 Considerando o disposto no regimento interno Capitulo iii - estrutura 
e Funcionamento, em seu art. 10, inciso viii - são atribuições do Presi-
dente do Ces/Pa: decidir, ad referendum acerca de assuntos emergenciais, 
quando houver impossibilidade de consulta ao Plenário, submetendo o seu 
ato à deliberação do plenário, em reunião imediatamente subsequente.
resolve: “ad reFerendUM”
1. revogar a resolução Ces/Pa nº 036, de 27 de julho de 2022 que alte-
rou o cronograma das reuniões ordinária do Ces/Pa referente ao mês de 
agosto e de setembro do corrente ano.
2. aprovar a nova alteração no Cronograma de reunião ordinária do Con-
selho estadual de saúde do Pará – Ces/Pa referente ao mês de agosto e 
de setembro do corrente ano, conforme cronograma abaixo:
o que a reunião ordinária do mês de agosto/2022 seja transferida do dia 
24 de agosto de 2022 para o dia 27 de setembro de 2022;
• Que a Reunião Ordinária do mês de Setembro/2022 segue calendário 
será dia 28 de setembro de 2022;
• Que as Reuniões e Atividades das Comissões Permanentes do Conselho 
estadual de saúde, referente ao mês de setembro ocorram no dia 26 de 
setembro de 2022, no horário da tarde.
3. aprovar a realização da 5ª reunião extraordinária para o dia 26 de se-
tembro de 2022, no horário da manhã com pauta única: reformulação do 
regimento interno do Conselho estadual de saúde do Pará.
4. aprovar que a atividade de treinamento no sistema digisUs gestor – 
Módulo Planejamento (dgMP) aos (as) Conselheiros (as) estaduais seja 
realizado, conforme programação abaixo:
• Que o Treinamento no Sistema DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento 
(dgMP) para os(as) Conselheiros(as) da região Metropolitana i será reali-
zado dia 19 de setembro de 2022.
• Que o Treinamento no Sistema DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento 
(dgMP)para os(as) Conselheiros(as) das demais regiões do estado será 
realizado em outubro do corrente, em data oportuna a ser informada.
5. esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria eUniCe CarvalHo de Moraes
Presidente do ConselHo estadUal de saÚde do Pará

Protocolo: 847963
GovERNo Do EstADo Do PARÁ

sEcREtARiA DE EstADo DE sAúDE PúBLicA
coNsELHo EstADuAL DE sAúDE Do PARÁ – cEs/PA

REsoLução cEs/PARÁ Nº 035 DE 27 DE JuLHo DE 2022.
a Presidente do ConselHo estadUal de saÚde do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução Ces/Pa nº 028 de 24 
de Agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.737, de 18 
de outubro de 2021.
Considerando que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei n º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do Conselho estadual de saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo Chefe do 
Poder executivo ou pelo titular da secretaria de estado da saúde Pública;
Considerando a decisão da maioria dos membros presentes do Conselho 
estadual de saúde – Ces/Pa, em reunião ordinária, realizada no dia 27 
de julho de 2022.
Coniderando a resolução Ces/Pa nº 031 de 22 de junho de 2022 que 
aprovou que a 5ª Conferência estadual de saúde Mental – 5ª CoesM/
Pará seja realizada no período de 17 a 19 de agosto de 2022, na cidade 
de belém-Pará;
resolve:
1. aprovar a Programação da 5ª Conferência estadual de saúde Mental – 
5ª CoesM/Pará que será realizada no período de 17 a 19 de agosto de 
2022, no Centro Cultural e turístico “tancredo neves” – CentUr/FCP, na 
cidade de belém-Pará; conforme o anexo Único desta resolução;
2. esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria eUniCe CarvalHo de Moraes
Presidente do ConselHo estadUal de saÚde do Pará
Homologo a resolução Ces/Pa nº 035 de 27 de julho de 2022.
rÔMUlo rodovalHo goMes
seCretário de estado de saÚde PÚbliCa

ANExo úNico DA REsoLução cE/PARÁ 
Nº 035, DE 27 DE JuLHo DE 2022.

PrograMaÇÃo
local: CentUr / FCP - Centro Cultural e turístico “tancredo neves”

endereço: av. gentil bittencourt, 650 - nazaré, belém - Pa, 66035-340. 
quarta – feira 17 de agosto de 2022

08h – 18h exPositores - stands

08h30 - 13h
13h30 - 15h

CredenCiaMento
- delegadas (os) titulares

 
- delegadas (os) suplentes

 
12h - 14h alMoÇo
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15h - 16h

CeriMÔnia de abertUra
Mesa de abertUra:

governador – Prefeito de belém – Presidente da alePa – sesPa – CoseMs – Cns – Ces/Pa
HoMenageM PÓstUMa Às vitiMas da Covid 19

 
oraÇÃo eCUMêniCa:

Ces: Usuário: Conselheiro ananias de jesus da rocha Picanço
  trabalhadora: Conselheira Cleide Conceição de Morais brito da silva

exeCUÇÃo do Hino naCional e Hino do Pará
aPresentaÇÃo CUltUral

16h - 17h

Palestra Magna
- teMa Central: “a Política de saúde Mental como direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, 

rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no sUs.”
Palestrantes: Fernanda rodrigUes da gUia - Cns

Ces: Usuário: Conselheira Maria eunice Carvalho de Moraes
  trabalhador: Conselheiro josé ribamar santos de assis

  Gestor: Conselheira Mônika Camila Pereira Câmelo Braga
 

- eixo PrinCiPal: “Fortalecer e garantir Políticas Públicas: o sUs, o cuidado de saúde mental em 
liberdade e o respeito aos direitos Humanos.”

Palestrantes: CHarles Cezar toCantins de soUza - CoseMs
Ces: Usuário: Conselheira Maria eunice Carvalho de Moraes

  trabalhador: Conselheiro josé ribamar santos de assis
  Gestor: Conselheira Mônika Camila Pereira Câmelo Braga

 

17h - 18h

- leitUra e aProvaÇÃo da ProPosta de regiMento interno da 5ª ConFerênCia estadUal 
saÚde Mental

- CoMPosiÇÃo da CoMissÃo organizadora do ProCesso eleitoral dos (as) delegados 
(as) a etaPa naCional.

Ces: Usuário: Conselheiro rômulo augusto gomes de azevedo
  trabalhador: Conselheiro Marlon leite de souza

  gestor: Conselheiro edson Farias Marquês 

18h
enCerraMento do dia

- CoFFee breaCK
 

quinta - feira 18 de agosto de 2022

08h30 - 09h
 

Painel teMátiCo CoM debate
- eixo i – “Cuidado em liberdade como garantia de direito a cidadania”

Palestrantes: dra. sHirle rosângela Meira de Miranda
  alan dos santos reis

Ces: Usuário: Conselheiro ananias de jesus da rocha Picanço
  trabalhador: Conselheira Maria liz do socorro nascimento silva

  gestor: Conselheira eliane Farias de Miranda
09h -10h debate

10h - 10h30 intervalo

10h30 - 11h

Painel teMátiCo CoM debate
- Eixo II - “Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde 

mental.”.
Palestrantes: rosângela CeCiM albiM

Ces: Usuário: Conselheiro luís Carlos Magno Ferreira
  trabalhador: Conselheira rosa do socorro bogéa Umbuzeiro leite

  gestor: Conselheira Mirian rocha Kahwage
11h-12h debate
12h - 14h

14h – 14h30
alMoÇo

PrograMaÇÃo CUltUral

14h30 - 15h

Painel teMátiCo CoM debate
- eixo iii - “Política de saúde mental e os princípios do sUs: Universalidade, integralidade e 

equidade.”
Palestrantes: Profa. dra. Flávia Cristina silveira leMos

CES: Usuário: Conselheira Tânia Sena Conceição
  trabalho: Conselheiro Cristian da silva Ferreira

  gestor: Conselheiro Paulo saint jean trindade Campos 
15h -16h debate

 16h -16h30 intervalo

16h30 -17h

Painel teMátiCo CoM debate
- Eixo IV - “Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial 

durante e pós-pandemia”
Palestrantes: Profa. dra. Marilda CoUto

Ces: Usuário: Conselheira Maria inez dolzane reis
  trabalhador: Conselheira Maria elizabeth Cardoso siqueira
  Gestor: Conselheira Mônika Camila Pereira Câmelo Braga

17h - 18h debate

18h - 19h

enCerraMento do dia
- CoFFee breaK

 
sexta-feira 19 de agosto de 2022

08h - 12h
MoÇÕes

- entrega das MoÇÕes

08h - 12h

grUPos de trabalHo
- trabalHos de grUPos

 

12h - 14h alMoÇo
14h - 15h30 - eleiÇÃo dos (as) delegados (as) estadUais À etaPa naCional
15h30 - 16h intervalo 

16h - 18h

Plenária Final
- aPresentaÇÃo e aProvaÇÃo das ProPostas Consolidadas nos grUPos

- leitUra e aProvaÇÃo das MoÇÕes
- HoMologaÇÃo dos (as) delegados (as) estadUais eleitos À etaPa naCional

Ces:  Usuário: Conselheiro olavo alves alencar
  trabalhador: Conselheiro josé ribamar santos de assis

  gestor: Conselheiro dr. rômulo rodovalho gomes

18h - 19h

enCerraMento do evento
- Mesa Final

Presidente do Ces/Pa: Conselheira Maria eunice Carvalho de Moraes
secretário estadual de saúde: dr. rômulo rodovalho gomes

19h - CoqUetel

REsoLução cEs/PARÁ Nº 037 DE 27 DE JuLHo DE 2022.
a Presidente do ConselHo estadUal de saÚde do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução Ces/Pa nº 028 de 24 
de Agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.737, de 18 
de outubro de 2021.
Considerando que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei n º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do Conselho estadual de saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo Chefe do 
Poder executivo ou pelo titular da secretaria de estado da saúde Pública;
Considerando a decisão da maioria dos membros presentes do Conselho 
estadual de saúde – Ces/Pa, em reunião ordinária, realizada no dia 27 
de julho de 2022.
Considerando que a gestão estadual do sUs necessita se organizar 
administrativa e financeiramente para o cumprimento de suas responsabi-
lidades legais e compromisso de garantir a manutenção das atividades de 
controle social, imprescindível ao desenvolvimento e efetivação do sUs;
Considerando reunião de trabalho da Comissão Permanente de educa-
ção em saúde - CPePs-Ces-Pa, realizada dia 26 de julho de 2022, que pro-
pôs o Plano de Capacitação dos (as) Conselheiros (as) Municipais de saúde 
do Pará das 13 regionais de saúde; em parceria com a escola técnica do 
sUs – “dr. Manuel ayres”.
  resolve:
3. aprovar o Plano de Capacitação dos (as) Conselheiros (as) Municipais 
de saúde do Pará das 13 regionais de saúde elaborado pela Comissão 
Permanente de educação em saúde - CPePs-Ces-Pa da em parceria com 
a escola técnica do sUs – “dr. Manuel ayres”, conforme o anexo Único 
desta resolução;
4. esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria eUniCe CarvalHo de Moraes
Presidente do ConselHo estadUal de saÚde do Pará
Homologo a resolução Ces/Pa nº 037 de 27 de julho de 2022.
rÔMUlo rodovalHo goMes
seCretário de estado de saÚde PÚbliCa

ANExo úNico DA REsoLução cE/PARÁ 
Nº 037, DE 27 DE JuLHo DE 2022.

PLANo DE cAPAcitAção Dos (As) coNsELHEiRos (As) MuNici-
PAis DE sAúDE Do PARÁ DAs 13 REGioNAis DE sAúDE.
APREsENtAção
ao longo dos últimos anos, os Conselhos de saúde legalmente instituí-
dos, através da lei no 8.142/90, vêm sendo gradativamente formados nos 
municípios paraenses e vêm acumulando as mais variadas experiências 
em busca de ações e instrumentos que favoreçam o desempenho de suas 
atribuições legais, quais sejam:
• atuar na formulação de estratégias de operacionalização da política de saúde;
• atuar no controle da execução da política de saúde.
esta busca vem sendo legitimada através das reuniões dos Conselhos, Con-
ferencias, Fóruns e Seminários afins e passa por permanentes negociações 
entre os interesses específicos de cada segmento representado no conselho.
Consequentemente aumentam as solicitações dos conselhos de todas as 
regiões do Pará por informações e diretrizes, que venham balizar o proces-
so de capacitação e contribuir para a efetividade do controle social no sUs.
Para efeito destas diretrizes, considera-se capacitação os processos for-
mais de transmissão e construção de conhecimentos por meio de encontros 
Regionalizados com realizações de oficinas, Seminários. Fóruns e outros.
vale lembrar outros processos participativos, como os fóruns de debates 
(Conferências de saúde, Plenária dos Conselhos de saúde e encontros de 
Conselheiros e etc).
fiNALiDADE DA cAPAcitAção:
desenvolver atividades para formação de recursos na área do Controle 
social no sUs, formando Conselheiros. Usuários, trabalhadores, gestor/
Prestador Controle social no sUs, comprometidos com as práticas contem-
porâneas e com os avanços no controle Social e tecnológicos do Sistema 
Único de saúde (sUs), com vistas a contribuir para a melhoria de cada 
Conselheiro Municipal de saúde.
oBJEtivos
• Promover Educação Permanente no SUS.
• Promover a formação, a qualificação, e a requalificação de Conselheiros 
da Rede SUS, em consonância aos princípios, diretrizes e legislação vigente 
do SUS, de forma que permita aos conselheiros enfrentar os desafios da 
saúde pública com compromisso, criatividade, autonomia e ética,
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PúBLico ALvo
• Conselheiros Municipais de Saúde:
• Representantes de Trabalhadores
• Representantes dos Usuários
• Representantes dos Gestores
• Controle Social no SUS
MEtoDoLoGiA
• Será utilizada a metodologia da problematização, pedagogicamente 
apresentada em fases definidas e procedimentos adequados que garantam 
a sua efetividade (planejamento, execução e avaliação);
• Nesse processo de sistematização as etapas serão desenvolvidas a partir 
do estudo de um recorte da realidade, a saber: observação, teorização, 
construção de hipóteses de solução, aplicação e síntese/generalização;
• A capacitação será presencial e ofertado em duas turmas, com Conse-
lheiros dos três seguimentos, considerando as especificidades sanitárias 
diante da Covid 19;
• A capacitação será realizada nas 13 regiões de Saúde da SESPA.
• A carga horária de será definida obedecendo a necessidade de cada Re-
gião de saúde.
• A capacitação terá a temática com análise de Conjuntura da Política de 
saúde, do Controle social no sUs e a educação Permanente em saúde;
• A capacitação será desenvolvida pela Escola Técnica do SUS em conjunto 
com a Comissão Permanente de educação em saúde do Ces-Pa.
MAtRiz cuRRicuLAR
Unidade de aPrendizageM
i: legislação estruturante do sistema Único de saúde e Controle social;
ii- gestão e Planejamento no sUs;
iii- regionalização da saúde e as redes de atenção;
iv- Financiamento da saúde.
uNiDADE DE APRENDizAGEM i: LEGisLAção EstRutuRANtE Do 
sistEMA úNico DE sAúDE E coNtRoLE sociAL
1.1. Constituição de 1988;
1.2. Leis Orgânicas da Saúde (Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90);
1.3. Conferências de saúde;
1.4. normas operacionais e Pacto pela saúde;
1.5. decreto nº 7.508/2011;
1.6. lei Complementar 141/2012;
1.7. o controle social no sUs
uNiDADE DE APRENDizAGEM ii: GEstão E PLANEJAMENto No sus.
2.1. o Processo de Planejamento no sUs e a articulação com o orçamento Público;
2.2. instrumentos de Planejamento no sUs: Plano de saúde /Ps, Progra-
mação anual de saúde/Pas; relatório detalhado do quadrimestre ante-
rior/rdqa e relatório anual de gestão/rag;
2.3. o digisUs como instrumento de Planejamento aos Conselheiros de saúde;
2.4. Programação Pactuada integrada – PPi,
2.5. lei de diretrizes orçamentária - ldo;
2.6. Planejamento regional integrado - Pri;
2.7. Contrato organizativo da ação Pública;
2.8. governança e as Práticas de gestores no Planejamento e execução 
das ações de saúde.
uNiDADE DE APRENDizAGEM iii: REGioNALizAção DA sAúDE E 
As REDEs DE AtENção
3.1. a regionalização na saúde;
3.2. as Comissões intergestores no sUs: Comissão intergestores regio-
nal – Cir, Comissão intergestores bipartite – Cib, Comissão intergestores 
tripartite – Cit;
3.3. articulação interfederativa e a governança regional da saúde;
3.4. o Contrato organizativo da ação Pública da saúde;
3.5. os Consórcios em saúde e a regionalização;
3.6. as redes de atenção à saúde no Pará;
3.7. Humanização da assistência em saúde;
3.8. sistema de informações e inclusão digital;
3.9. sistema de regulação de leitos, Consultas.
uNiDADE DE APRENDizAGEM iv: fiNANciAMENto DA sAúDE
4.1. Panorama do Financiamento da saúde;
4.2. origem dos recursos do sUs e modalidades de repasses;
4.3. aplicação de recursos em ações e serviços de saúde;
4.4. blocos de Financiamento da saúde – Custeio e investimento;
4.5. Fundos de saúde: legislação e aspectos operacionais;
4.6. o sioPs;
4.7. Politica nacional de atenção básica/Pnab – Programa Previne brasil;
4.8. Política nacional de atenção Hospitalar;
4.9. Contratualização de serviços Hospitalares.
Membros da Comissão Permanente de educação em saúde - CPePs-Ces-Pa
Cleide Conceição de M brito (sindsaÚde)
Maria elizabeth Cardoso siqueira (sindsaÚde)
edson Farias Marques (CoseMs)
Paulo saint jean trindade Campos (CoseMs)
georgeane sousa de azevedo (aMav)
lucilene Ferreira dutra (aaMe)
bremen raimundo Cardoso da silva (aMaeP)
olavo alves alencar – Coordenador (asdavidas)

REsoLução cEs/PARÁ Nº 038 DE 27 DE JuLHo DE 2022.
a Presidente do ConselHo estadUal de saÚde do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução Ces/Pa nº 028 de 24 
de Agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.737, de 18 
de outubro de 2021.

Considerando que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei n º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do Conselho estadual de saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo Chefe do 
Poder executivo ou pelo titular da secretaria de estado da saúde Pública;
Considerando a decisão da maioria dos membros presentes do Conselho 
estadual de saúde – Ces/Pa, em reunião ordinária, realizada no dia 27 
de julho de 2022.
Considerando a alta demanda dos serviços de ortopedia realizado nos 
Hospitais regionais de redenção e Conceição do araguaia o que tem com-
prometido o fluxo regulador da especialidade em questão na Região do 
araguaia;
 Considerando resolução Ces/Pa nº 042 de 24 de novembro de 2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Pará Nº 34.784, de 03 de dezem-
bro de 2021 que versa sobre a necessidade de implementação do processo 
de planejamento regional integrado visando à organização das redes de 
atenção a saúde com a integração regional das ações e serviços de saúde, 
na atenção básica; na Média e alta Complexidade; de maneira a buscar a 
revisão e redimensionamento do elenco de procedimentos dentro da capa-
cidade física de cada complexo regulador e de seu respectivo perfil munici-
pal considerando sua estrutura epidemiológica e rede de assistência, bem 
como do modelo de contrato de gestão firmado entre as partes.
  resolve:
5. aprovar que a secretaria de estado de saúde Pública do estado do 
Pará - sesPa, através do gt dos Hospitais, na próxima reunião ordinária, 
apresente o Panorama da situação dos serviços de ortopedia e trauma-
tologia na região do araguaia, em resgate a resolução Ces/Pará nº 042, 
de 24/11/2021, anexo único desta resolução; bem como apresentar os 
Contratos de Gestão das OS com o Estado e o modelo assistencial/perfil 
definido.
6. esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria eUniCe CarvalHo de Moraes
Presidente do ConselHo estadUal de saÚde do Pará
Homologo a resolução Ces/Pa nº 038 de 27 de julho de 2022.
rÔMUlo rodovalHo goMes
seCretário de estado de saÚde PÚbliCa

ANExo úNico DA REsoLução cE/PARÁ 
Nº 038, DE 27 DE JuLHo DE 2022.

REsoLução cEs/PARÁ Nº 042 DE 24 DE NovEMBRo DE 2021, pu-
blicada no DoE nº 34.784, DE 03 DE DEzEMBRo DE 2021
a Presidente do ConselHo estadUal de saÚde do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução Ces/Pa nº 028 de 24 
de Agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.737, de 18 
de outubro de 2021.
Considerando que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei n º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do Conselho estadual de saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo Chefe do 
Poder executivo ou pelo titular da secretaria de estado da saúde Pública;
Considerando a decisão dos membros do Conselho estadual de saúde – 
Ces/Pa, em reunião ordinária, realizada no dia 24 de novembro de 2021;
Considerando a necessidade de implementação do processo de plane-
jamento regional integrado visando à organização das redes de atenção a 
saúde com a integração regional das ações e serviços de saúde, na aten-
ção básica; na Média e alta Complexidade; de maneira a buscar a revisão 
e redimensionamento do elenco de procedimentos dentro da capacidade 
física de cada complexo regulador e de seu respectivo perfil municipal con-
siderando sua estrutura epidemiológica e rede de assistência.
resolve:
1. recomendar:
• Que a Gestão Estadual promova em cada uma das 13 Regiões de saúde e 
nas 04 Macrorregiões a revisão e redimensionamento do elenco de proce-
dimentos e tipologia de leito a ser disponibilizada a nossa população, com 
acompanhamento do Conselho estadual de saúde do Pará e dos Conselhos 
Municipais de saúde;
• Que a Gestão Estadual apresente ao Pleno deste colegiado o fluxo do sis-
tema regulador de cada Complexo regulador ativo na rede de assistência, 
em diagnóstico o mais atualizado e preciso possível a ser apreciado nas 
sessões plenárias do Conselho estadual de saúde;
• Que a Gestão Estadual dê celeridade a execução do “Projeto OperaPará” 
como estratégia resolutiva para atender a demanda das cirurgias eletivas que 
estão no guardo da liberação de leitos pelos complexos reguladores ativos;
• Que as Secretarias Municipais de Saúde na interface com os seus comple-
xos reguladores possam intensificar um trabalho continuo de qualificação 
e estruturação de seu perfil de assistência municipal e desenvolvimento da 
sua rede de atenção; de maneira a atender os protocolos normativos do 
sistema regulador e de atenção assistencial dentro do perfil da sua região, 
do seu grau de hierarquização e perfil de seus indicadores atualizados para 
acompanhamento e com uma estratificação mais detalhada e mais precisa; 
a fim de se ter respostas resolutivas e celeridade da avaliação por parte da 
coordenação do complexo regulador.
1. esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria eUniCe CarvalHo de Moraes
Presidente do ConselHo estadUal de saÚde do Pará
Homologo a resolução Ces/Pa nº 042 de 24 de novembro de 2021.
rÔMUlo rodovalHo goMes
seCretário de estado de saÚde PÚbliCa
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REsoLução cEs/PARÁ Nº 039 DE 27 DE JuLHo DE 2022.
a Presidente do ConselHo estadUal de saÚde do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução Ces/Pa nº 028 de 24 
de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.737, de 18 
de outubro de 2021.
Considerando que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei n º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do Conselho estadual de saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo Chefe do 
Poder executivo ou pelo titular da secretaria de estado da saúde Pública;
Considerando a decisão da maioria dos membros presentes do Conselho 
estadual de saúde – Ces/Pa, em reunião ordinária, realizada no dia 27 
de julho de 2022.
Considerando a resolução Ces/Pa nº 028 de 22 de junho de 2022 que 
aprovou a recomposição nominal da Comissão Permanente de acompanha-
mento da gestão estadual – CoPages/Ces-Pa para o biênio 2020-2022.
Considerando o pedido de recurso sobre a decisão de recomposição 
nominal da Comissão Permanente de acompanhamento da gestão esta-
dual – CoPages/Ces-Pa, publicada pela resolução Ces/Pa nº 028, de 
22/06/2022;
  resolve:
1. aprovar o pedido de recurso sobre a decisão de recomposição nominal 
da Comissão Permanente de acompanhamento da gestão estadual – Co-
Pages/Ces-Pa para o biênio 2020-2022,
2. revogar a resolução Ces/Pa nº 028 de 22 de junho de 2022 que apro-
vou a recomposição nominal da Comissão Permanente de acompanhamen-
to da gestão estadual – CoPages/Ces-Pa para o biênio 2020-2022.
3. aprovar a nova recomposição nominal da Comissão Permanente de 
acompanhamento da gestão estadual – CoPages/Ces-Pa para o biênio 
2020-2022, conforme anexo único desta resolução.
4. esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria eUniCe CarvalHo de Moraes
Presidente do ConselHo estadUal de saÚde do Pará
Homologo a resolução Ces/Pa nº 039 de 27 de julho de 2022.
rÔMUlo rodovalHo goMes
seCretário de estado de saÚde PÚbliCa

ANExo úNico DA REsoLução cE/PARÁ 
Nº 039, DE 22 DE JuLHo DE 2022.

CoMissÃo PerManente de aCoMPanHaMento da gestÃo estadUal 
– CoPages/Ces-Pa Para o biênio 2020-2022

sEGMENto MEMBRos tituLAREs MEMBRos suPLENtEs

gestor Mirian roCHa KaHWage
sesPa

eliane Farias de Miranda
sesPa

trabalHador rosa do soCorro bÓgea UMbUzeiro leite
sindsaÚde

Marlon leite de soUza
sindsaÚde

UsUário
 

rosa Maria bandeira Pereira
aMav

olavo alves alenCar
asdavidas

graCinda liMa MagalHÃes
Pastoral da CrianÇa

breMen raiMUndo Cardoso da silva
aMaeP

Protocolo: 847856

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Aviso DE LicitAção
.

REABERtuRA DE LicitAção
o laboratÓrio Central do estado do Pará, através da Pregoeira, 
comunica que realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, confor-
me abaixo:
PregÃo eletrÔniCo nº 14/laCen/2022 – ProC.172957/2022
objeto: contratação de serviÇo de liMPeza e trataMento de ágUa e 
reservatÓrio com manutenções (corretiva e preventiva), higienização, 
desinfecção, impermeabilização, monitoramento, instalações, sanitizações 
dos poços artesianos, cisternas, caixas d’agua, casa de bomba, central de 
água ultra purificada, purificadores, bebedouros, filtros centrais do sistema 
de retenção de ferro , estação de tratamento de água (eta) do laboratório 
Central do estado do Pará.
data da abertUra: 15/09/2022
Horário: 10:00 h. (horário de brasília).
loCal: www.comprasgovernamentais.gov.br
Uasg: 926007
entregas do edital: os interessados poderão retirar o edital no sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mu-
ral de licitações).
resPonsável Pelo CertaMe: siMone serrao rodrigUes – Pregoei-
ra-laCen-Pa

Protocolo: 847675

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA DE coNcEssão  n° 568/2022– 01/09/2022
sUPriMento de FUndo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
nome do servidor Cargo do servidor Matricula
Maria da ConCeiÇÃo dos anjos vieira; ag, de Portaria; 57191215/1
recurso(s): r$ 4.000,00
Fonte do recurso natureza da despesas, valor;
0103000000 339030 r$ 2.000,00
0103000000 339039 r$ 2.000,00
observação: Conceder suprimento de Fundo a Unidade da Ure redUto/1°-
Crs/sesPa, no valor total de r$ 4.000,00 (quatro Mil reais), para atender 
despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues normando
PoRtARiA DE coNcEssão n° 569/2022 – 01/09/2022
sUPriMento de FUndo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
nome do servidor Cargo do servidor Matrícula
MiCHelle valÉria dias Ferreira vieira; ag, administrativo; 57193711/1
recurso(s): r$ 2.000,00
Fonte do recurso natureza da despesas, valor;
0103000000 339030  r$ 2.000,00
observação: Conceder suprimento de Fundo a Unidade da Uat/Hiv/
aids/1°Crs/sesPa, no valor total de r$ 2.000,00 (três Mil reais), para 
atender despesas com Material de consumo.
ordenador: Marco a. rodrigues normando

Protocolo: 847829

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  2ª REGIONAL

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 442 de 31 de Agosto 2022
o diretor do 2ª Centro regional de saúde, usando de suas atribuições que 
lhe são conferidas através da Portaria 1.144 – CCg, de 06 de fevereiro 
de 2019, publicada no doe nº 33.799, de 07/02/2019, eConsideran-
do, o que dispõe o art. 199 da lei estadual nº 5.810/94, que determina 
que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público 
é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante  o processo 
administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa; Consi-
derando, o processo Pae 2021/780892 sCo , do manifestação jurídica 
nº 1201/2021 ; sobre nepotismo, plantões, escala de plantões, escala de 
técnicos de enfermagem, a denuncia teve inicio no canal da ouvidoria do 
estado. Considerando, os termos da  Portaria 930/2021, de 21 de ou-
tubro, publicada no doe nº 34.746 de 25/10/21, que constitui a Comissão 
Permanente de Processo  administrativa disciplinar do 2º Centro regional 
de saúde/sesPa.
resolve:i – designar a Comissão Permanente de Processo administra-
tivo disciplinar (Pad) do 2º Crs/sesPa de santa izabel, para apurar os 
fatos contidos no processo 2021/780892 no prazo de trinta dias (30) sen-
do os membros da comissão; presidente Mara regina da silva soUza 
mat 5177545/2 , CPF 23601337215, andre lUis silva membro  mat 
5913079/1 CPF 63717514253; edUardo jean vilHena dos reis mem-
bro CPF 688.074.492-34 mat 57195597/1.
Considerando a Portarias 930/21 de 21 outubro 2021 e Portaria 
442/2022 de 30 de agosto 2022, a contar da publicação desta, para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar referente o processo Pae 
2021/780892 e manifestação jurídica nº 1201/2021, com fundamentação 
legal no art. 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/94.
PUbliqUe-se registre-se e CUMPra-se
2º Centro regional de saUde/sesPa
santa izabel do Pará, 31 de  agosto 2022
Carlos MariÓ de brito KatÓ
diretor do 2º Crs/sesPa

Protocolo: 847552
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

coMissão iNtERGEstoREs REGioNAL - ciR MEtRoPoLitANA iii
Resolução Nº 030, de 31 de agosto de 2022
a Comissão intergestores regional Metropolitana iii /Pará, no uso de suas 
atribuições legais  e,
- Considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- Considerando a Portaria gM/Ms n° 1.444, de 28/12/2000 que criou in-
centivo de saúde bucal destinado ao financiamento de ações e à inserção 
de profissionais desta área na Estratégia de Saúde da Família;
- Considerando a Portaria Ms nº 2.436, 21 de setembro de 2017, que 
aprova a Política nacional de atenção básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema 
Único de saúde (sUs).
- Considerando o regimento interno da Comissão intergestores regional 
Metropolitana iii/Pa, Capitulo iii, das competências, artigo 3º,
- Considerando ainda a deliberação consensual da Comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa e aprovação em reunião ordinária do dia 31 
de agosto de 2022.
resolve:
art.1º- aprovar por unanimidade o projeto de habilitação de 04 (quatro) 
equipes de saúde bucal – esb, modalidade i, no Município de nova espe-
rança do Piriá.
art. 2º- esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Protocolo: 847615
coMissão iNtERGEstoREs REGioNAL - ciR MEtRoPoLitANA iii
Resolução Nº 031, de 31 de agosto de 2022
a Comissão intergestores regional Metropolitana iii /Pará, no uso de suas 
atribuições legais e,
- Considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- Considerando a Portaria gM/Ms nº 2371 de 07 de outubro de 2009 que 
Institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Componente 
Móvel da atenção à saúde bucal - Unidade odontológica Móvel - UoM.
- Considerando a Portaria gM/Ms nº 2.436, de 21/09/2017, que aprova a 
Política nacional de atenção básica, estabelecendo a revisão de diretrizes 
para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de 
saúde (sUs).
- Considerando o regimento interno da Comissão intergestores regional 
Metropolitana iii/Pa, Capitulo iii, das competências, artigo 3º,
- Considerando ainda a deliberação consensual da Comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa e aprovação em reunião ordinária do dia 31 
de agosto de 2022.
resolve:
art.1º- aprovar por unanimidade a habilitação de 01 (uma) Unidade odon-
tológica Móvel – UoM no Município de nova esperança do Piriá.
art. 2º- esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Protocolo: 847617

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

DiÁRiA
.

DiÁRiA
PoRtARiA Nº 387, 26 DE JuLHo DE 2022.
Fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos labo-
ratórios (laboratÓrio de analise ClÍniCas de braganÇa, institUto 
MÉdiCo de braganÇa-iMeb e ClÍniCa UltraPreven), referente ao mês 
de julho de 2022.
origem: Capanema/Pa – destino: braganÇa / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Kamila liliane nunes oliveira 57190896/1 ag. administrativo

silviane de sousa soares 5723037-1 tec. de enfermagem

no período de 17 a 19/08/2022. quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias.
ordenador: eliane Pinheiro Casseb, diretora do 4ºCrs/sesPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºCrs.

Protocolo: 847390

DiÁRiA
PoRtARiA Nº 376, 27 DE JuLHo DE 2022.
Fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de Participar do treinamento sobre Projeto de Harmonização da 
anvisa promovido pela visa/sesPa.
origem: Capanema/Pa – destino: bragança / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

jorge Miguel Cecim Coelho 5466180-2 Médico veterinário

liliane oliveira Cruz 5967399-1 Farmacêutica

no período de 08 a 12/08/2022. quantidade: 2,5 (duas e Meias) diárias.
ordenador: eliane Pinheiro Casseb, diretora do 4ºCrs/sesPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºCrs.

Protocolo: 847394
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 412, 04 DE AGosto DE 2022.
Fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar Participar da Programação referente a campanha 
agosto dourado, orientação sobre a implantação do núcleo de educação 
permanente em saúde, tratar a importância de inserção de dados no siste-
ma de informação de vigilância nutricional (SISVAN) e Auxilio Brasil.
origem: Capanema/Pa – destino: nova timboteua, Primavera, quatipuru 
e Peixe boi / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

diná Ferreira da Costa 57174866-1 enfermeira

Maria de nazaré vasconcelos Madeiros 3157520-1 odontóloga

luis augusto Melo e silva 5967395-1 enfermeiro

almicélia souza de araujo 5472288-3 assistente social

no período de 16 a 19/08/2022. quantidade: 2 (duas ) diárias.
ordenador: Patrícia de Fátima lima da silva, diretora do 4ºCrs/sesPa.

Protocolo: 847396
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 411, 04 DE AGosto DE 2022.
Fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
Participar da Programação referente a campanha agosto dourado, orien-
tação sobre a implantação do núcleo de educação permanente em saúde, 
tratar a importância de inserção de dados no sistema de informação de 
vigilância nutricional (SISVAN) e Auxilio Brasil.
origem: Capanema/Pa – destino: nova timboteua, Primavera, quatipuru 
e Peixe boi / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
arnaldo rolim de albuquerque 1086643 Motorista 

no período de 16 a 19/08/2022. quantidade: 2 (duas ) diárias.
ordenador: Patrícia de Fátima lima da silva, diretora do 4ºCrs/sesPa.

Protocolo: 847397
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 409, 02 DE AGosto DE 2022.
Fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de regularizar a situação funcional do servidor j. M. da C., que se 
encontra afastado para aposentadoria e para que se dê prosseguimento a 
conclusão de seu Processo (2014/415694), e informar os demais servido-
res sobre as principais mudanças ocorridas com a reforma Previdenciária.
origem: Capanema/Pa – destino: viseu / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
ana Maria de França santos 5326621-1 tec. enfermagem
Maria leiliane alves Moraes 57215401-3 ag. administrativa

no período de 16 a 19/08/2022. quantidade: 3,5 (três e meia) diárias.
ordenador: Patrícia de Fátima lima da silva, diretora do 4ºCrs/sesPa.

Protocolo: 847399
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 410, 02 DE AGosto DE 2022.
Fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar visita técnica no município, para orientar os servi-
dores cedidos do Ministério da saúde e FUnasa, ativos e aposentados, 
quanto a necessidade de manutenção do sistema sougov.br.
origem: Capanema/Pa – destino: viseu / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Wercyleide gomes ramos 501702 auxiliar administrativo

no período de 16 a 19/08/2022. quantidade: 3,5 (três e meia) diárias.
ordenador: Patrícia de Fátima lima da silva, diretora do 4ºCrs/sesPa.

Protocolo: 847401
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 413, 10 DE JuLHo DE 2022.
Fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: de participar de Oficina de Formação dos avaliadores da IHAC 
(Iniciativa do Hospital Amigo da Criança) a fim de atuarem nas macror-
regionais de saúde, no sentido de apoiá-lo, também, nas atividades de 
avaliações, capacitações e monitoramento da iHaC.
origem: Capanema/Pa – destino: belém / Pa.
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Nome do servidor Matrícula cargo
diná Ferreira da Costa 57174866-1 enfermeira

no período de 22 a 26/08/2022. quantidade: 4,5 (quatro e meia ) diárias.
ordenador: Patrícia de Fátima lima da silva, diretora do 4ºCrs/sesPa.

Protocolo: 847405

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

Portaria: 386 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
nome do servidor  Cargo do servidor  Matrícula
Clarissa Mendes lobato de oliveira  -  odontÓloga –  Mat. 
57193911/1
Programa de trabalho  Fonte do recurso  natureza da despesa valor
908874  0103000000  339033 336,60
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de soure.
ordenador: valdinei silva teixeira júnior.
Portaria: 387 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
nome do servidor  Cargo do servidor  Matrícula
Ygor YUri Pereira da silva  -  agente de Controle de endeMias  
– Mat.57210055 /1
Programa de trabalho  Fonte do recurso  natureza da despesa valor
908302  0103000000  339033 240,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de Ponta de Pedras.
ordenador: valdinei silva teixeira júnior.
Portaria: 390 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
nome do servidor  Cargo do servidor  Matrícula
ândrea WilMa da Ponte Ferreira  -  enFerMeira  – Mat. 5955648/1
Programa de trabalho Fonte do recurso  natureza da despesa valor
908302  0103000000  339033 120,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de Muaná.
ordenador: valdinei silva teixeira júnior.

Protocolo: 847698

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA N° 388 de 01 de setembro de 2022
nÚMero de diárias: 3 diárias e meia valor: r$ 830,83
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: 7º Crs, destino: Ponta de Pedras
PerÍodo: de 12/09/2022 a 15/09/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
572100551 / Ygor YUri Pereira da silva / 791.768.872-00
OBJETIVO: Realização de vigilância epidemiológica, busca ativa de casos 
suspeitos de sarampo, institucional e comunitária.
diretor do 7° Crs/sesPa: valdinei silva teixeira jÚnior
PoRtARiA N° 389 de 01 de setembro de 2022
nÚMero de diárias: 3 diárias e meia valor: r$ 830,83
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: 7º Crs, destino: Ponta de Pedras
PerÍodo: de 12/09/2022 a 15/09/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
0000000 / glaUCilene loPes / 891.545.252-68
objetivo: realização de investigação epidemiológica do saraMPo, bus-
ca ativa institucional analises de prontuários nos hospitais e busca ativa 
comunitária dos casos suspeitos de saraMPo no município de Ponta de 
Pedras.
diretor do 7° Crs/sesPa: valdinei silva teixeira jÚnior
PoRtARiA N° 391 de 01 de setembro de 2022
nÚMero de diárias: 5 diárias e meia valor: r$ 1.305,59
Fonte: Fes - sUs/FUndo a FUndo
origeM: 7º Crs, destino: MUaná
PerÍodo: de 26/09/2022 a 01/10/2022
MatrÍCUla / noMe / CPF
5955648/1 / ândrea WilMa da Ponte Ferreira / 012.950.652-40
objetivo: realizar treinamento nas técnicas de aplicação e leitura de pro-
va tuberculínica (PPd) para enfermeiros dos municípios de aérea de abran-
gência dessa regional.
diretor do 7° Crs/sesPa: valdinei silva teixeira jÚnior

Protocolo: 847702

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DE DiÁRiA.
Portaria Nº286 de 29 de Agosto de 2022. Publicado no Diário Ofi-
cial n° 35.100 de 01 de setembro de 2022. Protocolo nº 847012.
servidora:
simara Cristina liberal Freitas
onde se lê.
Período: 12/09/2022 à 29/09/2022
Leia-se:
Período: 12/09/2022 à 15/09/2022
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se
aline nair liberal Cunha.
diretora do 9° Centro regional de saÚde

Protocolo: 847716

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº295 de 30 de Agosto de 2022
Fundamento legal: deCreto n° 2819 de 06 seteMbro de 1994.
objetivo: Compor a equipe de técnicos da Coordenação Ubv/dCe/dvs/
sesPa que realizarão borrifação residual intradomiciliar - bri nos imó-
veis localizados nas micro-áreas delimitadas do referido município, assim 
como: realizarão Capacitação em tecnologia de aplicação de inseticidas 
em saúde Pública aos agentes de Controle de endemias – aCes da sMs 
de alenquer..
origem: santarém/ Pa- brasil
destino: alenquer/ Pa – brasil
Período:14/09/2022 a 28/09/2022 n° de diária: 14,5 (quatorze diárias e meia)
servidores:
raimundo da Costa e silva junior
CPF: 133.764.542-72
Matrícula: 0505514
Cargo: guarda de endemias
ordenador: aline nair liberal Cunha

Protocolo: 847978
DiÁRiAs
PoRtARiA Nº 289 de 19 de Agosto de 2022
Fundamento legal: deCreto n° 2819 de 06 seteMbro de 1994.
objetivo: realizar supervisão, avaliação do segundo quadrimestre e asses-
soramento ao programa das arboviroses, e, aos profissionais na Vig. En-
tomológica e epidemiológica, com análises dos indicadores nos sistemas: 
sisPnCd, sisloCalidades e liraa.
origem: santarém/Pa-brasil
destino: Óbidos/Pa – brasil.
Período: 26/09/2022 à 30/09/2022 n° de diária:4 ½ (quatro diárias e meia.)
servidores:
nesildo oliveira Pinto
CPF: 195236532-53
Matrícula: 505382
Cargo: agente de saúde
ordenador: aline nair liberal Cunha

Protocolo: 847493
DiÁRiAs
Portaria Nº290 de 25 de Agosto de 2022
Fundamento legal: deCreto n° 2819 de 06 seteMbro de 1994.
objetivo: realizar supervisão direta e assessoramento técnico nas ativida-
des do Programa da raiva, atualização das normas que se refere ao aler-
ta tÉCniCo da raiva e nota técnica informativa de nº 08/2022 - Cgzv/
deidt/svs/Ms
origem: santarém/ Pa- brasil
destino: Monte alegre/ Pa – brasil
Período: 19/09/2022 a 23/09/2022 / n° de diárias: 4 ½ (quatro diárias 
e meia)
servidor:
jucilene Marinho tores
CPF: 674.114.872-87.
Matrícula: 8051997/1.
Cargo: técnico de enfermagem.
Felipe dos santos dantas
CPF: 944.910.202-30
Matrícula: 55209557-1
Cargo: Médico veterinário
ordenador: aline nair liberal Cunha

Protocolo: 847509
DiÁRiAs
Portaria Nº291 de 30 de Agosto de 2022
Fundamento legal: deCreto n° 2819 de 06 seteMbro de 1994.
objetivo: realizar monitoramento das ações/atividades da assistência Far-
macêutica, com foco na implantação do sistema nacional de gestão de as-
sistência Farmacêutica(Hórus) nos municípios do baixo amazonas e tapajós.
origem: santarém/ Pa- brasil
destino: oriximiná/ Pa – brasil
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Período: 26/09/2022 a 30/09/2022 / n° de diárias: 4 ½  (quatro diárias e meia)
servidor:
eric oliveira da silva
CPF: 033.269.112-89
Matrícula: 5960979/1
Cargo: Farmacêutico
arilana de jesus Carvalho
CPF: 788.355.422-00
Matrícula: 55209543/1
Cargo: Farmacêutico
ordenador: aline nair liberal Cunha

Protocolo: 847559
DiÁRiAs
PoRtARiA Nº 292 de 23 de Agosto de 2022
Fundamento legal: deCreto n° 2819 de 06 seteMbro de 1994.
objetivo: conduzir a equipe do laboratório de entomologia que irão rea-
lizar Levantamento Entomológico para a quantificação da dispersão dos 
vetores das leishmanioses.
origem: santarém/ Pa- brasil
destino: Mojui dos Campos/ Pa – brasil
Período: 26/09/2022 a 30/09/2022 n° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
servidor:
jaime luiz do nascimento rodrigues
CPF: 186.827.662-72
Matrícula: 0504735
Cargo: Motorista
ordenador: aline nair liberal Cunha

Protocolo: 847595
DiÁRiAs
PoRtARiA Nº 293 DE 25 DE AGosto DE 2022.
Fundamento legal: deCreto n° 2819 de 06 seteMbro de 1994.
OBJETIVO: Realizar Levantamento Entomológico para a quantificação da 
dispersão dos vetores das leishmanioses, e desta forma, atender às orien-
tações do Ministério da saúde
origem: santarém/ Pa- brasil
destinos: Mojui dos Campos/ Pa -brasil
Período: 26/09/2022 a 30/09/2022 n° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
servidores:
gleydson de barros Coelho
CPF: 685.117.602-53
Matrícula: 572075481
Cargo: agente de Controle de endemias
Francisco Freitas
CPF:091.821.102-63
Matrícula:0505330
Cargo: agente de saúde.
ordenador: aline nair liberal Cunha

Protocolo: 847629
Portaria Nº294 de 30 de Agosto de 2022
Fundamento legal: deCreto n° 2819 de 06 seteMbro de 1994.
objetivo: realizarem atividades referentes ao programa de prevenção de 
acidentes por animais peçonhentos e realizar atividades de vigilância epi-
demiológica de d. chagas, Hantavirose e leptospirose.
origem: santarém/Pa-brasil
destino: Monte alegre/Pa – brasil.
Período: 18/09/2022 à 23/09/2022 n° de diária:5 ½ (cinco diárias e meia.)
servidores:
josé Walter silva Costa
CPF: 206.412.492-68
Matrícula. 498840
Cargo: agente de saúde
raimundo nonato nunes Ferreira
CPF: 283.001.492-87
Matrícula: 00500884
Cargo: auxiliar administrativo
alberto soares da silva
CPF: 267.477.232-87
Matrícula: 0478194
Cargo: agente de saúde
ordenador: aline nair liberal Cunha

Protocolo: 847648

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

PoRtARiA N° 339/2022, de 11/08/2022
Portaria Coletiva
objetivo: realizar monitoramento nas ações de malária com visitas domi-
ciliares nas residências das localidades do tvr
Fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rjU
origem: altamira
destino (s): vitória do xingu (loc. tvr)
servidor: 1086853 / antonio Pereira da silva (gUarda de ende-
Mias) / 2,5 diárias (completa) de 13/09/2022 a 15/09/2022
servidor: 0504232 / orvaCio da silva goMes (agente de saúde Públi-
ca) / 2,5 diárias (completa) de 13/09/2022 a 15/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º Crs/sesPa

Protocolo: 847921

PoRtARiA N° 333/2022, de 17/08/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos supervisores da Divisão de 
endemias do 10° Crs/sesPa.
Fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rjU
origem: altamira
destino (s): vitória do xingu (localidades do tvr)
servidor: 5143535-1 / Pedro da silva santos (Motorista) / 2,5 diárias 
(completa) de 13/09/2022 a 15/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º Crs/sesPa

Protocolo: 847925
PoRtARiA N° 350/2022, de 30/08/2022
Portaria Coletiva
Objetivo: Resolver assuntos administrativos e financeiros do 10°CRS junto 
aos setores do nível central da sesPa (saga, CPl, daF e tFd), bem como 
participar da capacitação no sistema digisUs gestor – Módulo Planeja-
mento (dgMP)
Fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rjU
origem: altamira
destino (s): belém
servidor: 5426421 / gelCides soares Modesto (diretora administrati-
va) / 6,5 diárias (completa) de 11/09/2022 a 17/09/2022
servidor: 5088941-2 / soCorro de jesUs goMes Mota (diretora da 
doCa) / 6,5 diárias (completa) de 11/09/2022 a 17/09/2022
servidor: 5913491 / Karla de FatiMa do Monte Fontenele (agente de 
Portaria) / 6,5 diárias (completa) de 11/09/2022 a 17/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º Crs/sesPa

Protocolo: 847874
PoRtARiA N° 364/2022, de 30/08/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para resolver assuntos 
administrativos e financeiros do 10°CRS junto aos setores do nível central 
da sesPa (saga, CPl, daF e tFd), bem como participar da capacitação no 
sistema digisUs gestor – Módulo Planejamento (dgMP)
Fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rjU
origem: altamira
destino (s): belém
servidor: 57206438-1/ MarCo antÔnio benatHar Malato (Motorista) / 
6,5 diárias (completa) de 11/09/2022 a 17/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º Crs/sesPa

Protocolo: 847876

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

sEcREtARiA DE EstADo DE sAúDE PúBLicA
11º cENtRo REGioNAL DE sAúDE
coMissão iNtERGEstoREs REGioNAL-ciR cARAJÁs
REsoLução ciR cARAJÁs Nº 14 DE 24 DE AGosto DE 2022
a Comissão intergestores regionais – Cir Carajás, no uso de suas atribui-
ções legais e,
Considerando a lei 12.466, de 24 de agosto de 2011 que acrescenta os 
arts. 14-a e 14-b à lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências”.
Considerando o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regu-
lamenta a lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do sistema Único de saúde (sUs), o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
CONSIDERANDO que as Comissões Intergestores são instâncias de pactu-
ação consensual entre os entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do sUs bem como referências para as transferências 
de recursos entre os entes federativos;
Considerando a Portaria gM/Ms 3.134 de 17 de dezembro de 2013; 
que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento 
do Ministério da saúde a estados, distrito Federal e Municípios, destinados 
à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e 
consolidação do sistema Único de saúde (sUs);
Considerando o art. 885 da Portaria de Consolidação Ms/gM nº 06 de 
28 de setembro de 2018;
Considerando o ofício da sMs de dom eliseu onde foi solicitado apre-
ciação na Cir;
Considerando o consensuado na 8ª reunião ordinária realizada no dia 
24 de agosto de 2022 pelo aplicativo google meet;
resolve:
art. 1º aprovar o termo de Compromisso de Funcionamento da UPa 24h 
de dom eliseu/Pa.
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art. 2º - incluir a UPa 24H de dom eliseu, Cnes 0997897 no Plano de ação 
regional de atenção integral às Urgências.
art. 3º - esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
Irlândia da Silva Galvão Luciano Lopes Dias
 Presidente da Cir secretário Municipal de saúde de Marabá

Protocolo: 847923
sEcREtARiA DE EstADo DE sAúDE PúBLicA
11º cENtRo REGioNAL DE sAúDE
coMissão iNtERGEstoREs REGioNAL-ciR cARAJÁs
REsoLução ciR cARAJÁs Nº 15 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022
a Comissão intergestores regionais – Cir Carajás, no uso de suas atribui-
ções legais e,
Considerando a lei 12.466, de 24 de agosto de 2011 que acrescenta os 
arts. 14-a e 14-b à lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências”.
Considerando o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regu-
lamenta a lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do sistema Único de saúde (sUs), o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
CONSIDERANDO que as Comissões Intergestores são instâncias de pactu-
ação consensual entre os entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do sUs bem como referências para as transferências 
de recursos entre os entes federativos;
Considerando a manifestação da sMs de eldorado dos Carajás onde foi solici-
tada a apreciação na Cir e emissão de resolução aprovando projeto saMU 192;
CONSIDERANDO que o município precisa ampliar e qualificar a oferta de 
serviços;
Considerando o art. 9º Parágrafo Único do regimento interno da Cir 
que diz que a Cir somente poderá deliberar “ad referendum” por meio 
do seu Presidente sobre os assuntos emergenciais, submetendo o ato à 
deliberação do Plenário na reunião imediatamente posterior sendo vetado 
deliberações que envolvam alocação e transferências de recursos entre os 
municípios que compõe a região de saúde.
resolve:
art. 1º aprovar o Projeto para implantação do serviço de atendimento 
Móvel de Urgência (saMU – 192) do Município de eldorado dos Carajás/Pa.
art. 2º - esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
Irlândia da Silva Galvão Luciano Lopes Dias
Presidente da Cir secretário Municipal de saúde de Marabá

Protocolo: 847961
sEcREtARiA DE EstADo DE sAúDE PúBLicA
11º cENtRo REGioNAL DE sAúDE
coMissão iNtERGEstoREs REGioNAL-ciR cARAJÁs
REsoLução ciR cARAJÁs Nº 12 DE 24 DE AGosto DE 2022
a Comissão intergestores regionais – Cir Carajás, no uso de suas atribui-
ções legais e,
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 lei 12.466, de 24 de agosto de 2011 que acrescenta os 
arts. 14-a e 14-b à lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências”.
Considerando o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regu-
lamenta a lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do sistema Único de saúde (sUs), o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
Considerando que as Comissões Intergestores são instâncias de pactu-
ação consensual entre os entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do sUs bem como referências para as transferências 
de recursos entre os entes federativos;
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;
Considerando o consensuado na 8ª reunião ordinária realizada no dia 
24 de agosto de 2022 pelo aplicativo google meet;
resolve:
art. 1º aprovar os representantes do segmento sesPa/11º Crs/Marabá 
e segmento CoseMs abaixo relacionados, para compor o grupo Condutor 
do Processo de Planejamento regional integrado da região de saúde de 
Carajás conforme anexo desta resolução.
art. 2º - esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
Irlândia da Silva Galvão Luciano Lopes Dias
 Presidente da Cir secretário Municipal de saúde de Marabá

ANExo DA REsoLução ciR cARAJÁs 012/2022
REPREsENtANtEs Do sEGMENto sEsPA/11º cRs/MARABÁ

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
adalgisa Kally Coutinho
alexandra bezerra bonzi

Cristina bertochi
divisão técnica/11º Crs/sesPa

REPREsENtANtEs Do sEGMENto cosEMs

NoME MuNicíPios
eliana ramos de almeida abel Figueiredo
joalda turdo de oliveira  bom jesus do tocantins

lillian oliveira dos santos  brejo grande do araguaia
ana lúcia araújo Costa  Canaã dos Carajás

rosélia Mota souza  Curionópolis
Maria olga leal santos de Morais  dom eliseu

Mírian siqueira de souza  eldorado dos Carajás
adila Cristina silva de sousa  itupiranga

Kelsilene brito rodrigues teixeira  Marabá
dilamar barreiros lima  nova ipixuna

roney Matos silva  Palestina do Pará
nelson josé de sousa oliveira  Parauapebas
thallita oliveira alves da silva  Piçarra

rísia gomes silva almeida  rondon do Pará
suane Keila Carneiro dias Cabral  são domingos do araguaia

Francisco edylson g. oliveira  são geraldo do araguaia
denilson silva Cabral  são joão do araguaia

josilene gomes Camargos – aPoiadora do CoseMs na regiÃo são domingos do araguaia

Protocolo: 847955

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 493 de 01 de setembro de 2022
nome: jucirema de sousa gomes.
Cargo: diretora da 12º Crs/sesPa.
Matrícula/siape: 5146453-6.
CPF: 282.418.512-00
nome: Pedro luiz gomes.
Cargo: microscopista.
Matrícula/siape: 504410.
CPF: 234.614.382-00.
Período: 28.08 a 03.09.2022.
nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: Conceição do araguaia.
destino: belém.
objetivo: tratar de assuntos relacionados ao 12º Crs, em vários setores 
do nível Central (Fes, das, transportes nisPlan).
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 847597
PoRtARiA Nº 494 de 01 de setembro de 2022
nome: Maria Mariana Fialho da silva.
Cargo/Função: Colaborador eventual.
Matrícula/siape: n/C.
CPF: 021.333.572-70.
Período: 28.08 a 03.09.2022.
nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: Conceição do araguaia.
destino: belém.
objetivo: tratar de assuntos relacionados ao 12º Crs no setor de trans-
portes.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes

Protocolo: 847611
PoRtARiA Nº 492 de 01 de setembro de 2022
nome: antônia rosileide Mariano de souza.
Cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 5897525-1.
CPF: 720.712.732-49.
Período: 08 a 10.09.2022.
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nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: Conceição do araguaia.
destino: Cumaru do norte
objetivo: capacitar/ atualizar enfermeiros e técnicos de enfermagem, so-
bre as práticas de vacinação, sala de vacinação, rede de frios, e sistemas 
de informação de imunização, com ênfase no e-sUs/ab, no município de 
Cumaru do norte
ordenado de despesa: jucirema de souza gomes

Protocolo: 847564
PoRtARiA Nº 496 de 01 de setembro de 2022
nome: josé antônio França nunes.
Cargo: guarda de endemias.
Matrícula/siape: 504505.
CPF: 292.702.513-49.
Período: 20 a 23.09.2022.
nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: Conceição do araguaia.
destino: santa Maria das barreiras.
objetivo: Capacitar enfermeiros e técnicos de enfermagem, sobre as práti-
cas de vacinação, sala de vacinação, rede de frio e sistemas de informação 
de imunização.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 847719
PoRtARiA Nº 497 de 01 de setembro 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: 19 a 23.09.2022
nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: Conceição do araguaia.
destino: santana do araguaia e redenção
Objetivo: Monitorar, acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do con-
trato nº 64/2021, processo de aquisição nº 2021/163887, cujo objeto é a 
aquisição de Ambulância para a Prefeitura Municipal de Santana do Ara-
guaia, e contrato nº 64/2021. Processo de aquisição nº 2021/163887, cuja 
o objeto é a aquisição de Ambulância para a Prefeitura de Redenção.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes diretora do 12º Crs/sesPa

Protocolo: 847729
PoRtARiA Nº 498 de 01 de setembro de 2022
nome: edmar Pereira silva.
Cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 504043.
CPF: 066.486.222-53.
nome: edmir vieira tavares.
Cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 505060.
CPF: 082.847.092-87.
Período: 19 a 23.09.2022.
nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: Conceição do araguaia.
destino: santa Maria das barreiras e santana do araguaia
objetivo: realizar supervisão nas ações de controle de animais peçonhen-
tos nos municípios de santa Maria das barreiras e santana do araguaia.
ordenado de despesa: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 847737
PoRtARiA nº 495 de 01 de setembro 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.
nome: leticia da silva aguiar
Cargo: agente administrativo
Matrícula/siape: Colaborador eventual
CPF: 009.763.392-50
nome: amanda da silva sousa
Cargo: agente administrativo
Matrícula/siape: Colaborador eventual
CPF: 018.065.812-30
nome: Paula lorena Cruz e silva
Cargo: agente administrativo
Matrícula/siape: Colaborador eventual
CPF: 700.583.542-55
nome: taiane de souza araújo.
Cargo: Colaborador eventual.
Matrícula/siape: Colaborador eventual.

CPF: 064.294.111-41.
Período: 19 a 23.09.2022.
nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: belém
destino: Cumaru do norte (aldeias) e Floresta do araguaia
objetivo: realizar em Parceria com os municípios ações educativas
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 847713
PoRtARiA Nº 499 de 01 de setembro de 2022
nome: jonas de oliveira braga.
Cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 0504024.
CPF: 234.729.012-68.
nome: raimundo da silva rodrigues.
Cargo: guarda de endemias.
Matrícula: 504396.
CPF: 308.609.111-87.
nome: abias Pereira Matos.
Cargo: guarda de endemias.
Matrícula/siape: 504379.
CPF: 159.166.852-20.
Período: 19 a 23.09.2022.
nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: Conceição do araguaia.
destino: sapucaia, xinguara e rio Maria.
objetivo: realizar levantamento de férias “in loco” para o ano de 2023 e 
atualização cadastral dos servidores da sesPa e do Ministério do saúde.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes - diretora do 12º Crs/
sesPa - Portaria nº 1.700/23.11.2021.

Protocolo: 847753

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA DE DEsiGNAção Nº 020/2022
Contrato 20/2022 – ProCesso nº 2022/997974 – 13ºCrs/sesPa
FisCal designado: Fabiane tocantins souza dos santos, Matrícula: 
57205402-2
sUPlente: ilana Monique do socorro de Moraes Carvalho, Matrícula 
5913132-1,
objeto do Contrato: Fornecimento de Passagens FlUviais para o 
trajeto oeiras do Pará/belÉM/oeiras do Pará.
HeliUs Cezar toCantins de soUza
diretor do 13º Crs
PoRtARiA DE DEsiGNAção Nº 021/2022
Contrato 21/2022 - ProCesso nº 2022/1007480 -13ºCrs/sesPa
FisCal designado: sHirle Poentes de Freitas, Matricula nº 5948119-
1.
sUPlente: ana Clara gonÇalves da silva, Matrícula: 5116635-1
objeto do Contrato: transporte de Paciente.
HeliUs Cezar toCantins de soUza
diretor do 13º Crs

Protocolo: 847551

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DE PuBLicAção DE DiÁRiA
Publicado no DoE: 35.056 de 25/07/2022-Pag.16
Número de Protocolo: 831602
onde se lê:
Portaria nº 167 de 10 de Maio de 2022
no período de 16 a 18/02/2022
Leia-se:
Portaria nº 167 de 10 de Maio de 2022
no período de 16 a 18/05/2022
PUbliqUe-se, registre-se e CUMPra-se.
13º Centro regional de saúde
Helius Cezar tocantins de souza
diretor regional

Protocolo: 847937

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto Do coNtRAto Nº 20/2022 – 
PRocEsso Nº 2022/997974 – 13ºcRs/sEsPA

Modalidade: disPensa de liCitaÇÃo nº 78/2022 – 13º Crs.
objeto: Fornecimento de Passagens FlUviais para o trajeto oeiras 
do Pará/belÉM/oeiras do Pará.
Contratante: 13º Centro regional de saÚde/sesPa
Contratada: r.n.M. barbosa CoMÉrCio e navegaÇÃo eireli - ePP 
(CnPj/nF nº 10.617.031/0001-40).
vigênCia do Contrato original: 30/08/2022 à 30/09/2022.
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valor estiMado: r$ 17.550,00 (dezessete mil quinhentos e cinquenta reais).
assinatUra: 30/08/2022.
dotaÇÃo orÇaMentária:
Ptres: 908290, Fonte de recursos: 0103000000, elemento de despesa: 339033.
Foro: Cidade de Cametá, estado do Pará.
HeliUs Cezar toCantins de soUza
diretor do 13º Crs

ExtRAto Do coNtRAto 21/2022 - 
PRocEsso Nº 2022/1007480 -13ºcRs/sEsPA

Modalidade: disPensa de liCitaÇÃo nº 79/2022 – 13ºCrs.
objeto: transporte de Paciente.
Contratante: 13º Centro regional de saÚde/sesPa
Contratada: PratiqUe transPortes de UrgenCia e eMergenCia 
eireli - ePP (CnPj/nF n° 21.458.346/0001-08).
vigênCia do Contrato original: 01/09/2022 à 01/10/2022.
valor estiMado: r$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).
assinatUra: 01/09/2022.
dotaÇÃo orÇaMentária:
Ptres: 908874 e 908288, Fonte de recursos: 0103000000, elemento de 
despesa: 339033.
Foro: Cidade de Cametá, estado do Pará.
HeliUs Cezar toCantins de soUza
diretor do 13º Crs

Protocolo: 847553

.

.

DisPENsA DE LicitAção
.

DisPENsA DE LicitAção Nº 78/13ºcRs/2022
Ato DEcLARAtÓRio
Processo nº 2022/997974
a diretoria administrativa e Financeira do 13º Centro regional de saúde, 
na pessoa de seu titular, comunica a Contratação do serviço de forne-
cimento de Passagem Fluvial para o trajeto oeiras/belÉM/oeiras, por 
meio de dispensa de licitação, em com fundamento no art. 24, inciso ii, 
da lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual se encaminham os autos para 
deliberação superior e ratificação de acordo com o Art. 26, da Lei Fede-
ral nº 8.666/93, para atender as necessidades da divisão de organização 
Controle e avaliação-doCa/13ºCrs, através da empresa: r.n.M. barbo-
sa CoMÉrCio e navegaÇÃo - ePP (CnPj/nF n° 10.617.031/0001-40) no 
valor de r$ 17.550,00 (dezessete mil quinhentos e cinquenta) reais.
dotaÇÃo orÇaMentária: Ptres: 908290, natureza de despesa: 3390-
33, Fonte: 0103000000.
Cametá (Pa), 30 de agosto de 2022.
josÉ MaUrÍCio vanzeler PoMPeU
diretoria administrativa e Financeira/13º Crs-em exercício

Protocolo: 847555

.

.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

Ato DE RAtificAção
Dispensa nº 78/2022
Processo nº 2022/997974
o diretor do 13º Centro regional de saúde ratiFiCa o ato declaratório 
da diretoria administrativa e Financeira de disPensa de liCitaÇÃo, para 
Contratação do serviço de fornecimento de Passagem Fluvial para o trajeto 
oeiras/belÉM/oeiras, com fundamento no art. 24, inciso ii, da lei Fe-
deral nº 8.666/93, lei Federal nº 13.979/2020 e lei estadual nº 800/2020 
de acordo com a justificativa apresentada, para atender as necessidades 
da divisão de organização Controle e avaliação-doCa/13ºCrs.
Cametá (Pa), 30 de agosto de 2022.
HeliUs Cezar toCantins de soUza
diretor do 13º Crs

Protocolo: 847557

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA fiscAL DE coNtRAto Nº 683/2022–GAB/DG/HoL
revogar a Portaria nº 543/2020– gab/dg/Hol, publicada no doe nº 
34.395 de 05/11/2020, que designava a servidora desta autarquia, Maria 
CeCÍlia gUiMarÃes da silveira, matrícula n° 5954878/1-Hol ocupante 
do cargo nutricionista chefe da divisão de nutrição do Hospital ophir loyola, 
e nos seus impedimentos a servidora elisangela de nazarÉ bUlHÕes 
da silva, matrícula n° 57230403/1-Hol, administradora, do Hospital 
ophir loyola, para a função de Fiscais do Contrato acima mencionado, 
firmado com a empresa M.W.S. EVENTOS E BUFFET EIRELI, cujo objeto 
é serviço de fornecimento de refeições preparadas e transportadas 
destinadas à alimentação de pacientes, acompanhantes e funcionários do 
Hospital ophir loyola (Hol). Processo nº 2019/143314.
designar o servidora desta autarquia, Maria CeCÍlia gUiMarÃes da 
silveira, matrícula n° 5954878/1-Hol ocupante do cargo nutricionista 
chefe da divisão de nutrição do Hospital ophir loyola, e nos seus im-
pedimentos a servidora Misael gonÇalves de oliveira, matrícula n° 

57195548/1-Hol, nutricionista, do Hospital ophir loyola, para a função 
de Fiscais do Contrato acima mencionado, firmado com a empresa M.W.S. 
eventos e bUFFet eireli, cujo objeto é serviço de fornecimento de re-
feições preparadas e transportadas destinadas à alimentação de pacientes, 
acompanhantes e funcionários do Hospital ophir loyola (Hol). Processo 
nº 2022/1089416. 
diretora geral ivete gadelHa vaz

Protocolo: 847501

.

.

ERRAtA
.

ficA REtificADo NA PoRtARiA Nº225 DE 15/03/2022 PuBLicA-
DA Nº DoE 34901 DE 22/03/2022, qUe ConCede FÉrias Coleti-
vas a servidora, Maria da ConCeiÇao dos santos Ferreira Mat 
5939879/1,o segUinte PerÍodo aqUisitivo.
oNDE sE Lê: 05/02/2021 a 04/02/2022  02/05/2022 a 31/05/2022
LEiA-sE :05/02/2020 a 04/02/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

Protocolo: 847582
ficA REtificADo NA PoRtARiA Nº26 DE 12/01/2021 PuBLicA-
DA Nº DoE 34470 DE 25/01/2021, qUe ConCede FÉrias Coleti-
vas a servidora, Maria da ConCeiÇao dos santos Ferreira Mat 
5939879/1,o segUinte PerÍodo aqUisitivo.
onde se lê: 05/02/2020 a 04/02/2021  01/03/2021 a 30/03/2021
leia-se :05/02/2019 a 04/02/2020 01/03/2021 a 30/03/2021

Protocolo: 847585

.

.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE LicitAção
Pregão Eletrônico N°141/2022 – HoL
srP nº087/2022
objeto: ForneCiMento de ProdUtos Para radioteraPia
data: 15/09/2022
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, 01 de setembro de 2022
Charles Cristiano soares Ferreira
CPl-Hol

Protocolo: 847776

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 684/2022-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 2021/880984 de 
12/08/2021.
r e s o l v e:
i - revogar, a partir de 31/08/2021, os termos da Portaria nº 137/1998 
– dg/ePol de 01/05/1998, que designa a servidora Maria denise 
oliveira da silva, enfermeiro, matrícula n° 5635713/1, pertencente 
ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para exercer a chefia do Setor de 
enfermagem da quimioterapia, deste Hospital.
ii  - designar a partir de 01/09/2021, o servidor arMando sÉrgio Car-
valHo de soUza, enfermeiro, matrícula nº 80015656/1, pertencente ao 
Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Chefia do Setor de 
enfermagem da oncologia Clínica (quimioterapia), deste Hospital.
iii - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 01/09/2021.
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: 847484
PoRtARiA Nº 685/2022 - 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 2022/1101622 de 
29/08/2022.
r e s o l v e:
revogar a partir de 01/09/2022, os termos da Portaria nº 446/2021 
- gab/dg/Hol, que lota na divisão de Farmácia a servidora ClaUdia 
dziMidas Haber, Farmacêutico, matrícula nº 54187974/1, pertencente 
ao quadro de Pessoal ativo do Hospital Fundação Pública estadual Hospital 
de Clínica gaspar vianna - FPeHCgv, com ônus para o órgão cessionário.
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: 847804
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 849/2022/cAPE/fscMP
o Presidente da FUndaÇÃo santa Casa de MiseriCÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
Considerando o Pae nº 2022/1008432
resolve:
I - DESIGNAR para fiscal do contrato, a servidora RENATA SOEIRO CAR-
Mona, matricula n° 5949141, Cargo: Coordenadora, lotada na Coorde-
nação de Contratos e serviços, e-mail: suprimentos@santacasa.pa.gov.br, 
telefone: (91)4009-2338/2339/2244, referente ao Contrato nº 249/2022/
FsCMP, oriundo da ata de registro de PreÇos nº 17/2022 - PregÃo 
ELETRÔNICO SEPLAD/DGL/SRP Nº 023/2021, firmado entre a FUNDAÇÂO 
santa Casa de MiseriCÓrdia do Pará - FsCMP e a empresa nor-
te tUrisMo ltda, CnPj/MF n.º 05.570.254/0001-69, cujo o objeto e a 
PrestaÇÃo de serviÇos de agenCiaMento de viagens, e,
II- DESIGNAR para fiscal substituto, em atenção ao Decreto Estadual 
870/13, o servidor joel FranCisCo Costa de MendonÇa, Matrícula: 
57194799/1 Cargo: assistente administrativo, lotado na gerência de su-
primentos/Coordenação de Contratos de serviços, e-mail: joel.mendon-
ca@santacasa.pa.gov.br, telefone: 4009-2244.
registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
belém-Pa, 26 de agosto de 2022.
brUno Mendes CarMona
Presidente
FUndaÇÃo santa Casa de MiseriCÓrdia do Pará

Protocolo: 847831

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto: 249/2022/fscMP
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamen-
to de viagens.
data de assinatura: 26/08/2022
vigência: 26/08/2022 a 26/08/2023
ata de registro de PreÇos nº 17/2022 - PregÃo eletrÔniCo se-
Plad/dgl/srP nº 023/2021 - Pae nº 2022/1008432
valor estimado: r$ 200.000,00
orçamento: Funcional Programática: 10.302.1507.8288, 
10.128.1507.8924 e 10.128.1508.8887;
Fonte de recurso: 0101, 0103, 0261, 0269, 0261007670, 0149006489, 
0149001885 e seus respectivos superavits; elemento de despesa: 339033
Contratada: norte tUrisMo ltda, CnPj/MF n.º 05.570.254/0001-69
endereço: travessa Padre Prudêncio, 43-b, Centro, belém-pa, CeP: 
66.010-150, telefone: (91) 3223-8710 // 3222-0500 // 99310-4343
ordenador: bruno Mendes Carmona
Presidente da FsCMP

Protocolo: 847813

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

termo Aditivo: 7
Contrato: 097/2020
Pae nº 2022/483733 - PregÃo eletrÔniCo nº 003/2020/FsCMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a retificação do valor 
da subcláusula 2.1 da Cláusula segunda do 6º termo aditivo ao referi-
do instrumento contratual cujo objeto é a PrestaÇÃo de serviÇos de 
diagnÓstiCos laboratoriais de análises ClÍniCas, anatoMia Pa-
tolÓgiCa e CitoPatologia, nos termos do art. 55, iniciso iii da lei nº 
8.666/93.
data da assinatura: 21/07/2022
Funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 10.122.1297.8338; 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269008053, 
0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 
0149009936 e seus respectivos superavits; elemento de despesa: 339039
Contratada:laboratÓrio r F vasConCelos ltda, CnPj nº 
07.320.965/0001-00,
endereÇo: travessa rui barbosa nº1170, bairro de nazaré, belém/Pa, 
CeP: 66.035-220, telefone: (91) 3181-0037
ordenador: bruno Mendes Carmona
Presidente da FsCMP

Protocolo: 847796

.

.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico sRP N° 058/2022-cPL/fscMP
a Fundação santa Casa de Misericórdia do estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela Portaria nº 770/2022-gP/FsCMP, torna 
público data que será realizada a licitação em referência, no dia 15/09/2022 
às 09:30 (Horário brasília/dF) - tipo Menor Preço por item.

objeto: a presente licitação tem como objetofutura e eventual aquisi-
ção de Fórmulas e alimentos infantis, para uso na Coordenação de nutri-
ção, conforme as especificações contidas no Anexo I, Termo de Referência 
do presente edital.
loCal da realizaÇÃo do CertaMe: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de Compras: Compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
belém/Pa, 01 setembro de 2022.
Claudine sarmanho Ferreira
Pregoeira/CPl/FsCMP

Protocolo: 847871

.

.

DisPENsA DE LicitAção
.

DisPENsA: 088/2022
data: 01/09/2022
valor: r$17. 865,00
objeto: Material de ConsUMo - instrUMentais CirÚrgiCos - PinÇa, 
baCia, tesoUra, bandeja, CUba, com base no artigo 24, incisos iv da 
lei Federal n.º8.666/93 e Parecer nº 396/2022/ajUr/FsCMP
Data de Ratificação: 01/09/2022 - PAE nº 2021/980353
Funcional Programática:10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289; Fon-
tes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 0149009936 e 
seus respectivos superávits; elemento de despesa: 339030 e 449052.
Contratada: o. j. b. niCesio; CnPj/MF: 00.454.927/0001-00
endereÇo: rUa reinaldo orlando nogUeira, nº 749-b, bairro: jar-
diM CongonHas, sao jose do rio Preto/sP, CeP: 15.030-060; tele-
Fone: (17) 3304-7701
Contratada: Fato iMPortadora e exPortadora de instrUMentos 
CirUrgiCos ltda; CnPj/MF: 26.043.097/0001-03
endereÇo: rua jose stUPello, nº 477, bairro: ParqUe anHangUe-
ra, ribeirao Preto/sP, CeP: 14.093-060; teleFone: (16) 3951-1930
Contratada: e.r. trindade; CnPj/MF: 04.252.742/0001-65
endereÇo: rua são Francisco nº 1104, bairro juazeiro, santa izabel/Pa, 
CeP: 68.790-000,
teleFone: (91) 8814-4784
ordenador: bruno Mendes Carmona
Presidente da FsCMP

Protocolo: 847820

.

.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

RAtificAção Do tERMo DE DisPENsA Nº 088/2022
nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: 17. 865,00
objeto: Material de ConsUMo - instrUMentais CirÚrgiCos - PinÇa, 
baCia, tesoUra, bandeja, CUba.
Contratada: o. j. b. niCesio; CnPj/MF: 00.454.927/0001-00
Contratada: Fato iMPortadora e exPortadora de instrUMentos 
CirUrgiCos;
CnPj/MF: 26.043.097/0001-03
Contratada: e.r. trindade; CnPj/MF: 04.252.742/0001-65
data:01/09/2022
ordenador: bruno Mendes Carmona
Presidente da FsCMP

Protocolo: 847822

.

.

APostiLAMENto
.

APostiLAMENto
número: 1
data de assinatura: 01/09/2022
objeto: É objeto do presente apostilamento a inclusão Funcional Progra-
mática constantes e Fonte de recursos do Contrato em epígrafe, consoante 
permite o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93.
Contrato nº 245/2022 - reF: inexigibilidade de liCitaÇÃo nº 
025/2022/FsCMP
Pae nº 2022/945040
Contratada: sUnMedCare CoMÉrCio de ProdUtos HosPitalares ltda;
CnPj/MF sob o n.º 07.221.493/0001-39
ordenador: bruno Mendes Carmona
Presidente da FsCMP

Protocolo: 847877
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Aviso DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 064/2022-HEMoPA
PRocEsso ELEtRoNico Nº 2022/340259
 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: aquisição de enveloPes tiMbrados para operíodo de 12 (doze) 
meses
edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
Uasg da Fundação HeMoPa: 925452
sessÃo PÚbliCa: 16/09/2022
Hora da abertUra: 09 Horas. (Horário de brasília)
endereÇo eletrÔniCo: https://www.gov.br/compras.
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho:  10122129783380000 e 10302150782930000
Fonte de recurso: : 0261000000, 0269001022 e 0103006356
natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré Castelo branco bezerra.

Protocolo: 847568
PREGão ELEtRôNico sRP Nº 061/2022 – HEMoPA
Processo administrativo eletrônico nº 2022/558480 em grau de repetição 
do item fracassado no Pe 043/2022.
objeto:registro de Preços para aquisição de Medicamentos do compo-
nente especializado da assistência farmacêutica.
edital disponível em: www.gov.br/comprase www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
Uasg da Fundação HeMoPa: 925452
sessÃo PÚbliCa:16/09/2022
local:www.gov.br/compras
Hora:09:00 Horas. (Horário de brasília)
ordenador da despesa: Paulo andré Castelo branco bezerra.

Protocolo: 847623

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 485 DE 01 DE sEtEMBRo 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 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:
designar o servidor saulo Coelho assis ribeiro – MatrÍCUla 54189932, 
para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 243/2022 – BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
objeto: aquisição de oPMe para realização de procedimento em paciente 
do sUs na Fundação Pública estadual Hospital de Clinicas gaspar vianna.
vigênCia: início em 01/09/2022 e término em 29/11/2022.
ProCesso nº 2022/422103
Modalidade de liCitaÇÃo: dispensa de licitação nº 90/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
riCardo jorge de MoUra PalHeta
diretor Presidente da FPeHCgv

Protocolo: 847749

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA
Na Publicação do contrato nº 216/2022, no DoE nº 35.100 de 
01/09/2022, que publicou o número da publicação nº 847174.
oNDE sE Lê:
Contrato: 215/2022
LEiA-sE:
Contrato: 216/2022
oNDE sE Lê:
vigência: início em 22/08/2022 e término em 21/02/2023.
LEiA-sE:
vigência: início em 22/08/2022 e término em 21/08/2023.
ordenador: riCardo jorge de MoUra PalHeta

Protocolo: 847900

coNtRAto
.

contrato Nº 243/2022
valor r$ 20.200,00 (vinte Mil e dUzentos reais)
objeto: aquisição de oPMe’s para realização de procedimento em Paciente 
do sus, com assistência técnica durante o procedimento.
data de assinatura: 01/09/2022
vigência início em 01/09/2022 e término em 29/11/2022.
dispensa n º 90/2022
orçamento: 2022
Funcional Programática: 10.302.1507.8288
natureza da despesa: 339030
Fonte do recurso: 0261,0269,0103, 0149 e suas respectivas subfontes e 
superravits
origem do recurso: estadual
Contratado
noMe: biosaUde ProdUtos HosPitalares ltda (Matriz e Filiais)
endereço: travessa doM roMUaldo de seixas, 427, vila reis, 51 - UMarizal
belÉM – Pará – CeP: 66050-110
telefone: (091) 3241-1150
e-mail: orçamento3@biosaude.com.br
ordenador: ricardo jorge de Moura Palheta

Protocolo: 847746

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

Aviso DE LicitAção
.

o Hospital Regional de salinópolis/sEsPA, através de seu Pregoei-
ro, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, nº 
11/2022/Hrs, do tipo “Menor Preço por item”, conforme o objeto: Mate-
rial de exPediente, visando atender, pelo período de 12 (doze) meses, 
as necessidades dos diversos setores deste Hospital regional de salinó-
polis (Hrs), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento, e seus anexos.
data da abertura: 15/09/2022
Horário: 09:00h (horário de brasília)
local: www.gov.br/compras
Uasg: 926159
entrega do edital: os interessados poderão retirar o edital nos sites: www.
gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br
obs: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o Pregoeiro respon-
sável, através do e-mail cplhrs_sespa@yahoo.com.br
salinópolis-Pará, 1º de setembro de 2022.
joão Paulo batista arnour
Pregoeiro/Hrs

Protocolo: 847496

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE tRANsPoRtEs

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 117 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022
o seCretário de estado de transPortes, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da Constituição estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
Considerando os termos do processo nº 2022/1114634 - Pae
resolve:
designar os servidores andré Conte soares, id. Funcional nº 5909743/2 
e jorge antônio rodrigues da silva id. Funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 001/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Maga-
lhães barata, Processo nº 2021/1083828 cujo objeto é a construção de 
duas pontes de concreto sendo: Ponte 01 – Fazendinha- 40M x 7M com 
coordenadas 0°47’51.94”s e 47°35’49.36”o; Ponte 02 – vila nova – 50M 
x 7M com coordenadas 0°56’28.16”s e 47°30’45.04”W, no Município de 
Magalhães barata/Pa.
PoRtARiA N° 118 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022
o seCretário de estado de transPortes, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da Constituição estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
Considerando o processo nº 2022/1114655 - Pae;
resolve:
designar os servidores jorge antônio rodrigues da silva, id. Funcional 
nº 2048620/1 e andré Conte soares, id. Funcional nº 5909743/2, para 
atuarem, como fiscal e fiscal substituto, respectivamente, Convênio nº 
007/2020 – P. M. de santana do araguaia- Processo nº 2019/478232. ob-
jeto: implantação de 3 (três) pontes em Concreto armado na região do Pau 
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brasil: Ponte de Concreto armado sobre o rio Cristalino (bUCHa), medindo 
56,00 x 510m; Ponte de Concreto armado sobre o rio Cristalino, medindo 
10,00 x 5,10m; Ponte de Concreto armado sobre a vazante do rio Crista-
lino, medindo 10,00 x 5,10m.
PUbliqUe-se, registre-se e CUMPra-se.
gabinete do secretário de estado de transportes, 01 de setembro de 2022
adler silveira
secretário de estado de transportes

Protocolo: 847780
PoRtARiA N° 116 DE 31 DE AGosto DE 2022.
o seCretário de estado de transPortes, no uso das atribuições le-
gais conferidas no parágrafo único do art. 138 da Constituição estadual do 
Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei n° 5.810 de 24.01.1994, e
Considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
 resolve:
art. 1° - designar Cleber rUbens da Costa (gerente de Material e 
Patrimônio), para exercer o cargo de fiscal do Contrato n° 57/2022, de-
corrente do Pregão sePlad/dgl/srP n° 011/2021 que resultou a ata de 
Registro de Preços n° 001/2022, firmado pela Secretaria de Estado de 
transportes com a empresa rCn CoMerCio e serviÇos ltda, CnPj n° 
02.055.122/0001-00. o presente contrato tem como objeto o fornecimen-
to de material de expediente tipo CariMbo, para atender as necessidades 
desta secretaria de estado de transportes do Pará – setran, órgão do po-
der Executivo do Estado do Pará, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no termo de referência, anexo ao edital.
art. 2° - na ausência do titular da gerência, será designado um(a) servi-
dor(a) através de Portaria de substituição.
art. 3° - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUbliqUe-se, registre-se e CUMPra-se.
adler silveira
secretário de estado de transportes

Protocolo: 847785

LicENçA PRêMio
.

Assunto: Licença Prêmio
PoRtARiA Nº 327 DE 31 DE AGosto DE 2022
servidor (a): alba lÚCia Ferreira de oliveira
id. Funcional: 3274870/1
Cargo: técnico de Contabilidade
lotação: gabinete do secretário/Conjur
Período: 31.08 a 29.10.2022
nº de dias: 90 (noventa)
triênios: 21/06/1986 a 20/06/1989 e 21/06/1989 a 20/06/1992 (30) dias
PoRtARiA Nº 328 DE 31 DE AGosto DE 2022
servidor (a): vânia do soCorro Pinto MarqUes
id. Funcional: 2048434/1
Cargo: técnico de estrada
lotação: gerência de Material e Patrimônio
Período: 05.09 a 04.10.2022
nº de dias: 30 (trinta)
triênio: 11/06/1992 a 10/06/1995
FranCisCo edvan de oliveira
diretor administrativo e Financeiro

Protocolo: 847782

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA
Assunto: Licença prêmio
PoRtARiA Nº 323/2022, publicada no DoE nº 35.094 de 29.08.22
nome: sergio nazareno MarqUes Corrêa
onde lê se: triênios 01/02/2014 a 31/03/2017 (60) dias e 01/02/2017 a 
31/03/2020 (30) dias
Leia-se: triênios 01/02/2014 a 31/01/2017 (60) dias e 01/02/2017 a 
31/01/2020 (30) dias

Protocolo: 847775

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto Do coNtRAto
PRocEsso: 2022/31244
Nº Do coNtRAto: 061/2022 
objeto: o Contrato tem como objeto à execução dos serviços de restau-
ração da iluminação de 06 (seis) pontes localizadas nas rodovias: Pa483: 
Ponte almir gabriel sobre o rio guamá, com 1.976 m de comprimento, tre-
cho: Pa-483 / br-155, Ponte Moju Cidade sobre o rio Moju, com 868 m de 
comprimento, trecho br-155 / Pa-151 e ponte rio acará sobre o rio acará, 
com 860 m de comprimento, trecho br-316 / Pa-151; Pa-252: ponte União 
sobre o rio Moju, com 868 m de comprimento, trecho: Pa-151 / Pa-475 
e Ponte sobre o rio Capim, com 580 m de comprimento, trecho: Pa-140 / 
Pa127 e na Pa-151, Ponte Clóvis Mácola sobre o rio igarapé Miri, com 560 
m de comprimento, trecho: Pa-407 / Pa-467, sob a jurisdição dos 1º, 4º e 
7º núcleos regionais.
valor: r$ 2.363.238,98 (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil, 
duzentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos).
data da assinatUra: 01/09/2022.
Prazo: 210 (duzentos e dez) dias.
Modalidade: tomada de Preços nº 006/2022.

dotaÇÃo orÇaMentária: Unidade orçamentária: 29101, Programa de 
trabalho: 26.782.1486.7430, natureza da despesa: 449051, Fonte de re-
curso: 0124000000; origem do recurso: tesouro.
Contratada: aMv - ConstrUÇÕes e serviÇos ltda.
CnPj: 08.463.732/0001-20.
ordenador: adler gerCileY alMeida da silveira - seCretário de 
estado de transPortes.

Protocolo: 847902
ExtRAto Do coNtRAto
PRocEsso N°: 2022/379693
coNtRAto N°: 062/2022 
objeto: o contrato tem como objeto a execução dos serviços de Cons-
trução e Pavimentação da rodovia Pa-124, trecho: Per. Urbano de nova 
esperança do Piriá / vila santa Margarida com extensão de 80,00 Km, na 
região de integração rio Capim, sob jurisdição do 2º núcleo regional.
valor: r$ 19.633.732,36 (dezenove milhões, seiscentos e trinta e três 
mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos).
data da assinatUra: 01/09/2022.
Prazo: 13 (treze) meses.
Modalidade: Concorrência Publica nº 002/2022.
dotaÇÃo orÇaMentária: Unidade orçamentária: 29101, Programa de 
trabalho: 26.782.1486.7429, natureza da despesa: 449051, Fonte de re-
curso: 012400000 e origem do recurso: tesoUro.
Contratada: ConstrUtora jUMbo ltda.
CnPj: 07.630.228./0001-04.
ordenador: adler gerCileY alMeida da silveira - seCretário de 
estado de transPortes.

Protocolo: 847906

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto Do 4º tERMo ADitivo DE PRoRRoGAção DE PRAzo
PRocEsso: 2018/193293
Nº Do coNtRAto: 060/2018
jUstiFiCativa: decorre da solicitação feita pela dirteC, por meio do 
ofício n° 118 e o aceite da empresa Contratada, Manifestação jurídica, 
devidamente autorizada pelo secretário de estado de transportes, com 
fundamentado no art. 57, ii da lei Federal nº. 8.666/93.
valor do Contrato: r$ 21.050.940,58 (vinte e um milhões, cinquenta 
mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos).
iniC. de vig.: 31/08/2022  tÉrM. vig.: 28/08/2023
Prazo: 12 (doze) meses
data da assinatUra: 30/08/2022.
dotaÇÃo orÇaMentária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
trabalho: 26.782.1486.7432; natureza da despesa: 449051; Fonte do re-
curso: 0124000000; origem do recurso: tesoUro.
Contratada: CFa ConstrUÇÕes, terraPlanageM e PaviMentaÇÃo.
CnPj: 83.318.022/0001-21.
ordenador: adler gerCileY alMeida da silveira- seCretario de 
estado de transPortes do Pará.

Protocolo: 847899
ExtRAto Do 1º tERMo ADitivo DE PRoRRoGAção DE PRAzo
coNtRAto Nº: 039/2021
PRocEsso Nº 2019/246263 
jUstiFiCativa: É decorrente da solicitação feita pela dirteC, por meio 
do ofício n° 132/2022 e anuência da empresa Contratada, motivado pelo 
interesse na continuação da prestação de serviços, devidamente acolhida 
e autorizada pela autoridade superior e setor técnico, com fundamento no 
art. 57, ii da lei nº 8.666/93.
Prazo: 12 (doze) meses.
iniC. vig.: 03/09/2022 terM. vig.: 03/09/2023
valor global: r$ 12.455.984,58 (doze milhões, quatrocentos e cin-
quenta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito 
centavos).
data da assinatUra: 30/08/2022.
Contratada: ConstrUaMeC – ConstrUo agriCUltUra MeCanizada 
s/a.
CnPj: 22.983.316/0001-83.
ordenador: adler gerCileY alMeida da silveira – seCretário de 
estado de transPortes.

Protocolo: 847798
ExtRAto Do 1º tERMo ADitivo DE PRoRRoGAção DE PRAzo
coNtRAto N°: 041/2021
PRocEsso Nº: 2020/391533 ANExo: 2022/898132
jUstiFiCativa: Prorrogação da vigência do Contrato nº. 041/2021. Fica 
esse prazo prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 02/09/2022, 
estendendo, assim, o prazo contratual até 02/09/2023, devidamente aco-
lhida e autorizada pela autoridade superior, com fundamento no art. 57, 
ii, da lei nº 8.666/93.
valor: r$ 27.708.930,04 (vinte e sete milhões, setecentos e oito mil, 
novecentos e trinta reais e quatro centavos).
dotaÇÃo orÇaMentária: dotação orçamentária: Unidade orçamen-
tária: 29101; Programa de trabalho: 26.782.1486.7432; natureza da 
despesa: 449051; origem do recurso: tesoUro; Fonte de recurso: 
0124000000.
data da assinatUra: 29/08/2022.
noMe: trieng ConsUltoria e ConstrUÇÕes ltda.
CnPj: 18.212.556/0001-07.
ordenador: adler gerCileY alMeida da silveira - seCretário de 
transPortes.

Protocolo: 847793



diário oFiCial nº 35.102   45Sexta-feira, 02 DE SETEMBRO DE 2022

ExtRAto Do 1º tERMo ADitivo DE PRoRRoGAção DE PRAzo
coNtRAto Nº: 040/2021
PRocEsso Nº 2020/389217 ANExo: 2022/981054
jUstiFiCativa: decorre da solicitação feita pela contratada, motivado pelo 
interesse na continuação da prestação de serviços, devidamente acolhida e 
autorizada pela autoridade superior e setor técnico, com fundamento no 
art. 57, ii da lei nº 8.666/93.
Prazo: 12 (doze) meses.
iniC. vig.: 04/09/2022 terM. vig.: 04/09/2023
data da assinatUra: 30/08/2022.
Contratada: ng - engenHaria e ConstrUÇÕes ltda.
CnPj: 04.326.648/0001-03
ordenador: adler gerCileY alMeida da silveira – seCretário de 
estado de transPortes.

Protocolo: 847794

.

.

tERMo ADitivo A coNvêNio
.

ExtRAto DE tERMo ADitivo DE PRoRRoGAção 
DE PRAzo Ao coNvêNio

Nº. do convênio: 076/2021 Processo nº 2021/504874
nº. do termo: 2º  data de assinatura: 29/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 076/2021 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal 
de cachoeira do Arari, através do Oficio Nº 120/2022/GP (Seq.183), em 
virtude do período chuvoso foi determinante para a paralisação o que com-
prometeu o prazo da obra no mês de julho e inicio de agosto, conforme 
índice pluviométrico e relatório fotográfico (seq.183). A prorrogação de 
prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula 
quinta, item 5.1, alínea “j”, passando consequentemente os documentos 
supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 90 (noventa) dias  inic. de vig.: 15/09/2022  t. vig.: 13/12/2022
noMe: PreFeitUra MUniCiPal de CaCHoeira do arari CnPj nº: 
04.884.482/0001-40.
ordenador: adler gerCileY alMeida da silveira – seCretário de 
estado de transPortes.

Protocolo: 847772
ExtRAto DE tERMo ADitivo DE PRoRRoGAção 

DE PRAzo Ao coNvêNio
Nº. do convênio: 021/2022 Processo nº 2021/1302735
nº. do termo: 1º  data de assinatura: 29/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 021/2022, em decorrência da solicitação da Prefeitura Municipal de 
santarém através do ofício n° 0567/2022-gaP/PMs, datado em 11 agosto 
de 2022 (seq.53), uma vez que o processo licitatório esta em andamento. 
a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem 
como na Cláusula quinta, item 5.1, alínea “j”, passando consequentemente 
os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias  inic. de vig.: 08/09/2022  t. vig.: 05/01/2023
noMe: PreFeitUra MUniCiPal de santarÉM CnPj nº: 05.182.233/0001-76.
ordenador: adler gerCileY alMeida da silveira – seCretário de 
estado de transPortes.

Protocolo: 847767

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 330 de 01 de setembro de 2022
Fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Pae nº 2022/1061036
objetivo: reunião sobre Pa-150.
origem: belém
destino(s): são, Paulo - sP
servidor (a): adler gerciley almeida da silveira
Cargo: secretário de estado de transportes
id. Funcional: 5945603/8
Período: 18 a 21//08/2022
diária(s): 3,5 (três e meia)
ordenador: Francisco edvan de oliveira

Protocolo: 847777

.

.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 329 DE 31 DE AGosto DE 2022
assunto: Férias
servidor (a): siMÃo Costa
id. Funcional: 3277321/1
Período: 30.08 a 16.09.22
FrnCisCo edvan de oliveira
diretor administrativo e Financeiro

Protocolo: 847778

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

termo Aditivo: 03
contrato: 008/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração contratu-
al, com acréscimo e supressão do valor original, que resultam no aumento 
do valor global do Contrato nº 008/2021- CPH, que versa sobre a execução 
de obras e serviços de engenharia para a reforma do terminal Hidroviário 
de Passageiros e Cargas do Município de soure, estado do Pará. o contrato 
suportará acréscimo no valor de r$ 557.937,99 (quinhentos e cinquenta e 
sete mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos), que 
representa aproximadamente 16,58% do valor originalmente avençado. o 
presente contrato suportará supressão no valor de r$ 246.408,23 (duzen-
tos e quarenta e seis mil, quatrocentos e oito reais e vinte e três centavos), 
que representa aproximadamente 7,32% do valor originalmente pactua-
do. O impacto financeiro das alterações supramencionadas corresponde ao 
acréscimo de r$ 311.529,76 (trezentos e onze mil, quinhentos e vinte e 
nove reais e setenta e seis centavos).
o valor global do contrato após as alterações supramencionadas passará a 
ser de r$ 4.023.602,37 (quatro milhões, vinte e três mil, seiscentos e dois 
reais e trinta e sete centavos).
data de assinatura: 31/08/2022
vigência: Fica prorrogado por 210 (duzentos e dez) dias o prazo previsto 
na Cláusula quarta do contrato celebrado entre as partes, com início em 
09/04/2022 e término em 07/11/2022.
Funcional Programática:
Unidade orçamentária: 86201
Programa de trabalho: 26.784.1486.7576
Fonte/natureza: 0130/449051
CnPj: 22.911.135/0001-41 - PPb engenHaria ltda.
endereço: travessa lomas valentina, Passagem são Pedro, n.º 124, bair-
ro: Marco, CeP: 66.095-720, Município de belém, estado do Pará
ordenador: HUgo Penna HaCHeM

Protocolo: 847456
termo Aditivo: 01
contrato: 012/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração contra-
tual, com acréscimo de valor, em razão de modificações nos projetos das 
obras previstas no Contrato nº 012/2022- CPH, que versa sobre a execu-
ção de obras e serviços de engenharia para a reforma e adequação dos 
trapiches da vila do Porto grande e da sede do Município de são joão da 
Ponta. o contrato suportará acréscimo no valor de r$ 86.985,85 (oitenta e 
seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), que 
representa aproximadamente 20,16% do valor originalmente avençado.
valor: o valor global do contrato após as alterações supramencionadas 
passará a ser de r$ 518.512,05 (quinhentos e dezoito mil, quinhentos e 
doze reais e cinco centavos).
data de assinatura: 31/08/2022
Funcional Programática:
Unidade orçamentária: 86201
Programa de trabalho: 26.784.1486.7576
Fonte/natureza: 0301/449051
CnPj: 26.211.457/0001-39 - dnC dragageM naval e Civil eireli.
endereço: travessa travessa do Cruzeiro, nº 1046, galpão b, bairro: Cruzei-
ro, distrito de icoaraci, CeP:66.810-010, Município de belém, estado do Pará.
ordenador: HUgo Penna HaCHeM

Protocolo: 847457

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

outRAs MAtéRiAs
.

NotificAção Pelo presente ato a ARcoN-PA, representada pelo seu 
Diretor Geral, resolve notificar o operador, MANOEL FERREIRA DE MORA-
es – b-n/144 para que se manifeste no prazo de 15 dias a contar da data 
da publicação desta, sobre a Comunicação de ouvidoria - transporte nº 
536/2022, em virtude da existência de pendências junto a arCon-Pa, para 
que a tramitação do Processo nº to2022/00145-gto cumpra o seu curso, 
sem que seja prejudicado o direito ao contraditório e ampla defesa. . be-
lém (Pa), 22 de agosto de 2022. eUriPedes reis da CrUz FilHo diretor 
geral – arCon-Pa

Protocolo: 847726
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sEcREtARiA DE EstADo
DE DEsENvoLviMENto 
AGRoPEcuÁRio E DA PEscA

.

.

.

coNtRAto
.

contrato nº 163/2022-sEDAP
inexigibilidade nº 009/2022-sEDAP
objeto: loCaÇÃo de esPaÇo Para o evento “vii CHoColat aMazÔnia 
– Festival internaCional do CHoColate e CaCaU”, que ocorrerá no 
dia 01 de setembro de 2022
valor global: r$ 8.000,00 (oito mil reais)
dotação orçamentária: ação: 8704; natureza de despesa: 3390-39; Fonte 
de recurso: 0135; Função Programática: 20.608.1491.8704.
data assinatura: 01/09/2022.
vigência: 01/09/2022 a 30/09/2022.
Contratado: institUto de geMas e jÓias da aMazÔnia - igaMa
endereço: Praça amazonas s/n, bairro do jurunas – belém – Pará, 66.025-
070, na cidade de belém, estado do Pará.
ordenador: joÃo Carlos leÃo raMos.

Protocolo: 847511

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA DE DiÁRiA Nº 789/2022 FUndaMento legal: lei n° 
5.810/94, art. 145. base legal: decreto estadual n° 734/1992 orienta-
ÇÃo norMativa 001/age – Portaria nº 278/2019
beneFiCiário: renildo viana Castro Cargo: assistente  administrativo/
sedaP MatrÍCUla: 55586644 origeM: belém/Pa destino: Paragomi-
nas e santa Maria do Pará/Pa objetivo: visita técnica a regional de 
Paragominas e reunião com o secretário de agricultura de santa Maria 
do Pará. PerÍodo: 05 a 06/09/2022 nº de diárias: 1 ½ (uma e meia) 
ordenador: Márcio Marcelo de souza trindade – diretor administrativo 
e Financeiro/sedaP
PoRtARiA DE DiÁRiAs Nº 790/2022 FUndaMento legal: lei n° 
5.810/94, art. 145. base legal: decreto estadual n° 734/1992 orienta-
ÇÃo norMativa 001/age – Portaria nº 278/2019.
beneFiCiário: joão Carlos leão ramos. Cargo: secretário de esta-
do de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino. MatrÍCUla: 
5815398-6.  origeM: belém/Pa. destino: Paragominas e santa Maria 
do Pará/Pa objetivo: visita técnica a regional de Paragominas e reunião 
com o secretário de agricultura de santa Maria do Pará. PerÍodo: 05 
a 06/09/2022 nº de diárias: 1 ½ (uma e meia) ordenador: Márcio 
Marcelo de souza trindade – diretor administrativo e Financeiro/sedaP

Protocolo: 847965
PoRtARiA DE DiÁRiAs Nº 788/2022 FUndaMento legal: lei n° 
5.810/94, art. 145. base legal: decreto estadual n° 734/1992 orienta-
ÇÃo norMativa 001/age – Portaria nº 278/2019.
beneFiCiário: Kamal jorge bastos abou el Hons. Cargo: Motorista . 
MATRÍCULA: 5893618/1. ORIGEM: Belém/PA. DESTINO:  Medicilândia/PA. 
objetivo: Complementação de diária referente a Portaria 745/2022, com 
o objetivo dar apoio a equipe da sedaP que se deslocará para participar 
do X CACAUFEST no município de Medicilândia. PERÍODO: 29/08/08/2022. 
nº de diárias: 1 (uma).ordenador: Márcio Marcelo de souza trindade 
/diretor administrativo e Financeiro/sedaP

Protocolo: 847787

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

PoRtARiA
.

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
iNstituto DE tERRAs Do PARÁ - itERPA

Atos ADMiNistRAtivos
extrato da(s) Portaria(s) de HoMologaÇÃo exPedida(s) Pelo 
ilMo. sr. Presidente do institUto de terras do Pará-iterPa, 
nos aUtos dos ProCessos de regUlarizaÇÃo FUndiária onerosa 
(CoMPra) de terras, eM qUe FigUraM CoMo interessados:

PRocEsso NoME DENoMiNAção ÁREA MuNicíPio PoRtARiA

101402726/2020 Flávio sUFredini Fazenda tailâ-
Minas i 1486,5955 tailândia/Pa 1431/2022

belém (Pa), 01/09/2022
Flavio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 847473

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
iNstituto DE tERRAs Do PARÁ - itERPA

Atos ADMiNistRAtivos
extrato da(s) Portaria(s) de HoMologaÇÃo exPedida(s) Pelo 
ilMo. sr. Presidente do institUto de terras do Pará-iterPa, 
nos aUtos dos ProCessos de regUlarizaÇÃo FUndiária onerosa 
(CoMPra) de terras, eM qUe FigUraM CoMo interessados:

PRocEsso NoME DENoMiNAção ÁREA MuNicíPio PoRtARiA

2013/251823 ernando Correia Ferro sÍtio nossa senHora 
aPareCida 83,2657Ha tailândia 1573/2022

2017/539531 Carina Moreira 
Correia Fazenda boM jesUs 987,1387Ha ParagoMinas 1574/2022

2020/55262 Cassio de agUiar 
ConCesso Fazenda Maavi 247,2048ha rondon do Pará 1575/2022

2015/552351 antÔnio MagalHÃes 
lobato Fazenda dona eUniCe 33,2998Ha MaraCanÃ 1576/2022

belém(Pa), 01/09/2022
Flavio riCardo albUqUerqUe azevedo
respondendo  pela Presidência – iterPa
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 847678

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1572/22 de 01/09/2022
objetivo: dar apoio logistico
Municipio:alenquer/Pa
Periodo: 02 a 09/09/2022 (7,5) diárias
servidor:
-3167-321/1-josé valdir Costa Miranda-Motorista
-ordenador :bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 847882
PoRtARiA Nº 1569/2022
o Presidente do institUto de terras do Pará – iterPa, no uso das  
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
Considerando o Pae nº 2022/1006157, datado de 31/08/2022.
r e s o l v e:
i-ConCeder, prorrogação de diárias, aos servidores abaixo mencionados, 
visando atender e concluir a ação de regularização Fundiária no município 
de Paragominas, onde serão realizados os trabalhos de  FisCalizaÇÃo de 
georreFerenCiaMento e realizaÇÃo de vistoria.
ii - obrigatoriedade do produto, conforme ordem de serviço nº 001, de 
12/02/2019, publicada no Diário  Oficial do Estado do Pará, nº 33.803, de 
13/02/2019, os servidores terão 10 (dez) dias uteis, após o término das 
programações para entrega dos trabalhos e equipamentos.

 MAt. NoME cARGo PERíoDo DiÁRiAs vALoR
totAL R$

57195919/1 Hugo leonardo silva 
Pereira

ass.técnico-
deaF 04 a 07/09/2022 4,0 949,52

3166791/1 jorge da silva 
santos

engenheiro 
agrônomo 04 a 07/09/2022 4,0 949,52

iii - ConCeder, diárias ao servidor abaixo mencionado, para dar apoio a 
equipe técnica, nos trabalhos
de Fiscalização de georreferenciamento e realização de vistoria no muni-
cípio de Paragominas.

 MAt. NoME cARGo PERíoDo DiÁRiAs
vALoR

totAL R$

57197740/1
ruy guilherme Fer-
reira de Alcântara Motorista 04 a 07/09/2022 3,5 830,83

*os servidores receberam ,ePis (luvas, máscaras e álcool em gel) para 
proteção contra o Covid19.
Publique-se.
Flávio ricardo albuquerque azevedo 
resp. p/ Presidência
gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – iterPa, em 31 
de agosto de 2022

Protocolo: 847533
PoRtARiA Nº 1571/2022 de 01/09/2022
objetivo: visando atender a ação de regularização  Fundiária
no município de acará.
Período: 06/09 a 05/10/2022 (29,5)  diárias
servidores:
-5899147/3-luciano Carvalho Freitas (tec.deaF)
-3167216/1-josé Cleison Cohen Pereira (agrimensor)
-3167445/1-Pedro Henrique Cabral de noronha neto (agrimensor)
-5936876/2-Matheus silva da silva (ass.téc.deaF)
-7008203/2-joão Felipe da silva Martins (téc.deaF)
-3167577/1-arnaldo Correa de Castro (of.administrativo)
-3166708/1-ismênia raimunda rossy gralato (geografo)
-3168271/1-Ubiratan da luz (Motorista)
-3170454/1-Manoel dos anjos santos nepomuceno (Motorista)
ordenador: Flávio ricardo albuquerque azevedo 
resp. p/ Presidência

Protocolo: 847627
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outRAs MAtéRiAs
.

RELAtÓRio Nº 3.891, DE 29/08/2022 - cPAD/itERPA
tendo em vista a análise da Comissão Permanente de análise de docu-
mentos-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, apresentou o relatório de análise de documentos-rad nº 3.891, 
de 29.08.2022, relativo ao Processo administrativo nº 2022/46546-iter-
Pa, de interesse de Carlos atila Pires santana, que aprovo;
HoMologo o presente rad que atesta a Falsidade do 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.
reCoMendo o encaminhamento do feito à diretoria jurídica-dj, para ado-
ção das medidas judiciais ou administrativas cabíveis, quanto ao cancela-
mento dos registros imobiliários relativos ao documento em apreço.
Publique-se.
esta publicação torna sem efeito a publicação constante no doe nº 35.100, 
de 01/09/2022 - Protocolo nº 846992 
belém(Pa), 01/09/2022
Flavio riCardo albUqUerqUe azevedo
respondendo pela Presidência – iterPa
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 847760
GovERNo Do EstADo Do PARÁ
iNstituto DE tERRAs Do PARÁ

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

oRD PRocEsso iNtEREssADo iMÓvEL ÁREA 
(ha) LocALizAção MuNiciPio

1 052002443/2022 divino de jesUs 
ribeiro

Fazenda Mora-
da do boi 307,8864 viCinal do itaPira-

Pe , KM 14 Marabá

2 050702275/2022 joaqUiM Carlos 
soares Pereira

Fazenda bela 
vista 610,1083

ColÔnia ágUa da 
lUz, raMal da ágUa 

da lUz, KM 26
doM eliseU

3 051302335/2022 Cesar riCardo 
soUsa das neves

Fazenda CHÃo 
goiano 139,9781

br-222, kM 20 
MargeM direita, 

raMal do agUa da 
lUz, KM 19

doM eliseU

4 050502187/2022
Haroldo edson 

antUnes Ca-
Pelloza

Fazenda Mara-
vilHa 214,8935

ColÔnia ágUa da 
lUz, raMal da ágUa 

da lUz, KM 27
doM eliseU

belém (Pa), 01.09.2022
dr. Flávio ricardo a. azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº013/2019
Mariceli nascimento Moura Flexa – diretora deaF

Protocolo: 847795

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DA PoRtARiA 5010/2022, publicada dia 12/08/2022
onde se lê: destino: Faro, juruti e oriximiná/Pa.
Leia-se: destino: Curuá, juruti, Óbidos e oriximiná/Pa.
ordenador: tatiane vianna da silva.

Protocolo: 847683
ERRAtA DE Aviso DE DAtA DE ABERtuRA
PREGão ELEtRôNico Nº 009/2022/ADEPARÁ
Processo administrativo n° 2021/1158999
Publicado na quarta-feira, 31/08/2022. Protocolo: 846366
onde se lê:
data da abertura: 13/09/2022
Leia-se:
data da abertura: 15/09/2022
belém/Pa, 01 de setembro de 2022
giUsePPe garibaldi loUreiro Parente
gerente de liCitaÇÃo/adePara
jaMir jUnior ParagUassÚ MaCedo
diretor geral da adePara

Protocolo: 847743

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 5462/2022: beneFiCiá-
rio: roMUlo CoelHo Pantoja ;Matrícula: 80015616 ;Função:20agricul-
tura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;Fonte:0261;objetivo: ocor-
rer com despesas de pronto pagamento de aquisição de serviços de pessoa 
jurídica, para atender as necessidades da gerênCia de teCnologia da 
inForMaÇÃo.elemento de despesa/ valor: 339039 r$ 4.000,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordena-
dor de despesas: tatiane vianna da silva.

Protocolo: 847621
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 5463/2022: beneFi-
Ciário: Cassia eliane do P. soCorro de soUza e silva;Matrícu-
la: 57192005;Função:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/ativida-
de: 8708;Fonte:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento 
de prestação de serviço de pessoa física, para atender as necessidades 
da gerência de breves nos municípios.elemento de despesa/ valor: 
339036/47r$ 4.800,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação 
de contas (em dia):15.ordenador de despesas: jaMir jUnior ParagUas-
sU MaCedo.

Protocolo: 847633
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 5464/2022: beneFiCi-
ário: onel solano garCia;Matrícula: 589793;Função:20agricultu-
ra;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;Fonte:0261;objetivo: reali-
zar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de pessoa 
física e aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as ne-
cessidades da Ulsa de Cachoeira do arari..elemento de despesa/ valor: 
339030/36/47 r$3.680,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de pres-
tação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: jaMir jUnior Pa-
ragUassU MaCedo.

Protocolo: 847638
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 5465/2022: beneFiCiá-
rio: MarÇal CavalCanti de soUza barros;Matrícula: 57221223;Fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8708;Fon-
te:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação 
de serviço de pessoa física, para atender as necessidades da gerência 
de breves nos municípios de afuá e Chaves.elemento de despesa/ valor: 
339036/47 r$ 4.800,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de presta-
ção de contas (em dia):15.ordenador de despesas: jaMir jUnior Para-
gUassU MaCedo.

Protocolo: 847647

.

.

DiÁRiA
.

Portaria: 5454/2022 Objetivo: Realizar controle de foco, vigilância ati-
va,cadastramento de apiários e educação sanitária com criadores de abe-
lhas. Fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: belÉM/Pa 
destino: eldorado dos Carajás/Pa servidor: 57200257/ saMYra alves 
albUqUerqUe de liMa (MÉdiCo veterinário) / 7,5 diárias /26/08/2022 
a 02/09/2022.ordenador: jaMir jUnior ParagUassU MaCedo.

Protocolo: 847526
Portaria: 5455/2022 Objetivo: Realizar ação de vigilância ativa e cap-
tura noturna de morcegos hematófagos em propriedade, onde tem históri-
co e notificação de espoliação por MH no município.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: iPixUna do Pará/Pa destino: iPixUna do 
Pará/Pa servidor: 5960824/ glenda Maria lUnas Caires (FisCal esta-
dUal agroPeCUário - MÉdiCo veterinário) / 1,5 diária /29/08/2022 a 
30/08/2022.ordenador: jaMir jUnior ParagUassU MaCedo.

Protocolo: 847537
Portaria: 5456/2022 Objetivo: Realizar atendimento a Notificação de 
suspeita nervosa nos Municípios.Fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: terra alta/Pa destino: CUrUÇá, sÃo joÃo da Ponta/
Pa servidor: 5900218/ Melina garCia de soUsa nobre / (FisCal esta-
dUal agroPeCUário - MÉdiCo veterinário) / 2,5 diárias /24/08/2022 
a 26/08/2022.ordenador: jaMir jUnior ParagUassU MaCedo.

Protocolo: 847547
Portaria: 5457/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes de bru-
celose nas regiões da Comunidade são Pedro da água branca; Comunida-
de Maracaxí; Comunidade abacate; Comunidade santa luzia; viscinal da 
Candiru; vila novo Paraíso; estrada do Cajueiro; estrada rio Capim; br 
010 KM 64, 81 e 89. Faz-se necessária a solicitação de diárias uma vez que 
a região é distante da sede do municipio.Fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: iPixUna do Pará/Pa destino: iPixUna do Pará/
Pa servidor: 5960824/ glenda Maria lUnas Caires (FisCal estadUal 
agroPeCUário - MÉdiCo veterinário) / 4,5 diária /22/08/2022 a 
26/08/2022.ordenador: jaMir jUnior ParagUassU MaCedo.

Protocolo: 847554
Portaria: 5458/2022 objetivo: realizar atividades de vacinação contra 
Febre Aftosa (agulha oficial) em propriedades rurais. Justifica-se as di-
árias a distância das comunidades ultrapassando 6hs de tempo quanto 
ao retorno a sede do município, além das propriedades ribeirinhas cujo 
acesso é pelo rio.Fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
CaCHoeira do arari/Pa destino: CaCHoeira do arari/Pa servidor: 
589793/ onel solano garCia / (FisCal estadUal agroPeCUário) / 
14,5 diárias/05/09/2022 a 19/09/2022.ordenador: jaMir jUnior Pa-
ragUassU MaCedo.

Protocolo: 847566
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Portaria: 5459/2022 objetivo: Participar de reunião com a coordena-
doria de planejamento.Fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: rondon do Pará/Pa destino: ParagoMinas/Pa servidor: 
6403724/ gedeon raMos da silva (gerente regional) / 1,5 diá-
ria /24/08/2022 a 25/08/2022.ordenador: jaMir jUnior ParagUassU 
MaCedo.

Protocolo: 847574
Portaria: 5461/2022 objetivo: dar apoio administrativo e logístico aos 
servidores Wilson emílio saraiva da silva e elielson gomes Maia, com o 
objetivo de inspecionar e fiscalizar estabelecimentos processadores de de-
rivados 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: 54196694/ leno reginaldo reis de andrade (aUxiliar 
de CaMPo) / 11,5 diárias /29/08/2022 a 09/09/2022.ordenador: lU-
Cionila Pantoja PiMentel.

Protocolo: 847606
Portaria: 5460/2022 objetivo: Participação do ii encontro de viveiris-
tas de Cacau do Brasil, ministrar palestrar sobre o Trânsito de Sementes 
e Mudas, Problemas fitossanitários.Para otimizar a viagem será realizado 
também fiscalização e supervisão em estabelecimentos que comercializem 
sementes e/ou mudas nos municípios.Fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: belÉM/Pa destino: altaMira, MediCilândia/Pa 
servidor: 5775698/ Walbert dias gabriel (engenHeiro agrÔnoMo) 
/ 4,5 diárias /29/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: jaMir jUnior Pa-
ragUassU MaCedo.

Protocolo: 847589
Portaria: 5448/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção das 
pragas quarentenárias dos citros.Fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: Marabá/Pa destino: eldorado dos Carajás /Pa 
servidor: 57189977/ eliana ClaUdia oliveira viana (FisCal estadU-
al agroPeCUário) / 4,5 diárias / 29/08/2022 a 02/09/2022.ordena-
dor: lUCionila Pantoja PiMentel.

Protocolo: 847474
Portaria: 5446/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção das 
pragas quarentenárias dos citros.Fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: ParaUaPebas/Pa destino: eldorado dos Carajás/
Pa servidor: 5922600/ edenilton nonato leite / (agente FisCal 
agroPeCUário) / 4,5 diárias / 29/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: 
lUCionila Pantoja PiMentel.

Protocolo: 847470
Portaria: 5447/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção das 
pragas quarentenárias dos citros.Fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: Marabá/Pa destino: eldorado dos Carajás/Pa ser-
vidor: 57223827/ anderson roCHa PinHeiro (engenHeiro agrÔno-
Mo) / 4,5 diárias / 29/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: lUCionila 
Pantoja PiMentel.

Protocolo: 847471
Portaria: 5449/2022 objetivo: realizar Fiscalização em 04 comércios 
de sementes e mudas das localidades relacionadas abaixo, a fim de ga-
rantir o controle desta atividade comercial, no que tange a rastreabilidade 
e a qualidade destes insumos em território paraense.Fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: santana do aragUaia/Pa desti-
no: santa Maria das barreiras/Pa servidor: 5904374/ tHiago jU-
nior Farias CoelHo (aUxiliar de CaMPo) / 1,5 diária / 12/09/2022 
a 13/09/2022.ordenador: lUCionila Pantoja PiMentel.

Protocolo: 847476
Portaria: 5445/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção das 
pragas quarentenárias dos citros.Fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: ParaUaPebas/Pa destino: eldorado dos Carajás/
Pa servidor: 54191532/ raiMUndo jose Moraes jUnior (engenHeiro 
agrÔnoMo) / 4,5 diárias / 29/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: lU-
Cionila Pantoja PiMentel.

Protocolo: 847465
Portaria: 5453/2022 objetivo: execução de atividades de saneamentos 
de Focos de aie.Fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
UlianÓPolis/Pa destino: iPixUna do Pará, ParagoMinas/Pa servi-
dor: 12477047/ roberto FranCisCo de oliveira (MÉdiCo veteriná-
rio) / 2,5 diárias / 01/09/2022 a 03/09/2022.ordenador: jaMir jU-
nior ParagUassU MaCedo.

Protocolo: 847504
Portaria: 5452/2022 objetivo: Participação do ii encontro de viveiris-
tas de Cacau do Brasil, ministrar palestrar sobre o Trânsito de Sementes 
e Mudas, Problemas fitossanitários.Para otimizar a viagem será realizado 
também fiscalização e supervisão em estabelecimentos que comercializem 
sementes e/ou mudas nos municípios.Fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: belÉM/Pa destino: altaMira, MediCilândia/Pa 
servidor: 57189772/ Cleber eUFrasio saMPaio (engenHeiro agrÔ-
noMo) / 4,5 diárias / 29/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: jaMir jU-
nior ParagUassU MaCedo.

Protocolo: 847490
Portaria: 5450/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção 
da mosca da carambola (bactrocera carambolae).Fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaUaPebas/Pa destino: CanaÃ 
dos Carajás, CUrionÓPolis, eldorado dos Carajás/Pa servidor: 
5909700/ irailton santos da silva (aUxiliar oPeraCional) / 1,5 
diária / 30/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: lUCionila Pantoja Pi-
Mentel.

Protocolo: 847480

Portaria: 5451/2022 objetivo: dar apoio às atividades de vacinação 
contra Febre Aftosa (agulha oficial) em propriedades rurais. Justifica-se as 
diárias a distância das comunidades ultrapassando 6hs de tempo quanto 
ao retorno a sede do município, além das propriedades ribeirinhas cujo 
acesso é pelo rio.Fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
CaCHoeira do arari/Pa destino: CaCHoeira do arari/Pa servidor: 
3254070/ joÃo das graÇas FigUeiredo barbosa ([sePlad] aU-
xiliar de oPeraÇÃo e segUranÇa) / 14,5 diárias / 05/09/2022 a 
19/09/2022.ordenador: jaMir jUnior ParagUassU MaCedo.

Protocolo: 847483

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

Portaria Nº0473/2022-29.08.2022
o presidente da eMater-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
resolve:
d e s i g n a r, a contar de 01/09/2022 à 30/09/2022, o extensionista 
rural l– antÔnio barros neto - Matrícula nº 57176076/1, para res-
ponder pela Chefia do Escritório Local de Piçarra/Escritório Regional de 
Marabá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de licença Prêmio. 
(Pae: 2022/1087800).
rosival PossidÔnio do nasCiMento-Presidente

Protocolo: 847911

.

.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE LicitAção
cotAção ELEtRôNicA Nº 012/2022.
Processo: 2022/912093
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 
012/2022, 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 10 unidades de aparelhos de gPs Por-
táteis de navegação no valor de 29.696,67 (vinte e nove mil, seiscentos 
e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos) 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 8 de setembro de 2022, às 09:00 horas 
(horário local). o edital encontra-se disponível na internet nos endereços 
eletrônicos: http://www.compraspara.pa.gov.br e web.banparanet.com.
br/cotacao/ , contato pelo telefone (91) 32993463 ou e_mail: cplemater@
outlook.com, no horário de 09:00 às 16:00 horas.
Marituba (Pa), 1 de setembro de 2022.
Coordenador responsável: edson Ugulino lima.
Presidente-eMater-Pa: rosival Possidônio do nascimento

Protocolo: 847976

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

suPRiMENto DE fuNDos - PoRtARiA 075/2022
beneFiCiário (a): joao Maria MarqUes da CUnHa / MatrÍCUla: 
3174255/ Cargo oU FUnÇÃo: asssitente de adMinistaÇÃo / MUni-
CÍPio: CaPaneMa-r / objetivo: atender as desPesas de PrestaÇÃo 
de serviÇo de assistênCia tÉCniCa e extensÃo rUral Para CUM-
PriMento de Metas dos sUbProjetos, ConForMe Proater 2022 / 
PrograMa: 1491 / Proj. ativ.: 8711 / Fonte: 0101 / eleMento de 
desPesa: 3390-30 = r$850,00 / 3390-39 = r$1.000,00 / valor total r$ 
1.850,00/ Prazo Para aPliCaÇÃo: 15 dias / CoMProvaÇÃo: 15 dias / 
ordenador de desPesas: alan PÉriCles aMaral dos santos.

Protocolo: 847563

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

tERMo DE DisPENsA DE LicitAção Nº 22/2022
PRocEsso: 2022/1034932
Publicado no doe nº 35.092 de 26 agosto de 2022, pág 30.
jUstiFiCativa: empresa não apresentou a doCUMentaÇÃo necessária  
para darmos prosseguimento  no processo.
Marituba-Pa 01 de setembro de 2022.

Protocolo: 847758
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sEcREtARiA DE EstADo DE MEio 
AMBiENtE E sustENtABiLiDADE

.

.

.

téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
.

DistRAto A PEDiDo DE sERviDoR
sERviDoR: EDiANA MARiA siLvA DE ANDRADE
MatrÍCUla: 5931739
FUnÇÃo: tÉCniCo eM gestÃo de Meio aMbiente-geograFia
a Contar de 01/09/2022
ordenador: lília Márcia ramos reis - diretora de gestão administrati-
va e Financeira

Protocolo: 847475

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto: 062/2022 - sEMAs/PA
inexigibilidade de Licitação 021/2022 – sEMAs/PA
Processo Pae 2022/731910
objeto: realização de Curso in Company “Como elaborar o estudo técnico 
Preliminar e o termo de referência para Compras e serviços de acordo 
com os regimes da lei n° 8.666/1993 e da lei n° 14.133/2021”, de forma 
presencial, com carga horária de 24 horas, com objetivo de capacitar e 
atualizar 40 (quarenta) servidores da seMas
valor total: r$ 75.072,00
vigência: 31/08/2022 a 28/11/2022
assinatura: 31/08/2022
orçamento: Unidade 27101; gestão 00001; Ptres 278772; Fonte 
0306005952; elemento 339039; P i 4120008772C; ação 250662
Contratado: zenite inForMaÇÃo e ConsUltoria ltda (CnPj 
86.781.069/0001-15)
endereço: av. sete de setembro, 4698, 3° andar, bairro batel, CeP 80240-
000, fone (41) 2109-8666, comercial@zenite.com.br, Curitiba/Pr
ordenador: josé Mauro de lima o’ de almeida, secretário de estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade.

Protocolo: 847958

.

.

Aviso DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 024/2022
objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual a serem utili-
zados no manuseio de biodigestores adquiridos por esta secretaria, bem 
como nas atividades desenvolvidas pela diretoria de ordenamento, educa-
ção e da descentralização da educação ambiental.
entrega do edital, disponível a partir do dia 02.09.2022: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 15/09/2022 às 09:00h (horário de brasília)
02 de setembro de 2022.
raiza Freitas gois
Pregoeira oFiCial - seMas/Pa

Protocolo: 847704

.

.

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 028/2022
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 o insPer - institUto de ensino e PesqUisa, pessoa jurídica, 
inscrita no CnPj/MF sob o nº 06.070.152/0001-47.
do objeto: Contratação de Pessoa jurídica especializada em Cursos e 
treinamentos à inscrição e participação de 01 (Um) servidor desta semas/
Pa no curso: Planejamento e acompanhamento de orçamento Público, que 
ocorrerá no período de 01 e 02/09/2022, em são Paulo/sP.
da FUndaMentaÇÃo legal e jUstiFiCativa de inexigibilidade de 
liCitaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput c/c art.13, in-
ciso vi da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores mo-
dificações, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo nº 
2022/1045248 de 17 de agosto de 2022, considerando o valor para con-
tratação.
valor estiMado: r$ 3.890,85 (três mil, oitocentos e noventa reais e 
oitenta e cinco centavos).
reCUrsos orÇaMentários:
Unidade 27102; gestão 00001; Ptres 278887; Fonte 0116; elemento 
339039; P i 4120008887C; ação 183711
ordenador(a) resPonsável: lÍlia MarCia raMos reis, diretora de 
gestão administrativa e Financeira.
Foro: belém – estado do Pará.
data: 31 de agosto de 2022.

Protocolo: 847699

.

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 028/2022 para contratação 
de valor: r$ 3.890,85 (três mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e 
cinco centavos).
belém/Pa, 31 de agosto de 2022.
josÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
secretário de estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 847701

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1882/2022 - GAB/sEMAs 18 DE AGosto DE 2022.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a Força estadual de Combate ao desmatamento.
Fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: são Félix do xingu/Pa (aPa triUnFo do xingU)
Período: 16/08 a 20/08/2022 – 04 e ½ diárias.
servidores:
- 54185292-1 - Cledson de soUsa oliveira - (ten Cel bM)
- 58177571 - viniCiUs edUardo vidal de oliveira - (ten Cel PM)
- 5795982-1 - antÔnio Carlos Corrêa da silva - (sgt PM)
- 5427991-1 - MarCos Cleison barros Martins - (sUb tenente bM)
ordenador: lilia MarCia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e Financeira.

Protocolo: 842018
PoRtARiA Nº 2012/2022 - 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 xingura/Pa
Período: 03/09 a 08/09/2022 – 05 e ½ diárias.
servidores:
- 57193040/ 4- MaxiMira de araÚjo Costa - (diretora)
- 5936359/ 3- renato aUgUsto soares rodrigUes (teCniCo eM 
gestao de Meio aMbiente)
- 5943119/ 1- josÉ rUbeni liMa de abreU (Motorista)
ordenadora: lÍlia MarCia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e Financeira

Protocolo: 846954
PoRtARiA Nº 2020/2022 - GAB/sEMAs 31 DE AGosto de 2022.
objetivo: acompanhar e Fazer Cobertura jornalística sobre regularização 
ambiental rural do Car e Pra.
Fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: xinguara /Pa
Período: 03/09 a 07/09/2022 – 04 e ½ diárias.
servidores:
-57219599/5 - aline roberta saavedra da silva lobato- (Coordenadora)
-6403656/1 - KellY Cristina Monteiro de soUza (assistente admi-
nistrativo)
ordenador: lilia MarCia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e Financeira

Protocolo: 847460

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

coNvêNio DE DELEGAção DE coMPEtêNciA PARA o LicENciA-
MENto AMBiENtAL
nº do termo: s/nº/2022-seMas e o MUniCÍPio de CastanHal
Processo Pae: 2022/941824
Partes: o estado do Pará, por intermédio da secretaria de estado de Meio
ambiente e sustentabilidade e o Município de Castanhal (05.121.991/0001-84).
objeto: a delegaÇÃo da CoMPetênCia do delegante para a delega-
TÁRIA, para o licenciamento, controle e fiscalização ambiental da seguinte 
atividade e empreendimentos: i – Fabricação de Produtos alimentícios em 
área de 27.046 m²; ii - empreendimento: Hiléia indústrias de Produtos 
alimentícios s.a.
valor: inexistente
Foro: Comarca de belém, estado do Pará
vigência: 29/08/2022 à 28/08/2027 - 05 (cinco) anos, conforme cláusula 
nona.
assinatura: 29/08/2022
delegante: josé Mauro de lima o’ de almeida, secretário de estado de
Meio ambiente e sustentabilidade.
delegatária : Paulo sérgio rodrigues titan, Prefeito Municipal de Castanhal

Protocolo: 847989
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

A Presidente do instituto de Desenvolvimento florestal e da Bio-
diversidade do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo 
Decreto Estadual de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial nº. 
33.783, de 17 de janeiro de 2019 e, ainda, considerando a adjudicação 
efetuada pela pregoeira no bojo do Pregão eletrônico n° 11.2022-ide-
Flor-bio (Processo nº 2021/1338849) contratação de pessoa jurídica es-
pecializada para a elaboração do relatório ambiental preliminar – raP para 
implantação do centro de treinamento florestal do Estado do Pará, área 
reservada pelo decreto estadual nº105/2011, no município de juruti, es-
tado do Pará, conforme especificação no anexo I – Termo de Referência do 
edital. decide homologar o aludido certame, efetuado sob o critério Menor 
Preço por lote Único, em favor da seguinte licitante vencedora relacionada 
em epígrafe abaixo:
1-empresa CarUso jr. estUdos aMbientais & engenHaria ltda, 
CnPj 02.550.302/0001-69, pelo critério de Menor Preço por lote Único, 
valor total r$ 399.900,00
valor global: r$ 399.900,00
data da Homologação: 30/08/2022
ordenadora de despesa
Karla lessa bengtson
rosiane andrade terra
Pregoeira

Protocolo: 847655

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE sEGuRANçA PúBLicA
E DEfEsA sociAL

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 1570/2022-sAGA Belém, 31 de agosto de 2022
o secretário adjunto de gestão administrativa da secretaria de estado de 
segurança Pública e defesa social, no uso de suas atribuições legais.
Considerando: o Processo nº 2022/1110710, e Mem. nº 16/2022-dPM-
segUP, de 30.08.2022.
Considerando: Portaria nº 1391/2022-saga de 05.07.2022, 
publicada no doe nº 35.058 de 27.07.2022, que concedeu férias à 
servidora jÚlia Cristina goMes Ferreira, diretor de Planejamento e 
Monitoramento, MF 5393027/1, 2021/2022, no período de 01.09.2022 a 
30.09.2022.
r e s o l v e: designar a servidora Maria do soCorro nasCiMen-
to Feio, Coordenador de Monitoramento e Controle, MF: 63290/1, para 
responder pelo cargo de diretor de Planejamento e Monitoramento, no 
referido período
registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se
PaUlo roberto dos santos liMa
secretário adjunto de gestão administrativa da segUP

Protocolo: 847482

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DA PoRtARiA Nº 1554/2022 - sAGA, PuBLicADA EM DoE 
Nº 35.100, publicada em 01.09.2022
oNDE Lê: ProCesso: 2022/956650
LEiA-sE: ProCesso: 2022/956565
ordenador: PaUlo roberto dos santos liMa

Protocolo: 847669

.

.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE ADiAMENto DE LicitAção
tomada de Preço nº 001/2022-cPL/fEsPDs
o Fundo estadual de segurança Pública - FesPds, através de sua Pregoei-
ra, torna público para ciência dos interessados que a licitação, na modali-
dade tomada de Preço, do tipo menor preço, com abertura marcada para 
o dia 02/09/2022 às 10:00 horas, fica ADIADO para o dia 16/09/2022 às 
10:00 horas. objeto: Contratação de empresa de engenharia para exe-
cução de quadras Poliespostivas para atender ao Corpo de bombeiros do 
estado do Pará.
belém-Pa, 01 de setembro de 2022.
thays do s Failache soares
Pregoeira/FesPds

Protocolo: 847958

.

tERMo DE ADJuDicAção
.

A Pregoeira e Presidente suplente da comissão Permanente de Li-
citação do fundo de investimento de segurança Pública - fisP, 
após análise da documentação e da proposta financeira contida nos au-
tos do Processo licitatório nº 2022/162998, na modalidade PregÃo ele-
trÔniCo, sob o nº 08/2022-FisP, que tem como objeto a contratação 
de empresa especializada para o fornecimento de CondiCionadores 
de ar tiPo sPlit, para atender às necessidades do instituto de ensino de 
segurança Pública do estado do Pará - iesP, resolve adjUdiCar o objeto 
desta licitação em favor das empresas sW CoMerCio e serviCo ltda, 
CnPj 26.415.706/0001-08, no valor de r$ 38.499,93 (trinta e oito mil 
reais, quatrocentos e noventa e nove mil e noventa e três centavos), ven-
cedora do iteM 1; e, aUgUsto Cesar MaKoUl gasPerin, CnPj/CPF: 
09.263.279/0001-70, no valor de r$ 3.749,50 (três mil reais, setecentos e 
quarenta e nove mil e cinquenta centavos). vencedora do iteM 2.
belém/Pa, 01 de setembro de 2022.
ana viCtÓria Cordeiro loPes Freitas de oliveira soUza
Presidente suplente da Comissão Permanente de licitação do FisP

Protocolo: 847710

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 1559/2022-sAGA
ProCesso: 2022/1118146
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
nome do servidor: Pedro PaUlo Corrêa do CoUto
Matrícula: 5695287
Programa de trabalho: 218264
Fonte do recurso: 01010000
natureza da despesa:
339030 - r$ 1.500,00
ordenador: PaUlo roberto dos santos liMa
PoRtARiA Nº 1574/2022-sAGA
ProCesso: 2022/1118178
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
nome do servidor: sUsana das graÇas CarPina CHaves
Matrícula: 57221689-1
Programa de trabalho: 218264
Fonte do recurso: 01010000
natureza da despesa:
339030 - r$ 1.500,00
ordenador: PaUlo roberto dos santos liMa
PoRtARiA Nº 1575/2022-sAGA
ProCesso: 2022/1084579
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
nome do servidor: edeniCe Pereira da silva Freire
Matrícula: 55589329
Programa de trabalho: 218264
Fonte do recurso: 01010000
natureza da despesa:
339030 - r$ 300,00
ordenador: PaUlo roberto dos santos liMa

Protocolo: 847988

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1545/2022 –sAGA
objetivo: CoMPleMentaÇÃo a Portaria nº 1516/2022-saga de 
26.08.2022, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permanecido 
no município de Portel/Pa,” b”, À serviço da segUP.
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
* Republicado por ter saído com incorreção no Diário Oficial do Estado nº 
35.100, de 01 de setembro de 2022.
PoRtARiA Nº 1560/2022 –sAGA
objetivo: Para realizar serviço da montagem do centro integrado.
ProCesso: 2022/1112169
FUndaMento legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-sead
MUniCÍPio de origeM: belÉM/Pa
destino(s): salinÓPolis/Pa
PerÍodo: 05 à 08.09.2022
qUantidade de diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
servidor (es): sgt PM Pedro PaUlo PaUlo Corrêa do CoUto, MF: 5695287
Cb PM sUsana das graÇas CarPina CHaves, MF: 57221689-1
Cb PM josÉ roberto ribeiro Costa, MF: 4219443
Cb bM eder MarCelo brito de araÚjo, MF: 57189415-1
qUantidade de diárias: 3 ½ (três e meia)
servidor (es): antonio Carlos barroso dantas, MF: 56120
ordenador: PaUlo roberto dos santos liMa
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PoRtARiA Nº 1561/2022 –sAGA
objetivo: a serviço da segUP.
ProCesso: 2022/1088955
FUndaMento legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-sead
MUniCÍPio de origeM: belÉM/Pa
destino(s): abaetetUba e igaraPÉ Miri/Pa
PerÍodo: 26.08 à 05.09.2022
qUantidade de diárias: 10 ½ (dez e meia)
servidor (es): loUrenÇo josÉ de Matos saldanHa, MF: 5900352
ordenador: PaUlo roberto dos santos liMa
PoRtARiA Nº 1562/2022 –sAGA
objetivo: a serviço da segUP.
ProCesso: 2022/1111837
FUndaMento legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-sead
MUniCÍPio de origeM: belÉM/Pa
destino(s): Marabá/Pa
PerÍodo: 01 à 04.09.2022
qUantidade de diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
servidor (es): sgt PM MaUro de soUza barros, MF: 5673461-1
sUb ten PM daniel CastilHo dos santos, MF: 55798801
qUantidade de diárias: 3 ½ (três e meia)
servidor (es): Max soUza Costa, MF: 7565592-2
ordenador: PaUlo roberto dos santos liMa
PoRtARiA Nº 1563/2022 –sAGA
objetivo: a serviço da segUP.
ProCesso: 2022/1019204
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: 11 à 13.07.2022
qUantidade de diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
servidor (es): sgt PM MarCos andrÉ santana Monteiro, MF: 
54194872
qUantidade de diárias: 2 ½ (duas e meia)
servidor (es): ivanildo Pereira santos, MF: 700657
doMingos gonzaga Costa , MF: 5856590-1
ordenador: PaUlo roberto dos santos liMa
PoRtARiA Nº 1564/2022 –sAGA
objetivo: Para realizar o transporte de autoridades.
ProCesso: 2022/993088
FUndaMento legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-sead
MUniCÍPio de origeM: belÉM/Pa
destino(s): santarÉM/Pa
PerÍodo: 30 à 31.08.2022
qUantidade de diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
servidor (es): ten Cel PM alCides da silva MaCHado jUnior, MF: 
5773830-1
qUantidade de diárias: 1 ½ (uma e meia)
servidor (es): antÔnio Haroldo CoelHo de alMeida, MF: 3274179-5
ordenador: PaUlo roberto dos santos liMa

Protocolo: 847670

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

toRNAR sEM EfEito A PuBLicAção coNstANtE No DiÁRio ofi-
ciAL Nº 35.082 DE 19/08/2022, reFerente À diarias de Porta-
ria nº 1471/2022 - saga, qUe geroU o ProtoColo de PUbliCaÇÃo: 
841579.
ordenador: PaUlo roberto dos santos liMa.

Protocolo: 847762

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 1571/2022-sAGA Belém, 31 de agosto de 2022
o secretário adjunto de gestão administrativa da secretaria de estado 
de segurança Pública e defesa social, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, de 
24/01/1994;
Considerando ainda, os termos da apresentação da Certidão de Óbito, 
sob o nº 066431.01.55.2022.4.00010.251.0010461.22;
resolve:
i - ConCeder a servidora Maria betHania nasCiMento de alMeida, 
MF nº 5945773/2, ocupante do cargo de gerente de atenção à saúde, 08 
(oito) dias, de liCenÇa nojo, no período de 21 a 28/08/2022, pelo fale-
cimento de sua genitora;
ii - esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 21 de agosto de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se
PaUlo roberto dos santos liMa
secretário adjunto de gestão administrativa da segUP

Protocolo: 847485
Aviso DE susPENsão DE LicitAção
tomada de Preços nº 07/2022-fisP.
o Fundo de investimento de segurança Pública - FisP, através da Comissão 
de licitação, devidamente designada pela Portaria nº 005/2022-FisP, de 
18/03/2022, tendo em vista o que consta do Processo n° 2022/365440, 
avisa aos interessados que a tomada de Preços n° 07/2022-FisP, cujo 
objeto é a Contratação de empresa para execução de obra de reForMa 
da delegaCia da PoliCia Civil de aFUá/Pa, com fornecimento de 
mão-de-obra e materiais, conforme condições e exigências impostas no 

edital e seus anexos. FiCa sUsPenso CoM Prazo indeterMinado, para 
realização de diligência e análise técnica quanto ao recurso impetrado pela 
empresa Positano arqUitetUra e ConstrUÇÕes eireli. o retorno 
do processo será informado através dos mesmos meios de divulgação 
utilizados anteriormente.
belém/Pa, 01 de setembro de 2022
a Comissão

Protocolo: 847747

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DE PuBLicAção Do 15° tERMo ADitivo Ao coNtRAto 
ADMiNistRAtivo Nº 022/2007 – ccc/PMPA
PUbliCado no doe nº 35.075, do dia 11/08/2022, Prot. nº 838593
oNDE sE Lê: data de assinatUra: 05/08/2022;vigênCia:07/08/202 
a 06/08/2023
LEiA-sE: data de assinatUra: 07/08/2022;vigênCia:07/08/2022 a 
06/08/2023
ordenador: josÉ dÍlson Melo de soUza jÚnior - Cel qoPM rg 
18044;Comandante geral da PMPa.

Protocolo: 847523
Errata da PoRtARiA Nº 237/22/Di/Df, contida no doe nº 34.858 
do dia 08/02/2022; onde Lê-se: servidores: sgt PM nelio Monteiro de 
jesus; CPF: 482.320.252-04; valor: r$ 395,64. Leia-se: servidores: sgt 
PM nelito Monteiro de jesus; CPF: 482.320.252-04; valor: r$ 395,64.or-
denador: Cel qoPM robinson aUgUsto boUlHosa bezerra.

Protocolo: 847708

.

.

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 035/2022/DL/PMPA
PAE 2022/611530
Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍCia Militar do Pará, inscrita no CnPj/MF sob o 
nº 05.054.994/0001-42, e a contratada, orzil CUrsos e eventos ltda, 
inscrita sob o CnPj nº 08.942.423/0001-32.
do objeto: Contratação de pessoa jurídica para realização do curso Com-
pleto da Nova Lei de Licitações e Contratos, a fim de capacitar servidores 
pertencentes à PMPa.
da FUndaMentaÇÃo legal e jUstiFiCativa de inexigibilidade de 
liCitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, ii c/c o art. 
13, vi, da lei nº 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços 
que serão prestados.
valor estiMado: r$ 7.009,20 (sete mil e nove reais e vinte centavos).
reCUrsos orÇaMentários: Programa: 1502 – segurança Públi-
ca; ação (projeto/atividade): 8832 - Capacitação dos agentes de segu-
rança Pública; elemento de despesa: 3.3.90.39.22 – outros serviços de 
Pessoa jurídica = exposições, Congressos e Conferências; Plano interno: 
1050008832C; Fonte de recurso: 0106 e/ou 0306 (recursos Provenientes 
de transferência - Convênios e outros).
ordenador resPonsável: josÉ dilson Melo de soUza jÚnior – 
Cel PM, CoMandante – geral da PMPa
Foro: belém – estado do Pará.
data: 01 de setembro de 2022.
josÉ dilson Melo de soUza jÚnior - Cel PM rg 18044
CoMandante-geral da PMPa

Protocolo: 847739
.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
O Comandante - Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilida-
de de licitação nº 035/2022/dl/PMPa, Pae nº 2022/611530, visando à 
Contratação de pessoa jurídica para realização do curso Completo da nova 
Lei de Licitações e Contratos, a fim de capacitar servidores pertencentes 
à PMPa.
valor: r$ 7.009,20 (sete mil e nove reais e vinte centavos).
belém - Pa, 01 de setembro de 2022.
josÉ dilson Melo de soUza jÚnior - Cel PM rg 18044
CoMandante-geral da PMPa

Protocolo: 847741
.

tERMo DE cooPERAção técNicA
.

AcoRDo DE cooPERAção técNicA Nº 010/2022 – PMPA e PreF. 
xingUara. objeto: “desenvolvimento de ações conjuntas destinadas à 
funcionalidade do Sistema de Monitoramento com Câmeras de Vias Públi-
cas no Município de xinguara/Pa”. assinatUra: 31/08/2022. vigênCia: 
31/08/2022 a 30/08/2023. Partes: PolÍCia Militar do estado do 
Pará - Cel qoPM josÉ dilson Melo de soUza jÚnior – Comandante 
geral da PMPa; PreFeitUra MUniCiPal de xingUara – MoaCir Pires 
de Faria – Prefeito de xinguara/Pa.

Protocolo: 847531
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suPRiMENto DE fuNDo
.

ExtRAto DE PoRtARiAs DE coNcEssão - PuBLicAção
Portaria nº 1055/2022-dF-sUP FUndos; suprido MaiqUel da silveira 
rodrigUes, ten Cel qoPM, MF:58331591, do efetivo do (a) CMt do 
rPMont: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) 
dias; valor: r$ 3.000,00; elemento de despesa: 33.90.30 –aqUisiÇÃo de 
Material de ConsUMo – Fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto boulhosa bezerra, Cel qoPM.

Protocolo: 847917

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº4719/22/Di/Df – 
objetivo: a serviço da PMPa; FUndaMento legal: lei. n° 5.119/84; 
Município de origem: breves-Pa; destino: Curralinho-Pa; Período: 24 a 
27/06/2022; quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
servidores: sgt PM Claudio romano da silva; CPF: 303.121.912-00; 
valor: r$923,16. Cb PM diogo gomes Freitas; CPF: 738.009.612-53; 
valor: r$886,20. Cb PM Paulo renato bispo tubarão; CPF: 997.467.432-
87; 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 Nº4777/22/Di/Df – 
objetivo: Participar de Curso ; FUndaMento legal: lei. n° 5.119/84; 
Município de origem: belém-Pa; destino: benevides-Pa; Período: 
02/06/2022; quantidade de diárias: 01 de alimentação; servidores: 
sgt PM antonio josé da silva Machado; CPF: 381.129.732-53 ; valor: 
r$87,04. Cb PM Wilson jesus Coelho de almeida; CPF: 872.382.412-34; 
Valor: R$85,72. CB PM Jefferson Oliveira Dos Santos; CPF: 892.121.502-
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 Nº4778/22/Di/Df – 
objetivo: Participar de Curso; FUndaMento legal: lei. n° 5.119/84; 
Município de origem: belém-Pa; destino: benevides-Pa; Período: 
03/06/2022; quantidade de diárias: 01 de alimentação; servidores: 
sgt PM Felisbela dos reis Carvalho almeida; CPF: 380.844.902-06; valor: 
r$87,04. Cb PM Fabio araujo de Castilho; CPF: 770.521.452-00; 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 Nº4791/22/Di/Df – 
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (2ªQUINZ-JULHO/22-
bPrv); FUndaMento legal: lei. n° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; servidores: sgt PM 
aguinaldo Hygor oliveira Matos; CPF: 837.271.592-00; valor: r$3.956,40. 
Cb PM Marinilson da Conceição aleixo; CPF: 713.319.482-15; valor: 
r$3.798,00. Cb PM William de sousa brito; CPF: 838.413.262-34; valor: 
r$3.798,00. Cb PM aires lobato de brito; CPF: 958.160.112-00; valor: 
r$3.798,00. Cb PM diogo alves de brito; CPF: 004.986.272-33; valor: 
r$3.798,00. sd PM raimundo bezerra Freire neto; CPF: 031.329.292-
20; valor: r$3.798,00. ordenador: Cel qoPM robinson aUgUsto 
boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PoRtARiA Nº4792/22/Di/Df – 
objetivo: a serviço da PMPa; FUndaMento legal: lei. n° 5.119/84; 
Município de origem: belém-Pa; destino: goiania-go; Período: 23 a 
27/08/2022; quantidade de diárias: 05 de alimentação, 04 de pousada e 05 
indenizações de transporte; servidores: ten Cel PM ricardo do nascimento 
ramos; CPF: 560.564.432-72; valor: r$2.669,21. ordenador: Cel 
qoPM robinson aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº4793/22/Di/Df – 
objetivo: Chamado de justiça; FUndaMento legal: lei. n° 5.119/84; 
Município de origem: Muaná-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 15 
a 17/08/2022; quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; 
servidores: sgt PM Carlos augusto assunção leite; CPF: 317.989.422-
91 ; 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 Nº4794/22/Di/Df – 
objetivo: a serviço da PMPa; FUndaMento legal: lei. n° 5.119/84; 
Município de origem: belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 29/07 a 
01/08/2022; quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
servidores: sgt PM rudivaldo Pantoja abreu; CPF: 735.510.152-87; 
valor: r$791,28. Cb PM romulo de araujo tavares; CPF: 820.385.622-53; 
valor: r$759,60. sd PM josiele lima lobao; CPF: 001.174.662-98; valor: 
r$759,60. ordenador: Cel qoPM robinson aUgUsto boUlHosa 
bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 847984

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

tERMo DE ENcERRAMENto DE coNtRAto; aos onze dias do mês de junho 
do ano de 2022, encerrou-se a vigência do Contrato administrativo nº 068/2021 
– CCC/PMPa, celebrado entre a Polícia Militar do Pará e a empresa FeirÃo da 
dona de Casa ltda ePP, cujo objeto é Permissão de uso de espaço público 

para exploração comercial de restaurante e lanchonete, decorrente do processo 
nº 2021/257607 Pregão eletrônico nº 00018/2021 – CPl, sem mais a consig-
nar, dou por encerrado o presente contrato que segue assinado pelo Chefe do 
Centro de Compras e Contratos – CCC, da Polícia Militar do Pará;belém/Pa, 01 
de setembro de 2022;riCardo do nasCiMento raMos – ten Cel qoPM rg 
29213;Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPa.

Protocolo: 847883
ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços
AtA DE REGistRo DE PREços Nº 005/2022/DL/PMPA
esPÉCie: ata de registro de Preços nº 005/2022/dl/PMPa, celebrada en-
tre a PolÍCia Militar do Pará, CnPj nº 05.054.994/0001-42 e a em-
presa vHa MUnoz eireli, inscrita sob o CnPj nº 15.407.834/0003-55. 
Modalidade: Pregão eletrônico srP nº 020/2022/dl/PMPa.
objeto: escolha da proposta mais vantajosa para registro de PreÇo, 
visando futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção indivi-
dual (coldres e porta-carregadores), conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
FUndaMentaÇÃo legal: lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
lei estadual no 6.474, de 06 de agosto de 2002, decreto estadual nº 991, 
de 24 de agosto de 2020, decreto estadual n° 534, de 04 de fevereiro de 
2020 e legislação correlata.
data de assinatUra: 01 de setembro de 2022.
vigênCia: doze meses, contados a partir desta publicação.
signatários: Pela PolÍCia Militar do Pará, Cel PM rg 18044 josÉ 
dilson Melo de soUza jÚnior - Comandante-geral; e pela em-
presa vHa MUnoz eireli, o senhor victor Hugo acuna Munoz, CPF nº 
166.858.878-18, representante legal.
PreÇo registrado:

DEscRição QuANtiDADE REGistRADA vALoR REGistRADo
Coldre Para Pistola beretta aPx FUll size 7.200 r$ 245,00

Porta-Carregador dUPlo 7.200 r$ 100,00

Protocolo: 847783
GovERNo Do EstADo Do PARÁ
PoLíciA MiLitAR Do EstADo Do PARÁ (PMPA)
sEcREtARiA DE EstADo DE PLANEJAMENto E ADMiNistRAção
coNcuRso PúBLico PARA ADMissão Ao cuRso DE foRMAção DE 
PRAçAs DA PoLíciA MiLitAR Do EstADo Do PARÁ – cfP/PMPA/2016

EDitAL N.º 155/cfP/PMPA, DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
REiNtEGRAção E coNvocAção PARA REALizAção DA 3ª EtAPA – 
cANDiDAtA suB JuDicE
a PolÍCia Militar do estado do Pará, e a seCretaria de esta-
do de PlanejaMento e adMinistraÇÃo, em cumprimento da decisão 
judicial proferida nos autos da ação ordinária, processo nº 0806711-
35.2016.8.14.0301, tornam pública a reintegraÇÃo ao Concurso Público 
para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará 
– CFP/PMPa/2016 e ConvoCaÇÃo para realização da 3ª etapa (teste de 
avaliação Física) da candidata sub judice relacionada neste edital.
1. candidata sub Judice convocada a 3ª Etapa por determinação judicial.
1.1. Fica convocada à 3ª etapa a candidata sub judice abaixo relacionada, 
com as seguintes informações: nome e número de inscrição.
rUtH taina PalHeta de alMeida - 014837
2. Das informações Gerais
2.1. a candidata que não comparecer no local, data e horário, conforme 
relacionado de forma individualizada a seguir, será eliminada do concurso, 
não podendo realizar seus testes em outro local, data ou horário diferentes 
dos informados neste edital.
2.2. a candidata deverá chegar com antecedência mínima de 30(trinta) 
minutos do início dos exames da 3ª etapa.
3. Do Local de Realização dos Exames
local: esCola sUPerior de edUCaÇÃo FÍsiCa – CUrso de edUCaÇÃo 
FÍsiCa – UePa - av. joÃo PaUlo ii n° 817, bairro: MarCo - belÉM-Pa
data: 20/09/2022 
Hora de início: 08h00min
belém/Pa, 01 de setembro de 2022.
Coronel qoPM dilson Melo de soUza jÚnior
Comandante geral da Policia Militar do estado do Pará
ivaldo renaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 847993
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

ADMissão DE sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 151/2022/Gab. Diretor/fAsPM – 
objetivo: Por haver necessidade do Cb PM rg 37875 adalberto Morais 
dos santos, motorista da representação de tucuruí, a se deslocar até 
Belém a fim de conduzir associados e dependentes do FASPM. FUNDAMENTO 
legal: lei. nº 5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; destino: 
belém-Pa; Período: nos dias 31 de agosto a 01 de setembro de 2022; 
quantidade de diárias: 02 diárias de alimentação e 01 diárias de pousada 
na Categoria “b”; servidor: Cb PM rg 37875 adalberto Morais dos 
santos; CPF: 817.637.782-15, no valor: r$ 379,80. ordenador: raUl 
zênio gentil silva; Prazo Para PrestaÇÃo de Contas: 05 (CinCo) 
dias aPÓs a data de retorno.

Protocolo: 847541
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.

outRAs MAtéRiAs
.

Ata de cREDENciAMENto n.º 02/2022 – fAsPM - credenciamento, Análi-
se de Habilitação, Propostas e Adjudicação de pessoas físicas ou jurídicas.
no primeiro dia do mês de setembro do ano de 2022, às 09h00 na sala da 
CPl-FasPM, localizado a trav. nove de janeiro, nº 2.600 esquina com avenida 
Fernando Guilhon, Bairro da Cremação, fizeram-se presentes os membros da 
comissão especial de Credenciamento, nomeados pela Portaria nº 009/2022-
seC/FasPM, para conduzir a sessÃo, referente ao credenciamento nº 002/2022, 
cujo objeto é a contratação de pessoas físicas e jurídicas para a aquisição de 
serviÇos de diversos segMentos, atendendo a região Metropolitana e os 
demais municípios do estado do Pará através dos polos credenciados, destinadas 
complementarmente aos contribuintes e dependentes do FasPM, de acordo com 
as condições do edital de Credenciamento. o presidente da Comissão especial 
teM Cel qCoPM r/r rg 23210 sandra do soCorro leite, presidiu a sessão, 
procedendo-se inicialmente a abertura dos envelopes contendo a documentação 
de habilitação das pessoas com personalidade jurídica. que apresentaram os 
devidos elementos necessários à participação no certame conforme exigências 
contidas no edital, as seguintes empresas passam a ser denominadas de 
credenciadas:
Pessoa jUrÍdiCa
- nFs Monteiro solUCÕes teCH ltda
CnPj: 34.008.992/001-15
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a Comissão espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a Comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
sandra do soCorro leite – ten Cel qCoPM r/r rg 23210
Presidente da Comissão de Credenciamento
raiMUndo tadeU da silva lobato – sUb ten r/r rg 10635
Membro
CarMeM eUniCe MoUra PalHa da silva – 1º sgt PM r/r rg 14252
Membro

Protocolo: 847619
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

ExtRAto DA PoRtARiA N°160/iN/coNtRAto, DE 31 DE AGosto 
DE 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2022/339109
Contrato n° 066/2022
Fiscal do Contrato: 1° sgt qbM Fernando lobo Fernandes, MF: 
3384870/2
Fiscal suplente do Contrato: 1° ten qobM jorge dos anjos jÚnior, 
MF: 5420725-1
objeto: aquisição de gêneros alimentícios, para atender em todo território 
estadual, os órgãos e entidades do Poder executivo do estado do Pará.
valor: r$ 7.338,96 (sete mil, trezentos e trinta e oito reais, noventa e seis 
centavos).
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: F F de alenCar eireli.
CnPj: 09.165.782/0001-93
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – Cel qobM.

Protocolo: 847665
ExtRAto DA PoRtARiA N°158/iN/coNtRAto, DE 31 DE AGosto 
DE 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2022/339109
Contrato n° 063/2022
Fiscal do Contrato: 3° sgt qbM jeFFerson silva loUzada, MF: 
57173402-1
Fiscal suplente do Contrato: 1° ten qoabM jorge dos anjos jUnior, 
MF: 5420725-1
objeto: aquisição de gêneros alimentícios, para atender em todo território 
estadual, os órgãos e entidades do Poder executivo do estado do Pará.
valor: r$ 58.164,12 (cinquenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais, 
doze centavos).
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: disProl – distribUidora de ProdUtos eireli.
CnPj: 36.190.482/0001-37.
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – Cel qobM.

Protocolo: 847661
ExtRAto DA PoRtARiA N°159/iN/coNtRAto, DE 31 DE AGosto 
DE 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2022/339109
Contrato n° 065/2022
Fiscal do Contrato: 1° sgt qbM Fernando lobo Fernandes, MF: 
3384870/2

Fiscal suplente do Contrato: 1° ten qobM jorge dos anjos jÚnior, 
MF: 5420725-1
objeto: aquisição de gêneros alimentícios, para atender em todo território 
estadual, os órgãos e entidades do Poder executivo do estado do Pará.
valor: r$ 59.752,92 (cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois 
reais, noventa e dois centavos).
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: s da C santos CoMÉrCio e serviÇos ltda.
CnPj: 40.508.894/0001-40.
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – Cel qobM.

Protocolo: 847663

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto Do coNtRAto Nº: 066/2022
ExERcício: 2022
objeto: aquisição de gêneros alimentícios, para atender em todo território 
estadual, os órgãos e entidades do Poder executivo do estado do Pará.
origem: Pregão eletrônico srP/sePlad/dgl n°019/2021 - arP nº 
013/2022 e Processo administrativo n° 2022/339109.
data da assinatura: 31/08/2022
Unidade gestora: 310104
Fonte de recurso: 0191000000 – FeboM.
Funcional Programática: 06.182.1502.7701 – adequação de Unidades do 
CbMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de Consumo.
Plano interno: 1050007701C
Previsão de dotação orçamentária (loa-2023):
Unidade gestora: 310101
Fonte de recurso: 0150000001 – tesouro – recursos ordinários.
Funcional Programática: 06.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas.
elemento de despesa: 339030 – Material de Consumo.
Plano interno: 4120008338C
valor global: r$ 7.338,96 (sete mil, trezentos e trinta e oito reais, noventa 
e seis centavos).
vigência: 31/08/2022 atÉ 31/08/2023
Contratada: F F de alenCar eireli.
CnPj: 09.165.782/0001-93
ordenador: Hayman apolo gomes de souza -Cel qobM

Protocolo: 847654
ExtRAto Do coNtRAto Nº: 063/2022
ExERcício: 2022
objeto: aquisição de gêneros alimentícios, para atender em todo território 
estadual, os órgãos e entidades do Poder executivo do estado do Pará.
origem: Pregão eletrônico srP/sePlad/dgl n°019/2021 - arP nº 
010/2022 e Processo administrativo n° 2022/339109.
data da assinatura: 31/08/2022
Unidade gestora: 310104
Fonte de recurso: 0191000000 – FeboM.
Funcional Programática: 06.182.1502.7701 – adequação de Unidades do 
CbMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de Consumo.
Plano interno: 1050007701C
Previsão de dotação orçamentária (loa-2023):
Unidade gestora: 310101
Fonte de recurso: 0150000001 – tesouro – recursos ordinários.
Funcional Programática: 06.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas.
elemento de despesa: 339030 – Material de Consumo.
Plano interno: 4120008338C
valor global: r$ 58.164,12 (cinquenta e oito mil, cento e sessenta e quatro 
reais, doze centavos).
vigência: 31/08/2022 atÉ 31/08/2023
Contratada: disProl – distribUidora de ProdUtos eireli
CnPj: 36.190.482/0001-37.
ordenador: Hayman apolo gomes de souza -Cel qobM

Protocolo: 847651
ExtRAto Do coNtRAto Nº: 065/2022
ExERcício: 2022
objeto: aquisição de gêneros alimentícios, para atender em todo território 
estadual, os órgãos e entidades do Poder executivo do estado do Pará.
origem: Pregão eletrônico srP/sePlad/dgl n°019/2021 - arP nº 
012/2022 e Processo administrativo n° 2022/339109.
data da assinatura: 31/08/2022
Unidade gestora: 310104
Fonte de recurso: 0191000000 – FeboM.
Funcional Programática: 06.182.1502.7701 – adequação de Unidades do 
CbMPa.
elemento de despesa: 339030 – Material de Consumo.
Plano interno: 1050007701C
Previsão de dotação orçamentária (loa-2023):
Unidade gestora: 310101
Fonte de recurso: 0150000001 – tesouro – recursos ordinários.
Funcional Programática: 06.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas.
elemento de despesa: 339030 – Material de Consumo.
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Plano interno: 4120008338C
valor global: r$ 59.752,92 (cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta 
e dois reais, noventa e dois centavos).
vigência: 31/08/2022 atÉ 31/08/2023
Contratada: s da C santos CoMÉrCio e serviÇos ltda,
CnPj: 40.508.894/0001-40.
ordenador: Hayman apolo gomes de souza -Cel qobM

Protocolo: 847652

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

ExtRAto Do coNtRAto
Contrato: 156/2022. inexigibilidade de licitação nº 99/2022. Partes: Polícia 
Civil do estado do Pará. CnPj nº 00.368.105/0001-06. rosilene barata 
ALEIXO CORREA. Cpf nº 327.825.942-49. Classificação do Objeto: Contrata-
ção da prestação de serviços técnico profissional especializado, para atender 
ao Curso de Formação de Policiais Civis – Categorias: escrivão, investigador 
e Papiloscopista de Polícia Civil, 2ª etapa do concurso público C-207/2020-
sePlad/PCPa, como supervisora da turma ePC 05. data da assinatura: 
27/04/2022. vigência: a contar da sua assinatura até 24/06/2022. valor: r$ 
4.760,00. orçamento: Programa de trabalho natureza de despesa Fonte de 
recurso origem do recurso. 40101.06.128.1502.8833.339036.339047.010
1. estadual. Proc. nº 2022/292183. Contratado: rosilene barata aleixo 
Correa. endereço: rua ricardo borges, bairro: guanabara, Cep: 67.110-
290, ananindeua/Pa. ordenador: ana Michelle gonçalves soares zagalo. Che-
fe de gabinete do delegado geral da Polícia Civil/Pa. republicado por ter saído 
com incorreção no doe nº 34.957 de 04 de maio de 2022.

Protocolo: 847459
..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 209 DE 17/08/2022-DAf
servidor: leonardo josÉ FigUeira Paradela
Cargo:Perito Criminal, MatrÍCUla: 5843405/1
PerÍodo:03.10.2022 à 01.11.2022.
triÉnio: 01.08.2007 à 31.07.2010
PoRtARiA Nº 210 DE 17/08/2022-DAf
servidor: Wagner vianna barreto
Cargo:Perito Criminal, MatrÍCUla: 5156807/1
PerÍodo:01.10.2022 à 30.10.2022.
triÉnio: 04.10.2008 à 03.10.2011
PoRtARiA Nº 211 DE 17/08/2022-DAf
servidor: WilliaM átila Pereira Pontes
Cargo:Perito Criminal, MatrÍCUla: 5156807/1
PerÍodo:01.10.2022 à 30.10.2022.
triÉnio: 12.10.2012 à 11.10.2015
PoRtARiA Nº 220 DE 25/08/2022-DAf
servidor: Manoel dos santos Corrêa
Cargo:Perito Criminal, MatrÍCUla: 3154297/2
PerÍodo:01.10.2022 à 30.10.2022.
triÉnio: 02.05.2001 à 01.05.2004

Protocolo: 847645
..

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 259/2022 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022 – GAB/DG – PcEPA
o diretor-geral da PolÍCia CientÍFiCa do Pará, usando das atribui-
ções legais.
Considerando, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
Considerando, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
resolve:
Designar como fiscal a servidora CARLA CRISTINA FERREIRA CARDOSO 
CarvalHo, Perita Criminal, matrícula nº 5839637/1, e como suplente 
o servidor CeCilia Mariana de alMeida, Perito Criminal, matrícula nº 
5843472/1, do Contrato administrativo nº 058/2022 – PCePa, celebra-
do com a empresa nova analitiCa iMPortaÇÃo e exPortaÇÃo ltda, 
que tem por objeto a aquisição de materiais da marca thermo analitica, 
modelo trace Cg Ultra, nº de serie 320080410,dsq ii nº de serie CH220-
5290, triplus Hs/as nº de serie 20082259, que atende os laboratório de 
Toxicologia Instrumental e Química Forense desta Policia Cientifica do Pará, 
conforme a atual vigência do Contrato.
registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se
PolÍCia CientÍFiCa do Pará – PCePa, 01 de setembro de 2022.
Celso da silva MasCarenHas
diretor-geral

Protocolo: 847983

PoRtARiA Nº 251/2022 DE 29 DE AGosto DE 2022 – GAB/DG – PcEPA
o diretor-geral da PolÍCia CientÍFiCa do Pará, usando das atribui-
ções legais.
Considerando, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
Considerando, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
resolve:
Designar como fiscal o servidor MARCOS PAULO UCHOA DA SILVA, Gerente 
do núcleo de serviços, matrícula nº 5914930/2, e como suplente a servi-
dora laUrieCelia da CrUz goUveia, gerente de almoxarifado, matrícula 
nº 5888117/3, do Contrato administrativo nº 065/2022 – PCePa, celebra-
do com a empresa UMarizal oFFiCe CoMÉrCio de ePi eserviÇos, o 
qual tem por objeto a “aqUisiÇÃo de Material Para ProteÇÃo, aCon-
diCionaMento e eMbalageM de Cadáveres (saCo Para reMoÇÃo de 
Cadáver) para atender as necessidades da sede, Unidades regionais e 
Núcleos Avançados da Polícia Científica do Pará - PCEPA, conforme a atual 
vigência do Contrato.
registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se
PolÍCia CientÍFiCa do Pará – PCePa, 29 de agosto de 2022.
Celso da silva MasCarenHas
diretor-geral

Protocolo: 847542
PoRtARiA Nº 254/2022 DE 31 DE AGosto DE 2022 – GAB/DG – PcEPA
o diretor-geral da PolÍCia CientÍFiCa do Pará, usando das atribui-
ções legais.
Considerando, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
Considerando, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
resolve:
Designar como fiscal o servidor IBSEN RODRIGUES MACIEL, Perito Cri-
minal, matrícula nº 5958527/1, e como suplente o servidor joaqUiM 
batista Freitas, Perito Criminal, matrícula nº 5156823/1, do Contrato 
administrativo nº 064/2022 – PCePa, celebrado com a empresa MaPda-
ta-teCnologia, inForMátiCa e CoMerCio ltda, que tem por objeto a 
aquisição da “Creative Cloud” da adobe, para atender as necessidades da 
Gerência Fonética Forense da Polícia Científica do Pará – PCEPA, conforme 
a atual vigência do Contrato.
registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se
PolÍCia CientÍFiCa do Pará – PCePa, 31 de agosto de 2022.
Celso da silva MasCarenHas
diretor-geral

Protocolo: 847532
.

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

inexigibilidade de Licitação Nº 008/2022 – PcEPA
PAE nº 2021/931969
objeto: aquisição de Munições para a realização de exames de balística 
neste Núcleo de Balística Forense da Polícia Científica do Pará.
da FUndaMentaÇÃo legal e jUstiFiCativa de inexigibilidade de 
liCitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso i, da 
lei nº 8.666/1993, inexigibilidade de licitação nº 008/2022, consideran-
do que a aquisição do produto é fornecido exclusivamente pela empresa.
Contratado: a empresa CbC – CoMPanHia brasileira de Car-
tUCHos, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CnPj 
n° 57.494.031/0001-63
valor: r$ 35.502,00 (trinta e cinco mil e quinhentos e dois reais).
reCUrsos orÇaMentários:
Pi: 1050008268C / Fonte: 0101 / Ptres: 858268
natUreza da desPesa: 339030 / aÇÃo: 232423
vigênCia: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do Contrato 
administrativo.
ordenador resPonsável: Celso da silva Mascarenhas
registre-se, CUMPra-se e PUbliqUe-se.
belém, Pa, 01 de setembro de 2022.
Celso da silva MasCarenHas
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 847815
.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

Ratificação de Inexigibilidade de Licitação Nº 008/2022
PAE nº 2021/931969
o diretor-geral da PoliCia CientÍFiCa do Pará, de acordo com as 
suas atribuições legais, resolve, ratiFiCar a inexigibilidade de licitação 
nº 008/2022 – PCe/Pa, visando a aquisição de Munições para a realização 
de exames de balística neste núcleo de balística Forense da Polícia Cien-
tífica do Pará.
valor: r$ 35.502,00 (trinta e cinco mil e quinhentos e dois reais).
registre-se, CUMPra-se e PUbliqUe-se.
belém, Pa, 01 de setembro de 2022.
Celso da silva MasCarenHas
 Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 847819

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

PAE nº 2022/313958 / Pregão Eletrônico nº 061/2022 - PcEPA
o diretor-geral da PolÍCia CientÍFiCa do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
(Pae nº 2022/313958), bem como as disposições do edital do Pregão 
eletrônico nº 061/2022 – PCePa, que tem como objeto a aqUisiÇÃo de 
soFtWare aUtoCad 2d, para atender as necessidades desta Polícia Cien-
tífica do Pará (PCEPA), RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial:
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 EMPREsAs/ cNPJ itEM vALoR totAL

1 MaPdata-teCnologia, inForMátiCa e CoMÉrCio ltda
CnPj nº 66.582.784/0001-11 1

r$ 19.236,000
(dezenove mil duzentos e trinta e seis reais)

ii – determinar à Comissão Permanente de licitação a adoção dos procedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos termos 
do edital desta licitação;
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 interessarem para vistas junto à Comissão Permanente de licitação desta Polícia 
Científica do Pará.
registre-se, CUMPra-se e PUbliqUe-se.
belém/Pa, 01 de setembro de 2022.
Celso da silva MasCarenHas
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 847792

.

.

tERMo DE ADJuDicAção
.

PAE nº 2022/313958 / Pregão Eletrônico nº 061/2022 - 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 061/2022 – PCePa, que tem como objeto a 
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE AUTOCAD 2D 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$ 19.236,000

(dezenove mil duzentos e trinta e seis reais)

Maria do soCorro da silva de alMeida
Pregoeira Oficial

Protocolo: 847790
.

APostiLAMENto
.

sEGuNDo tERMo DE APostiLAMENto Ao coNtRAto ADMiNistRAtivo
Nº 001/2022 – PcEPA.
O Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará – PCEPA, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade da correção na tipificação dos produ-
tos e, consequentemente, na alteração (inclusão) dos códigos siMas, dos itens 01 (um) e 03 (três) do Contrato nº 001/2022 – PCePa, celebrado junto a 
a empresa teCHbiz Forense digital ltda, perante a sequência 43 (quarenta e três) do Pae 2022/131954 (parte integrante do Mapa Comparativo de 
Preços), determina o apostilamento para adequar o instrumento contratual supramencionado, no qual, tem sua tabela de descrição de objeto atualizada 
desta forma:

itEM DEscRição PRoDuto uNiDADE QtD siMAs tiPo  vALoR uNit  vALoR totAL 

1

solução em hardware próprio, 
para extração e análise de 

dados a partir de plataformas 
eletrônicas portáteis (com ga-
rantia e atualização tecnológica 
por 36 (trinta e seis) meses)

UFed touch2 Ultimate standard - HW-gov Unidade 10 219658-1 Material  r$  19.129,00  r$  191.290,00 
UFed touch2 Ultimate standard - HW-gov liCenÇa PerPÉtUa 10 22943-1 serviÇo  r$  85.119,60  r$  851.196,00 

UFed touch Ultimate sW renewal ano 20 22943-1 serviÇo  r$  43.165,98  r$  863.319,60 
suporte 8x5 atendimento remoto anUal 30 22943-1 serviÇo  r$  8.000,00  r$  240.000,00 

garantia de Hardware 8x5 atendimento remoto 
com translado anUal 20 22943-1 serviÇo  r$  1.000,00  r$  20.000,00 

treinamento techbiz para UFed 32h (Mínimo de 
6 alunos por turma) alUno 6 22943-1 serviÇo  r$  5.000,00  r$  30.000,00 

itEM DEscRição PRoDuto uNiDADE QtD siMAs tiPo  vALoR uNit  vALoR totAL 

2

solução para extração e 
análise de dados a partir de 
serviços de computação em 

nuvem (Cloud) (com garantia e 
atualização tecnológica por 36 

(trinta e seis) Meses)

UFed Cloud analyzer Perpetual-HW-gov Unidade 2 22943-1 serviÇo  r$  1.017,50  r$  2.035,00 
UFed Cloud analyzer Perpetual-sW-gov liCenÇa PerPÉtUa 2 22943-1 serviÇo  r$  69.993,50  r$  139.987,00 

UFed Cloud analyzer sW renewal ano 4 22943-1 serviÇo  r$  26.351,33  r$  105.405,32 

itEM DEscRição PRoDuto uNiDADE QtD siMAs tiPo  vALoR uNit  vALoR totAL 

3

Copiador e duplicador forense 
de discos rígidos sas, sata, 

msata, microsata, esata, M.2 
sata, Usb, FireWire 400/800, 
M.2 PCie, mPCie, ide e leitor 

de Cartão (hardware e software 
com garantia e atualização 
tecnológica por 36 (trinta e 

seis) meses)

Falcon-neo packed in a hard case soFtWare liCenÇa PerPÉtUa 5 22943-1 serviÇo  r$  28.335,90  r$  141.679,50 
Falcon-neo packed in a hard case w/ foam; 

Flash card reader for Compact Flash Media sd 
Cards. Connect via Usb port; 2.5/3.5” ide to 

sata adapter; adapter kit for M.2 PCie M.2 nvMe 
ssds PCie and mini-PCie cards. includes 1 each; 

PCie to M.2 PCie adapter (F-adP-M2- PCie3) 
miniPCie to PCie adapter (F-adP-Mini-PCie)  

M.2. to sata adapter(F-adP-M.2

Unidade 5 219744-8 Material  r$  15.094,02  r$  75.470,10 

Falcon-neo extended 2 Year Warranty (3 Years 
total) anUal 5 22943-1 serviÇo  r$  13.806,00  r$  69.030,00 

itEM DEscRição PRoDuto uNiDADE QtD siMAs tiPo  vALoR uNit  vALoR totAL 

4

solução para análise forense 
de artefatos exclusivos de inter-
net (com garantia e atualização 

tecnológica por 36 (trinta e 
seis) meses)

Magnet axioM liCenÇa PerPÉtUa 5 22943-1 serviÇo  r$  32.572,27  r$  162.861,35 
sMs Magnet axioM ano 15 22943-1 serviÇo  r$  18.925,13  r$  283.876,95 
suporte 8x5 remoto Mensal 15 22943-1 serviÇo  r$  5.000,00  r$  75.000,00 

Treinamento Magnet Axiom Oficial 32hs alUno 6 22943-1 serviÇo  r$  7.000,00  r$  42.000,00 

soMatÓria dos Materiais  r$  266.760,10 

soMatÓria dos serviÇos  r$  3.026.390,72 

total geral  r$  3.293.150,82 

Ficam ratificadas as demais cláusulas Contratuais não alteradas pelo presente apostilamento.
belém/Pa, 31 de agosto de 2022.
PolÍCia CientÍFiCa do Pará
Celso da silva Mascarenhas
diretor-geral

Protocolo: 847540
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.

DiÁRiA
.

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°. 1237/ 2022
lennon valle araUjo 
MatrÍCUla: 5958486/1
Cargo: Perito Criminal
Cidade: belÉM - Pa
diária: 04 1/2 (quatro e meia) PerÍodo: 27/07/2022 a 31/07/2022
objetivo: PartiCiPar de CUrso.
dr. Celso da silva MasCarenHas
PoRtARiA n°. 1160/ 2022 
adriana qUintiliano de brito
MatrÍCUla: 5951969
Cargo: auxiliar operacional
jonatas PortilHo de Melo
MatrÍCUla: 59418821-1
Cargo: Motorista
Cidade: tUCUrUÍ - Pa
diárias: 04 1/2 (quatro e meia) PerÍodo: 22/06/2022 a 26/06/2022
objetivo: realizar visita teCniCa.
dr. Celso da silva MasCarenHas
PoRtARiA n°. 1694/ 2022 
alberto nUnes neto 
MatrÍCUla: 57207439/1
Cargo: agente administrativo
Manoel FranCisCo Ferreira MarqUes jUnior
MatrÍCUla: 57195147
Cargo: Motorista
Cidade: ParaUaPebas - Pa
diárias: 07 1/2 (sete e meia) PerÍodo: 22/08/2022 a 29/08/2022
objetivo: aPUrar irregUlaridades.
dr. Celso da silva MasCarenHas

Protocolo: 847674
PoRtARiA n°. 1607/ 2022 
benedito leÃo gonzaga
MatrÍCUla: 5233291/2
Cargo: Perito Criminal
enaldo lUiz de Melo Ferreira 
MatrÍCUla: 54188037/1
Cargo: Perito Criminal
Manoel FranCisCo Ferreira MarqUes jUnior CiC: 490.080.132-15
MatrÍCUla: 57195147
Cargo: Motorista
Cidade: MojÚ - Pa
diárias: 02 1/2 (duas e meia) PerÍodo: 12/07/2022 a 14/07/2022
objetivo: PartiCiPar de eqUiPe PeriCial.
dr. Celso da silva MasCarenHas
PoRtARiA n°. 1606/ 2022 
HerCUlano de FigUeiredo MarÇal 
MatrÍCUla: 57225362
Cargo: Perito Criminal
Cidade: abaetetUba - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PerÍodo: 11/08/2022 a 13/08/2022
objetivo: realizar PerÍCia teCniCa.
dr. Celso da silva MasCarenHas
PoRtARiA n°. 1604/ 2022
adelina sosinHo FUrtado
MatrÍCUla: 5772648/1
Cargo: Perito Criminal
Cidade: abaetetUba - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 27/07/2022 a 28/07/2022
objetivo: realizar visita.
dr. Celso da silva MasCarenHas
PoRtARiA n°. 1599/ 2022 
adelina sosinHo FUrtado 
MatrÍCUla: 5772648/1
Cargo: Perito Criminal
Cidade: abaetetUba - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 30/07/2022 a 31/07/2022
objetivo: realizar visita teCniCo.
dr. Celso da silva MasCarenHas

Protocolo: 847684
PoRtARiA n°. 1450/ 2022 
joilson roberto gUiMarÃes silva 
MatrÍCUla: 57194226
Cargo: Perito Criminal
Cidade: abaetetUba - Pa
diária: 07 1/2 (sete e meia) PerÍodo: 19/08/2022 a 26/08/2022
objetivo: realizar PerÍCia.
dr. Hinton b. Cardoso jÚnior
PoRtARiA n°. 1261/ 2022
Clebenilda Caldas rodrigUes Pereira 
MatrÍCUla: 57190584/1
Cargo: assistente administrativo
jonatas PortilHo de Melo 
MatrÍCUla: 59418821-1
Cargo: Motorista
MárCia jovita Prado PiCanÇo 

MatrÍCUla: 5751942/4
Cargo: Perito Criminal
Cidade: MosqUeiro - Pa
diárias: 03 1/2 (três e meia) PerÍodo: 08/07/2022 a 11/07/2022
objetivo: oPeraÇÃo verao.
dr. Celso da silva MasCarenHas
PoRtARiA n°. 1538/ 2022 
Manoel FranCisCo Ferreira MarqUes jUnior 
MatrÍCUla: 57195147
Cargo: Motorista
reinaldo xavier de soUza 
MatrÍCUla: 56675423
Cargo: gerente
Cidade: tUCUrUÍ - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 27/07/2022 a 28/07/2022
objetivo: realizar visita tecnica.
dr. Celso da silva MasCarenHas
PoRtARiA n°. 1588/ 2022 
eriCK CoelHo silva 
MatrÍCUla: 5958588/1
Cargo: Perito Criminal
joendel neves nUnes 
MatrÍCUla: 57195316/1
Cargo: Motorista
Cidade: CUrUa - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 30/07/2022 a 31/07/2022
objetivo: realizar PerÍCia.
dr. Celso da silva MasCarenHas

Protocolo: 847679
PoRtARiA n°. 1600/ 2022 
Carlos alberto avelino goMes
MatrÍCUla: 57200771/1
Cargo: Motorista
roMUlo elias dos santos Ferreira
MatrÍCUla: 5958521
Cargo: Perito Criminal
Cidade: anaPU - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 17/07/2022 a 18/07/2022
objetivo: realizar PeriCias.
dr. Celso da silva MasCarenHas
PoRtARiA n°. 1603/ 2022 
anderson Hage oda 
MatrÍCUla: 5920378
Cargo: Motorista
antonio Carlos silva de Freitas 
MatrÍCUla: 57229910/2
Cargo: Coordenador
Cidade: tUCUrUÍ - Pa
diárias: 02 1/2 (duas e meia) PerÍodo: 26/07/2022 a 28/07/2022
objetivo: realizar visita teCniCa.
dr. Celso da silva MasCarenHas
PoRtARiA n°. 1589/ 2022 
ibsen rodrigUes MaCiel 
MatrÍCUla: 5958527
Cargo: Perito Criminal
joaqUiM batista Freitas de araÚjo
MatrÍCUla: 5156823/1
Cargo: Perito Criminal
Cidade: tUCUrUÍ - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 18/07/2022 a 19/07/2022
objetivo: PartiCiPar de eqUiPe PeriCial.
dr. Celso da silva MasCarenHas
PoRtARiA n°. 1591/ 2022 
Celso FeliPe bandeira de sá 
MatrÍCUla: 54180043/2
Cargo: Perito Criminal
Cidade: belÉM - Pa
diária: 04 1/2 (quatro e meia) PerÍodo: 06/06/2022 a 10/06/2022
objetivo: oPeraÇÃo MaUs tratos.
dr. Celso da silva MasCarenHas

Protocolo: 847687
PoRtARiA n°. 1590/ 2022 
Celso FeliPe bandeira de sá
MatrÍCUla: 54180043/2
Cargo: Perito Criminal
Cidade: belÉM - Pa
diária: 04 1/2 (quatro e meia) PerÍodo: 20/06/2022 a 24/06/2022
objetivo: oPeraÇÃo MaUs tratos.
dr. Celso da silva MasCarenHas
PoRtARiA n°. 1592/ 2022 
andre lUis sFair da Costa sarMento 
MatrÍCUla: 5894938/1
Cargo: Perito Criminal
Carlos alberto oliveira braga
MatrÍCUla: 5819016
Cargo: Perito Criminal
Cidade: sÃo Felix do xingÚ - Pa
diárias: 03 1/2 (três e meia) PerÍodo: 08/08/2022 a 11/08/2022
objetivo: PartiCiPar de eqUiPe PeriCial.
dr. Celso da silva MasCarenHas
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PoRtARiA n°. 1508/ 2022 
lindoMar Moreira de oliveira FilHo 
MatrÍCUla: 57229927
Cargo: auxiliar técnico de Perícias
Cidade: tUCUrUÍ - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PerÍodo: 10/08/2022 a 20/08/2022
objetivo: aUxiliar Perito.
dr. Celso da silva MasCarenHas
PoRtARiA n°. 1494/ 2022 
Manoel dos santos Corrêa
MatrÍCUla: 3154297/2
Cargo: Perito Criminal
Cidade: altaMira - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PerÍodo: 21/08/2022 a 31/08/2022
objetivo: FiCar a disPosiÇÃo.
dr. Celso da silva MasCarenHas

Protocolo: 847688
..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

ERRAtA
.

PoRtARiA Nº 3705/2022-DAf/cgp, Belém, 29/08/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa,usando das atribuições que lhe foram 
delegadas através da Portaria 3057/2019-dg/CgP;
Considerando a solicitação constante no Processo nº 2022/1053287
r e s o l v e :
retiFiCar a Portaria nº 3631/2022-daF/CgP de 23/08/2022, publicada 
no doe nº 35.094 de 29/08/2022, que autorizou o deslocamento dos 
servidores ivan Campos bezerra, eduardo rabelo Freire e Manoel joão 
Ramos da Costa, a fim de realizar acompanhamento técnico dos radares 
nas Pa 140, Pa 252, Pa 322 e Pa 251.
onde se lê: Período de 01 à 20/09/2022 – r$-r$ 4.628,21
Leia-se: Período de 01 à 20/09/2022 – r$-r$ 4.628,91
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro

Protocolo: 847933
.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 3713/2022-DAf/cGP, Belém, em 30/08/2022.
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 2022/1075654;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor Cle-
berson rodrigues Pantoja, matrícula nº 57195652 /1, no cargo de auxiliar 
Operacional de Trânsito, lotado na CIRETRAN de Abaetetuba.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
50,00 (CinqUenta reais) e destina-se suprir despesascom passagens 
intermunicipal, para o municipio de igarapé-Miri.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-50,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução normativa 
nº 01/2012-detran/Pa.
Para aplicação: no período de 12/09 a 07/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro.
PoRtARiA Nº 3734/2022-DAf/cGP, Belém, em 31/08/2022.
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 2022/1082441;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
Heloisa Helena serra sousa, matrícula nº 57197144 /1, no cargo de assis-
tente de Trânsito, lotada na DHCRV/CRV/GARV.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
100,00 (CEM REAIS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergen-
ciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municípios 
de; santa izabel do Pará, conforme Processo de diárias n° 2022/1028121.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 100,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução normativa 
nº 01/2012-detran/Pa.
Para aplicação: no período de 12/09 a 07/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro.

Protocolo: 847927

PoRtARiA Nº 3685/2022-DAf/cGP, Belém, em 29/08/2022.
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 2022/1042555;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor síl-
vio roberto Pires da silva, matrícula nº 80845377 /1, no cargo de auxiliar 
Operacional de Trânsito, lotado na DAF/CIM.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (qUatro Mil reais) e destina-se para aquisição de materiais 
necessários para utilizar nos serviços a serem realizados nas instalações 
elétricas e emergênciais nas Ciretrans dos municipios de salinópolis, são 
Miguel do guamá e barcarena.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 3.200,00
3339036-r$- 800,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução normativa 
nº 01/2012-detran/Pa.
Para aplicação: no período de 08/09 a 29/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro.

Protocolo: 847854

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA nº 3721/2022-DAf/cgp, Belém, 31/08/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1088095;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de vinte e duas e meia (22 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Colares/Belém – 26/08 à 30/08/2022, Tailân-
dia/belém – 02/09 à 06/09/2022, jacundá/belém – 09/09 à 13/09/2022, 
novo repartimento/belém – 16/09 à 20/09/2022, igarapé-Miri/belém – 
23/09 à 27/09/2022, a fim de acompanhar os trabalhos das equipes das 
bancas itinerantes de habilitação promovendo a segurança das mesmas.

NoME MAtRicuLA
anderson Ferreira assunção 54193097 /4

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3727/2022-DAf/cgp, Belém, 31/08/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1065341;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de santa bárbara no período de 29/08 à 23/09/2022, 
a fim realizar atendimento e concluir processos de veículos na Barreira do 
referido municipio.

NoME MAtRicuLA
Mara sílvia galvão da silva Carneiro 3263479 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3732/2022-DAf/cgp, Belém, 31/08/2022.
o Diretor Administrativo e financeiro do Departamento de trânsito 
do Estado do Pará-DEtRAN-PA, usando das atribuições que lhe fo-
ram delegadas pela PoRtARiA nº 3057/2020-DG/cGP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/938859;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para o município de Ourilândia do Norte no período de 05 à 
30/09/2022, a fim de realizar atendimento de vistoria veícular.

NoME MAtRicuLA

bruno rodrigues Pingarilho 57205413 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3728/2022-DAf/cgp, Belém, 31/08/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1091041;
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r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Jacundá no período de 09 à 13/09/2022, a fim 
de atuar como coordenadora no atendimento itinerante de habilitação no 
municipio acima citado.

NoME MAtRicuLA
sílvia Corrêa Martins 57197142 /1
Patrick Fialho vieitas 57196230 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3733/2022-DAf/cgp, Belém, 31/08/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1077098;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de CinCo e Meia (05 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de SANTA BÁRBARA – 02/09 a 07/09/2022, a fim 
de compor a banca itinerante 1º fase que ocorrerá no referido município.

NoME MAtRicuLA
Fernando jorge do Carmo 55588473 /1
rubenil Pinheiro de barros 57176492 /1

alvaro augusto dos santos Moraes 57200281 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3712/2022-DAf/cgp, Belém, 29/08/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/971391;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Redenção 
para o município de Tucumã no período de 05/09 à 23/09/2022, a fim de 
realizar vistoria de veículos, no referido municipio.

NoME MAtRicuLA
Cícero sander Prudente 5858666 /2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3717/2022-DAf/cgp, Belém, 30/08/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1005123;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de vinte e seis e meia (26 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de belém para o município de Marabá no período de 05/09 à 01/10/2022, 
a fim de auxiliar na emissão de CNH, na CIRETRAN do referido municipio.

NoME MAtRicuLA
josé da silva Monteiro júnior 55588502 /1

Margarete do socorro Ferreira lobato 3263665 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3682/2022-DAf/cgp, Belém, 29/08/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1042433;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de vinte e uma e meia (21 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de belém para os municípios de salinópolis – 08 à 12/09/2022, são Miguel 
do Guamá – 13 à 21/09/2022, Barcarena/Belém – 22 à 29/09/2022, a fim 
de realizar manutenção corretiva e preventiva no sistema elétrico, troca 
de luminárias, tomada e reparos necessários emergenciais nas Ciretrans 
dos referidos municipios.

NoME MAtRicuLA
sílvio roberto Pires da silva 80845377 /1

luiz Carlos Margalho de souza 80845599 /1
josé enéas Magno Monteiro 3263959 /1

otávio silva barbosa 3156834 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro

Protocolo: 847920

PoRtARiA nº 3639/2022-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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1064582;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o município de tucuruí no período de 21/09 à 05/10/2022, a 
fim de Instruir Processo Administrativo Disciplinar nº 09/2022-CGD-PAD.

NoME MAtRicuLA

Clauber roberto santos de Moraes 57190751/1

jonilde Macêdo da silva 57193989/1

shirlei Ketinira Hosana Muniz 57175581/1

sílvio Martins borges 54189194/2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3652/2022-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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1074818;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para os municípios de rondon do Pará – 15 à 19/09/2022, rurópolis 
– 20 à 22/09/2022, Capitão Poço – 23 à 26/09/2022, tomé-açú – 27 à 
30/09/2022, a fim de realizar análise técnico junto aos municipios acima 
citados, para estudo de viabilidade de implantação de novos postos avan-
çados e classificação de CIRETRANs.

NoME MAtRicuLA
anaugusta berger garcia Mendo 5946926/3

silas rodrigues de almeida 57216391/2
daniela de Cássia Ferreira da silva 54195607/1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3657/2022-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 diária constante no Proces-
so nº 2022/997502;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o município de Castanhal no período de 08/09 à 07/10/2022, a 
fim de realizar serviços de retaguarda de habilitação no referido municipio.

NoME MAtRicuLA
Fábio júnior Pereira Penha 55589137/1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3666/2022-DAf/cgp, de 25/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1084126;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de três e Meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém/
PA para os municípios de SÃO PAULO/SP – 25/08 a 28/08/2022, a fim de 
realizar visita institucional ao detran/sP.

NoME MAtRicuLA
renata Mirella Freitas guimarães de sousa Coelho 5937269/3

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3668/2022-DAf/cgp, de 25/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1037459;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de nove (09) diárias aos servidores abaixo 
especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municípios de MÃe do rio – 26/08 a 27/08/2022, doM eliseU/belÉM – 
28/08 a 30/08/2022, MÃe do rio – 02/09 a 03/09/2022, doM eliseU/
BELÉM – 04/09 a 06/09/2022, a fim de acompanhar os serviços de obra 
civil para adequação do imóvel com intuito de transferência da Ciretran 
de dom eliseu e ampliação da Ciretran de Mãe do rio.
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NoME MAtRicuLA
Milena bahia de Melo 5919927/2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3669/2022-DAf/cgp, de 25/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1037161;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de vinte e nove e Meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de belém para os municípios de CaPitÃo PoÇo – 16/09 a 15/10/2022, 
a fim de prestar serviços como Chefe de Grupo na CIRETRAN de Capitão 
Poço, conforme solicitação.

NoME MAtRicuLA
reinaldo dos santos barros 3476/1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3672/2022-DAf/cgp, de 25/08/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1057819;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de vinte e CinCo e Meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de SÃO MIGUEL – 05/09 a 30/09/2022, a fim 
de prestar serviços administrativos na Ciretran do referido município, 
conforme solicitação.

NoME MAtRicuLA
Carlos jorge almeida brasil 57176484/1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro

Protocolo: 847558
PoRtARiA nº 3689/2022-DAf/cgp, Belém, 29/08/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1075664;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de vinte e nove e Meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para os municípios de MojUÍ dos CaMPos – 03/10 a 06/10/2022, 
santarÉM – 07/10 a 09/10/2022, Monte alegre – 10/10 a 11/10/2022, 
alMeriM – 12/10 a 14/10/2022, santarÉM – 15/10 a 17/10/2022, jUrU-
ti – 18/10 a 20/10/2022, orixiMiná – 21/10 a 23/10/2022, Óbidos 
– 24/10 a 26/10/2022, alenqUer – 27/10 a 29/10/2022, santarÉM – 
30/10 a 01/11/2022, a fim de realizar estudo de reclassificação e implanta-
ção de Ciretrans/postos avançados nas regiões de itegração do estado, 
para auxiliar na gestão do detran/Pa.

NoME MAtRicuLA
gleydson josé Miranda da Paixão 54192298 /2

Mário diego rocha valente 57195478 /1
Clístenes de alencar ribeiro 5757932 /4

ednelson gomes ribeiro 57195534 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3703/2022-DAf/cgp, Belém, 29/08/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1077180;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Santarém 
para o município de Monte Alegre no período de 08 à 13/09/2022, a fim 
de realizar atendimento ao público referente a segunda e terceira fase de 
habilitação na Ciretran do referido municipio.

NoME MAtRicuLA

elenilson oliveira silva 57196932 /1

Hamilton dos santos Carneiro 12688 /1

emerson gil dos santos Correa 57210032 /2

Wilmar gomes Freire Filho 5932004 /2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro

PoRtARiA nº 3681/2022-DAf/cgp, Belém, 29/08/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1061287;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Capitão Poço no período de 26 à 31/08/20122, a fim 
de realizar suporte técnico de informática durante a referida ação no mu-
nicipio acima citado.

NoME MAtRicuLA
almir alves do Carmo júnior 57196269 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3695/2022-DAf/cgp, Belém, 29/08/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1045915;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Bárbara no período de 05 à 11/09/2022, a fim 
de realizar campanhas educativas educativas prevista no PPa da Coordena-
doria de educação seguindo a resolução nº 871/Contran.

NoME MAtRicuLA
ricardo lucio domont Costa 5955425 /1

rodrigo de sousa Freitas 5965209/1
Helio silva granado santos 57195389 /3

josé Maria da silva Fernandes 3267016 /1
ruth suely Carvalho da rocha 327220 /1

jorge luis Costa Magno 57195022 /2
Márcio josé de vilhena santos 57195638 /1

josé de sousa ramos 6120040 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3692/2022-DAf/cgp, Belém, 29/08/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/936162;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de vinte e CinCo e Meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de redenção para os municípios de xingUara – 05/09 a 30/09/2022, a 
fim de prestar serviços de vistoriador de veículos na CIRETRAN do referido 
município, conforme solicitação.

NoME MAtRicuLA
valdimar barbosa dos santos 57205278 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3707/2022-DAf/cgp, Belém, 29/08/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1078659;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de vinte e seis e meia (26 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de belém para os municípios de salinópolis – 05 à 11/09/2022, bragança 
– 12 e 18/09/2022, Moju – 19 à 24/09/2022, barcarena/belém – 25/09 
à 01/10/2022, a fim de realizar fiscalização semestral dos veículos dos 
veículos cedidos para as prefeituras municipais e solicitação de documen-
tação pendente para renovação do termo de cessão de uso bem móvel nos 
municipios acima citados.

NoME MAtRicuLA
Helton victor Pantoja da Costa 5893826 /1

Flávio Corrêa sodré Filho 57176577 /2
Murilo avanir da silva França 57191860 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3688/2022-DAf/cgp, Belém, 29/08/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1077154;
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r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de CinCo e Meia (05 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Óbidos para os municípios de santarÉM/alter-do-CHÃo – 09/09 a 
14/09/2022, a fim de acompanhar os trabalhos da equipe itinerante de 
habilitação no distrito de alter do Chão no município de santarém.

NoME MAtRicuLA
eliana neres dos santos 55589003 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro

Protocolo: 847844
PoRtARiA nº 3601/2022-DAf/cgp, de 22 de agosto de 2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1060262;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de vinte e seis e Meia (26 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de belém para os municípios de UrUará – 26/09 a 28/09/2022, rUrÓ-
Polis – 29/09 a 30/09/2022, itaitUba – 01/10 a 03/10/2022, novo 
Progresso – 04/10 a 06/10/2022, santarÉM – 07/10 a 11/10/2022, 
Monte alegre – 12/10 a 15/10/2022, alenqUer – 16/10 a 17/10/2022, 
ORIXIMINÁ – 18/10 a 22/10/2022, a fim de realizar visita técnica para 
análise das atividades das empresas Credenciadas em vistoria – eCv, nos 
referidos municípios.

NoME MAtRicuLA
solange Maria anaice lopes 80845576 /1
giovanna amaral dias Cunha 5890037 /3

Pablo Condurú Monteiro 80845373 /1
Francisco Carlos bittencourt 5117226 /2
jorge Cardias alves junior 57200735 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3665/2022-DAf/cgp, de 25 de agosto de 2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1069165;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de vinte e um (21) diárias a servidora abaixo 
especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém para o mu-
nicípio de Tailândia – 02 à 07/09/2022, Jacundá – 09 à 14/09/2022, Novo 
Repartimento – 16 à 21/09/2022, Curuça – 24 à 28/09/2022, a fim de 
realizar atendimento de CnH durante a ação das bancas itinerantes de 1ª 
fase nos referidos municipios.

NoME MAtRicuLA
olga leticia araujo barbosa 5964055 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA Nº 3698/2022-DAf/cGP, de 29 de agosto de 2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará- detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020- dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de suprimento de Fundos 
constante no Processo nº 2022/109144;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
amélia rodrigues bispo, matrícula nº 57196680 /1, no cargo de técnico 
informática, lotado na daF/CiM.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (seisCentos reais) e destina-se suprir despesas de pronto pa-
gamento de transporte rodoviário para servidora da banca itinerante de 
habilitação ao municipio de Picarra/Pa.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-600,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução normativa 
nº 01/2012-detran/Pa.
Para aplicação: no período de 26/08 a 31/08/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro.
PoRtARiA nº 3684/2022-DAf/cgp , de 29 de agosto de 2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1075949;

r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de treze e Meia (13 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de ABAETETUBA – 12/09 a 25/09/2022, a fim de 
promover o monitoramento dos serviços do detran no referido município, 
visando garantir a disponibilidade dos mesmos em período integral.

NoME MAtRicuLA
bruno Cesar gemaque da Fonseca santos 55587708/1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA nº 3624/2022-DAf/cgp , de 23 de agosto de 2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Processo 
nº 2022/1055503;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de vinte e seis e meia (26 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificades, referente ao deslocamento do Município 
de belém para os municípios de Castanhal – 26/09/2022, santa Maria do 
Pará – 27/09 e 28/09/2022, salinópolis – 29/09 à 01/10/2022, Capanema 
– 01/10 à 05/10/2022, Capitão Poço – 06/10 à 09/10/2022, são Miguel 
do guamá – 10/10 à 12/10/2022, Paragominas – 13 à 17/10/2022, 
Rondon do Pará/Belém – 18/10 à 22/10/2022, a fim de realizar vistoria 
técnica/fiscalização para análise das atividades das empresas que serão 
credenciadas/especializadas como estampadoras de placas de identificação 
veícular -ePiv, conforme resolução 780/2019-Cotran e Portaria nº 
550/2021-dg/detran, nos municipios acima informados.

NoME MAtRicuLA

ana Cláudia barros santos 57176471/1

Poliane da silva brasil 80845374 /1

gilson Wilton da Costa de brito 57195470 /1

adelson Marques de souza 57176050 /2

lucilena Ferreira de andrade 57193076 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro
PoRtARiA Nº 3610/2022-DAf/cGP, de 22 de agosto de 2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará- detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020- dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de suprimento de Fundos 
constante no Processo nº 2022/1060403;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Pablo Condurú Monteiro, matrícula nº 80845373 /1, no cargo de assistente 
de Trânsito, lotado na RENAVAN.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (qUinHentos reais) e destina-se a subsidiar despesas para cus-
tear despesas de balçasno deslocamento ntreosmunicipios anapu/altami-
ra,santarém/Monte alegre, Miritituba/itaituba.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução normativa 
nº 01/2012-detran/Pa.
Para aplicação: no período de 26/09 à 22/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e Financeiro.
PoRtARiA nº 3686/2022-DAf/cgp , de 29 de agosto de 2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do estado do Pará-detran-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/CgP.
Considerando a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1077213;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Tailândia no período de 02 à 07/09/2022, a fim de 
coordenar durante a ação da banca itinerante 1ª fase de habilitação no 
referido municipio.

NoME MAtRicuLA
Waldir de azevedo repolho 54194159 /2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiz PaUlo Melo braga

Protocolo: 847763
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.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 3743/2022-DAf/cGP, de 31 de agosto de 2022.
A Coordenadora de Gestão de Pessoas do Departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
Considerando a solicitação constante do Memorando nº 592/2022-goF-
tC”a”, datado de 26/08/2022, protocolado sob o nº 2022/1096447,
r e s o l v e:
ConCeder ao servidor bruno alessandro vieira, agente de Fiscalização de 
Trânsito, matrícula 5938909 /2, lotado na CIRETRAN “A” de Marabá, trinta 
(30) dias de FÉrias, no período de 01.09.2022 a 30.09.2022, referentes 
ao exercício 29.04.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 01/09/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
nazaré de Fátima Matos oliveira
Coordenadora de gestão de Pessoas.
PoRtARiA Nº 3741/2022-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,
Considerando a solicitação constante do Memorando nº 29/2022-dom 
eliseu, datado de 23/08/2022, protocolado sob o nº 2022/1076126,
r e s o l v e:
ConCeder ao servidor robson soares da silva, vistoriador, matrícula 
57201299 /1, lotado na Ciretran “b” de dom eliseu, trinta (30) dias de 
FÉrias, no período de 09.01.2023 a 07.02.2023, referentes ao exercício 
31.07.2018/2019.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 09/01/2023.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
nazaré de Fátima Matos oliveira
Coordenadora de gestão de Pessoas.
PoRtARiA Nº 3740/2022-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,
Considerando a solicitação constante do Memorando nº 29/2022-dom 
eliseu, datado de 23/08/2022, protocolado sob o nº 2022/1076126,
r e s o l v e:
ConCeder ao servidor robson soares da silva, vistoriador, matrícula 
57201299 /1, lotado na Ciretran “b” de dom eliseu, trinta (30) dias de 
FÉrias, no período de 05.12.2022 a 03.01.2023, referentes ao exercício 
31.07.2017/2018.
os efeitos desta PoRtARiA entrarão em vigor em 05/12/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
nazaré de Fátima Matos oliveira
Coordenadora de gestão de Pessoas.

Protocolo: 847789
PoRtARiA Nº 3774/2022-DG/cGP, de 01/09/2022.
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,
Considerando a solicitação através do Memº 138/2022 - CgP-detran, 
de 17/08/2022, protocolado sob o nº 2022/1041754,
r e s o l v e:
EXCLUIR a Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo In-
tegral, concedida através da Portaria 4071/2019-dg/CgP, ao servidor 
Huelison Fábio santa brígida Cunha, assistente administrativo, matrícula 
57224243/1, com base em 40% do vencimento do cargo efetivo.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 31/05/2022.
renata Mirella Freitas g. de soUza CoelHo
diretora geral
PoRtARiA Nº 3775/2022-DG/cGP, de 01/09/2022.
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,
Considerando a solicitação através do Memº 138/2022 - CgP-detran, 
de 17/08/2022, protocolado sob o nº 2022/1041754,
r e s o l v e:
EXCLUIR a Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo Inte-
gral, concedida através da Portaria 4071/2019-dg/CgP, a servidora elaene 
Maria Pires da e. Ferreira, auxiliar técnico, matrícula 3264653/1, com base 
em 40% do vencimento do cargo efetivo.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/09/2022.
renata Mirella Freitas g. de soUza CoelHo
diretora geral
PoRtARiA Nº 3776/2022-DG/cGP, de 01/09/2022.
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,
Considerando a solicitação através do Memº 138/2022 - CgP-detran, 
de 17/08/2022, protocolado sob o nº 2022/1041754,
r e s o l v e:
EXCLUIR a Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo Inte-
gral, concedida através da Portaria 4071/2019-dg/CgP, a servidora Maria 
Virgínia Brito de Araújo, Auxiliar de Trâsnsito, matrícula 57176562/1, com 
base em 40% do vencimento do cargo efetivo.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/09/2022.
renata Mirella Freitas g. de soUza CoelHo
diretora geral
PoRtARiA Nº 3777/2022-DG/cGP, de 01/09/2022.
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,
Considerando a solicitação através do Memº 138/2022 - CgP-detran, 
de 17/08/2022, protocolado sob o nº 2022/1041754,

r e s o l v e:
ConCeder ao servidor edson alves barbosa, Motorista, matrícula 
57176551/1, lotado na Gerência de Transportes, Gratificação por Regime 
especial de trabalho de tempo integral, com base em 40% do vencimento 
do cargo efetivo, em substituição ao servidor Huelison Fábio santa brígida 
Cunha, assistente administrativo, matrícula 57224243/1, e deverá cumprir 
o expediente diário de 08:00h às 17:00h, enquanto perdurar a necessida-
de de serviço.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/09/2022.
renata Mirella Freitas g. de soUza CoelHo
diretora geral
PoRtARiA Nº 3778/2022-DG/cGP, de 01/09/2022.
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,
Considerando a solicitação através do Memº 138/2022 - CgP-detran, 
de 17/08/2022, protocolado sob o nº 2022/1041754,
r e s o l v e:
ConCeder a servidora Carla adriana Costa de almeida, assistente de 
Trânsito, matrícula 57196215/1, lotada na Gerência de Atendimento e Re-
gistro de Veículos, Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo 
integral, com base em 40% do vencimento do cargo efetivo, em substitui-
ção a servidora elaene Maria Pires da e. Ferreira, auxiliar técnico, matrícu-
la 3264653/1, e deverá cumprir o expediente diário de 08:00h às 17:00h, 
enquanto perdurar a necessidade de serviço.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/09/2022.
renata Mirella Freitas g. de soUza CoelHo
diretora geral
PoRtARiA Nº 3779/2022-DG/cGP, de 01/09/2022.
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,
Considerando a solicitação através do Memº 138/2022 - CgP-detran, 
de 17/08/2022, protocolado sob o nº 2022/1041754,
r e s o l v e:
ConCeder a servidora nayane Mendes da silva Maues, agente de educa-
ção de Trânsito, matrícula 5965217/1, lotada na Gerência de Programas 
e Projetos Pedagógicos, Gratificação por Regime Especial de Trabalho de 
tempo integral, com base em 40% do vencimento do cargo efetivo, em 
substituição a servidora Maria Virgínia Brito de Araújo, Auxiliar de Trâsnsi-
to, matrícula 57176562/1, e deverá cumprir o expediente diário de 08:00h 
às 17:00h, enquanto perdurar a necessidade de serviço.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/09/2022.
renata Mirella Freitas g. de soUza CoelHo
diretora geral

Protocolo: 847998
..

sEcREtARiA DE EstADo
DE ADMiNistRAção 
PENitENciÁRiA

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 1193/2022-cGP/sEAP 
Belém-PA, 04 de julho de 2022.
Considerando não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stF, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
Considerando que a análise dos autos demonstra ter, a Comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesignar a Comissão Composta por rodrigo Costa Pi-
nHeiro de soUsa, Funcional: 54196889 – Presidente; jaYMerson 
Carlos Pereira MarqUes, Funcional: 57218644 – Membro; e adria-
na Ferraz do Prado MaUÉs, Funcional: 57201800 – Membro; para dar 
continuidade à apuração dos fatos da Sindicância Administrativa Disciplinar 
nº 5755/2021-CgP/seaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a 
conclusão;
art. 2º - redesignar a Comissão Composta por vitor raMos edUar-
do, Funcional: 5902749 – Presidente; elizabetH MalCHer vilHena, 
Funcional: 5464285 – Membro; e adriana Ferraz do Prado MaUÉs, 
Funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos 
autos da Sindicância Administrativa Disciplinar nº 5758/2021-CGP/SEAP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
dê-se CiênCia, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
renato nUnes valle
Corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 847922
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PoRtARiA Nº 1194/2022-cGP/sEAP 
Belém-PA, 05 de julho de 2022.
Considerando não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stF, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
Considerando que a análise dos autos demonstra ter, a Comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesignar a Comissão composta por rodrigo Costa PinHei-
ro de soUsa, Funcional: 54196889 – Presidente; adriana Ferraz do 
Prado MaUÉs, Funcional: 57201800 – Membro; e elizabetH MalCHer 
vilHena, Funcional: 5464285 – Membro; para dar continuidade à apura-
ção dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 6101 e 6102/2021-
CgP/seaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
dê-se CiênCia, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
renato nUnes valle
Corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 847926
PoRtARiA Nº 1191/2022-cGP/sEAP 
Belém-PA, 01 de julho de 2022.
Considerando o disposto no art. 111, §4º, da lei estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
Considerando não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stF, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
Considerando que a análise dos autos demonstra ter, a Comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
resolve:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0002/2022-CgP/seaP, de 03/01/2022, publicada no doe nº 34.825, 
de 11/01/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6631/2022-CgP/seaP;
- 0003/2022-CgP/seaP, de 03/01/2022, publicada no doe nº 34.825, 
de 11/01/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6632/2022-CgP/seaP;
- 0004/2022-CgP/seaP, de 03/01/2022, publicada no doe nº 34.825, 
de 11/01/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6633/2022-CgP/seaP;
dê-se CiênCia, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
renato nUnes valle
Corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 847914
PoRtARiA Nº 1221/2022-cGP/sEAP 
Belém-PA, 01 de setembro de 2022.
Considerando não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stF, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
Considerando que a análise dos autos demonstra ter, a Comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesignar a Comissão Composta por vitor raMos edUardo, 
Funcional: 5902749 – Presidente; e rodrigo Costa PinHeiro de soU-
sa, Funcional: 54196889 – Membro; para dar continuidade à apuração dos 
autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado nº 6395/2021-
CgP/seaP, estabelecendo o prazo de 15 dias úteis para a conclusão.
dê-se CiênCia, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
renato nUnes valle
Corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 847907
PoRtARiA Nº 1195/2022-cGP/sEAP 
Belém-PA, 05 de julho de 2022.
Considerando o disposto no art. 111, §4º, da lei estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-

cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
Considerando não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stF, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
Considerando que a análise dos autos demonstra ter, a Comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
resolve:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0035/2022-CgP/seaP, de 10/01/2022, publicada no doe nº 34.828, 
de 13/01/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6642/2022-CgP/seaP;
- 0036/2022-CgP/seaP, de 03/01/2022, publicada no doe nº 34.828, 
de 13/01/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6643/2022-CgP/seaP;
- 0037/2022-CgP/seaP, de 03/01/2022, publicada no doe nº 34.828, 
de 13/01/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6644/2022-CgP/seaP;
dê-se CiênCia, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
renato nUnes valle
Corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 847929
PoRtARiA Nº 1196/2022-cGP/sEAP 
Belém-PA, 07 de julho de 2022.
Considerando não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stF, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
Considerando que a análise dos autos demonstra ter, a Comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesignar a Comissão Composta por brUno Costa PinHei-
ro de soUsa, Funcional: 55585599 – Presidente; adriana Ferraz do 
Prado MaUÉs, Funcional: 57201800 – Membro; e elizabetH MalCHer 
vilHena, Funcional: 5464285 – Membro; para dar continuidade à apura-
ção dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 6120 e 6123/2021-
CgP/seaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
dê-se CiênCia, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
renato nUnes valle
Corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 847935
PoRtARiA Nº 1198/2022-cGP/sEAP 
Belém-PA, 14 de julho de 2022.
Considerando não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stF, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
Considerando que a análise dos autos demonstra ter, a Comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesignar a Comissão Composta por brUno Costa PinHei-
ro de soUsa, Funcional: 55585599 – Presidente e; rodrigo Costa Pi-
nHeiro de soUsa, Funcional: 54196889 - Membro, e vitor raMos edU-
ardo, Funcional: 5902749 – Membro; para dar continuidade à apuração 
dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 6145/2021-CgP/seaP, 
estabelecendo o prazo de 120 (cento e vinte) dias úteis para a conclusão
art. 2º - redesignar a Comissão Composta por vitor raMos edUardo, 
Funcional: 5902749 – Presidente; brUno Costa PinHeiro de soUsa, 
Funcional: 55585599 – Membro; e rodrigo Costa PinHeiro de soU-
sa, Funcional: 54196889 – Membro; para dar continuidade à apuração 
dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 6146/2021-CgP/seaP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
dê-se CiênCia, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
renato nUnes valle
Corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 847944
PoRtARiA Nº 1197/2022-cGP/sEAP 
Belém-PA, 11 de julho de 2022.
Considerando não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stF, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
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segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
Considerando que a análise dos autos demonstra ter, a Comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesignar a Comissão Composta por rodrigo Costa Pi-
nHeiro de soUsa, Funcional: 54196889 – Presidente; andrÉ riCardo 
nasCiMento teixeira, Funcional: 5902531 – Membro; e adriana Fer-
raz do Prado MaUÉs, Funcional: 57201800 – Membro, para dar conti-
nuidade à apuração dos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar nº 
5770/2021-CgP/seaP, estabelecendo o prazo de 120 (cento e vinte) dias 
úteis para a conclusão;
art. 2º - redesignar a Comissão Composta por brUno Costa PinHei-
ro de soUsa, Funcional: 55585599 – Presidente e;  rodrigo Costa 
PinHeiro de soUsa, Funcional: 54196889 - Membro, e elizabetH 
MalCHer vilHena, Funcional: 5464285 – Membro; para dar continui-
dade à apuração dos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar nº 
5922/2021-CgP/seaP, estabelecendo o prazo de 120 (cento e vinte) dias 
úteis para a conclusão;
dê-se CiênCia, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
renato nUnes valle
Corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 847940
PoRtARiA Nº 1202/2022-cGP/sEAP 
Belém-PA, 28 de julho de 2022.
Considerando o disposto no art. 111, §4º, da lei estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
Considerando não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stF, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
Considerando que a análise dos autos demonstra ter, a Comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
resolve:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0121/2022-CgP/seaP, de 01/02/2022, publicada no doe nº 34.857, 
de 07/02/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6674/2022-CgP/seaP;
dê-se CiênCia, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
renato nUnes valle
Corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 847956
PoRtARiA Nº 1201/2022-cGP/sEAP 
Belém-PA, 25 de julho de 2022.
Considerando não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stF, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
Considerando que a análise dos autos demonstra ter, a Comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesignar a Comissão Composta por rodrigo Costa Pi-
nHeiro de soUsa, Funcional: 54196889 – Presidente e; elizabetH Mal-
CHer vilHena, Funcional: 5464285 – Membro, e brUno Costa PinHei-
ro de soUsa, Funcional: 55585599 – Membro; para dar continuidade à 
apuração dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 6158, 6159 
e 6161/2021-CgP/seaP, estabelecendo o prazo de 120 (cento e vinte) dias 
úteis para a conclusão;
dê-se CiênCia, PUbliqUe-se e CUMPra-se
renato nUnes valle
Corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 847951
PoRtARiA Nº 1200/2022-cGP/sEAP 
Belém-PA, 22 de julho de 2022.
Considerando não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stF, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 

eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
Considerando que a análise dos autos demonstra ter, a Comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesignar a Comissão Composta por brUno Costa PinHei-
ro de soUsa, Funcional: 55585599 – Presidente;  elizabetH MalCHer 
vilHena, Funcional: 5464285 – Membro; e adriana Ferraz do Prado 
MaUÉs, Funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apura-
ção dos autos das Sindicâncias Administrativas Disciplinares nº 6157 e 
6169/2021-CgP/seaP, estabelecendo o prazo de 120 (cento e vinte) dias 
úteis para a conclusão;
dê-se CiênCia, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
renato nUnes valle
Corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 847948
PoRtARiA Nº 1199/2022-cGP/sEAP 
Belém-PA, 22 de julho de 2022.
Considerando não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stF, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
Considerando que a análise dos autos demonstra ter, a Comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesignar a Comissão Composta por rodrigo Costa PinHei-
ro de soUsa, Funcional: 54196889 – Presidente e; elizabetH MalCHer 
vilHena, Funcional: 5464285 – Membro, e brUno Costa PinHeiro de 
soUsa, Funcional: 55585599 – Membro; para dar continuidade à apuração 
dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 6160/2021-CgP/seaP, 
estabelecendo o prazo de 120 (cento e vinte) dias úteis para a conclusão;
art. 2º - redesignar a Comissão Composta por vitor raMos edUardo, 
Funcional: 5902749 – Presidente; rodrigo Costa PinHeiro de soUsa, 
Funcional: 54196889 – Membro; e brUno Costa PinHeiro de soUsa, 
Funcional: 55585599 – Membro; para dar continuidade à apuração dos 
autos dos Processos administrativos disciplinares nº 6162, 6163, 6164, 
6165 e 6168/2021-CgP/seaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis 
para a conclusão.
dê-se CiênCia, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
renato nUnes valle
Corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 847946

.

.

téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
.

téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
Ato: tERMo DE DistRAto
- término de vínculo: 16/07/2022
Motivo: distrato a Pedido
servidor temporário: Manoel roCHa da silva jUnior
Matrícula: 5947482/2 – agente PenitenCiário
ordenador: MarCo antonio sirotHeaU Correa rodrigUes
secretário de estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 847773
téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
Ato: tERMo DE DistRAto
- término de vínculo: 23/08/2022
Motivo: distrato a Pedido
servidor temporário: venilson da silva Ferreira
Matrícula: 5870941/4 – assistente de agroPeCUária
ordenador: MarCo antonio sirotHeaU Correa rodrigUes
secretário de estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 847825
téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
Ato: tERMo DE DistRAto
- término de vínculo: 01/09/2022
Motivo: distrato a Pedido
servidor temporário: ClaUdeMir Moraes leÃo
Matrícula: 5948628/1 – agente PenitenCiário
ordenador: MarCo antonio sirotHeaU Correa rodrigUes
secretário de estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 847823

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

DEsiGNAção
PoRtARiA N°. 2489/22/DGP/sEAP, 
Belém, 01 de setembro de 2022.
designar o servidor Clebson jUnior PiMentel goMes, Matrícula nº. 
5893426, para responder pela direção na Central de triagem Metropolita-
na iii (CtM iii), no período de 1º de setembro de 2022 a 30 de setembro 
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de 2022, em substituição do titular MarCelo renato Correa de Carva-
lHo, Matrícula nº. 5417104 que está em gozo de licença Prêmio.
lUiz Fernando Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 847784

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA N° 253/2022 – GAB/sEAP
belém/Pa, 01 de setembro de 2022.
o secretário de estado de administração Penitenciária do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
Considerando o disposto no art. 67, da lei Federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
resolve:
art. 1º - designar a servidora elizabetH MalCHer vilHena – Matrí-
cula 5464285 como fiscal titular e a servidora HINGLIA MOURA RABÊ-
LO– Matrícula 5952383, como fiscal suplente do Contrato Administrativo 
n° 093/2022/seaP, celebrado entre a empresa zenite inForMaÇÃo e 
ConsUltoria s/a e a seCretaria de estado de adMinistraÇÃo Pe-
nitenCiaria – seaP, cujo o objeto é a Contratação para capacitação de 
servidores para a realização do seminário Presencial – advogados e a nova 
lei de licitações – zênite, que se realizará no período de 08 a 10 de agosto 
de 2022 em brasília/dF.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
MarCo antonio sirotHeaU Corrêa rodrigUes
secretário de estado de administração Penitenciária

Protocolo: 847712

.

.

ERRAtA
.

Errata da Publicação do contrato Administrativo nº 093/2022/sEAP 
ao no DoE nº. 35.080 de 18/08/2022 sob o nº de Protocolo 841216.
onde se lê:
vigênCia: 08/08/2022 a 08/09/2022
Leia-se:
vigênCia: 08/08/2022 a 08/10/2022

Protocolo: 847625

.

.

APostiLAMENto
.

APostiLAMENto Nº. 02 Ao coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº. 
004/2022/sEAP
aPostilaMento do Contrato nº 004/2022/seaP, visando a altera-
ÇÃo da dotaÇÃo orÇaMentária, FirMado entre a seCretaria de 
estado de adMinistraÇÃo PenitenCiária - seaP e a eMPresa de 
teCnologia da inForMaÇÃo e CoMUniCaÇÃo do estado do Pará 
- ProdePa, insCrita no Cadastro naCional de Pessoa jUrÍdiCa 
nº 05.059.613/0001-18, CoMo Contratada, qUe teM Por objeto o 
ForneCiMento do serviÇo de MiCroFilMageM e digitalizaÇÃo de 
aProxiMadaMente 1.500.000 de doCUMentos, arMazenaMento de 
rolos, iMagens e legados, liCenÇa de Uso do sisteMa indexa, na 
ForMa abaixo:
a Cláusula quarta do contrato passa a ter a seguinte redação:
“CláUsUla qUarta: da dotaÇÃo orÇaMentária
as despesas decorrentes deste Contrato constam do orçamento aprovado 
da secretaria de estado de administração Penitenciária para o exercício de 
2022, como a seguir especificado:
Programa de trabalho 97.101 03.126.1508.8238, natureza de despesa 
339140
Fonte 0101/0301
 as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
belém-Pa, 01 de setembro de 2022.
MarCo antonio sirotHeaU Corrêa rodrigUes
seCretário de estado de adMinistraÇÃo PenitenCiária

Protocolo: 847586

.

.

DiÁRiA
.

DiÁRiA
PoRtARiA Nº: 00466/2022/DiÁRiAs/DGP/sEAP/PA
objetivo: aCoMPanHar a ÚltiMa seMana do CUrso de Corte e Cos-
tUra indUstrial e PrograMar tÉCniCas ProdUÇÃo na ProdUÇÃo 
de UniForMes de PPls.
origem: belÉM
destino: santarÉM
servidor(es):
5962180 - Helio gonCalves da silva alves - seCretario de dire-
toria
57217179 - Platao da silva santos - agente PenitenCiário
Período: 03/09/2022 a 16/09/2022
diária(s): 13 e ½ (treze diárias e meia)
ordenador: artHUr rodrigUes de Moraes

Protocolo: 847964

DiÁRiA
PoRtARiA Nº: 00460/2022/DiÁRiAs/DGP/sEAP/PA
objetivo: aCoMPanHar os ProCediMentos exeCUtivos Para insta-
laÇÃo e exeCUÇÃo da estaÇÃo de trataMento de esgoto.
origem: belÉM
destino: CaPaneMa
servidor(es):
5919102 - josiane CoUtinHo MatHeWs - teCniCo eM gestao de in-
Fra-estrUtUra
55208335 - lUCas rodrigUes Costa - teCniCo eM gestao de inFra
-estrUtUra/engenHaria Civil
54181676 - diCKson sarMento Cabral - agente PenitenCiário
Período: 14/07/2022 a 14/07/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: artHUr rodrigUes de Moraes

Protocolo: 847959
ExcLusão DE DiÁRiAs
PoRtARiA nº 2492/DiÁRiAs/DGP/sEAP, de 01/09/2022.
exClUir, da Portaria nº 00338/22/diárias/dgP/seaP, de 18/08/2022, 
publicada no doe nº 35.084, de 22/08/2022, tornando sem efeito o 
pagamento de diária ao servidor abaixo relacionado:
noMe; CPF;
MarCo antonio sirotHeaU Correa rodrigUes; 462.525.762-04
ordenador: artHUr rodrigUes de Moraes

Protocolo: 847966

.

.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 2499/2022 - DGP/sEAP  BELéM/PA 01 DE sEtEM-
BRo DE 2022.
nome: saMUel jaCinto de Melo, Matrícula nº 550120/1; Cargo: Policial Penal.
Período aquisitivo: 2019/2022
Período de gozo: 02/01/2023 a 31/01/2023 (30) dias.
lUiz Fernando Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 847975
féRiAs
PoRtARiA Nº 2490/22/DGP/sEAP, de 01/09/22
sUsPender o gozo de férias, previsto para o período de 01/09/22 a 
30/09/22, referente à servidora Keila Maria Carneiro loPes, Matrícula 
nº 5950087, de acordo com o art.74, §2º, da lei nº 5.810/94.
lUiz Fernando Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 847809

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

tornar sem efeito a publicação do DoE nº 35.043 de 12 de julho de 2022, 
protocolo nº 827729, referente exclusivamente ao servidor Manoel ro-
CHa da silva jUnior, agente PenitenCiário.

Protocolo: 847706

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

LicENçA GALA
PoRtARiA Nº 2498/2022 – DGP/sEAP 
BELéM/PA, 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
nome: ana KellY tavares PaMPlona, Matrícula nº 55208465/1; Cargo: 
téc. em gestão Penitenciária – serviço social
assunto: licença gala
Período: 26/08/2022 a 02/09/2022
lUiz Fernando Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 847970
PoRtARiA Nº 1192/2022-cGP/sEAP 
Belém-PA, 01 de julho de 2022.
Considerando o disposto no art. 111, §4º, da lei estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
Considerando não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stF, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
Considerando que a análise dos autos demonstra ter, a Comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
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resolve:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0001/2022-CgP/seaP, de 03/01/2022, publicada no doe nº 34.825, 
de 11/01/2022, referente à Sindicância Administrativa Disciplinar nº: 
6630/2022-CgP/seaP;
- 0005/2022-CgP/seaP, de 04/01/2022, publicada no doe nº 34.825, 
de 11/01/2022, referente à Sindicância Administrativa Disciplinar nº: 
6634/2022-CgP/seaP;
- 0033/2022-CgP/seaP, de 10/01/2022, publicada no doe nº 34.825, 
de 11/01/2022, referente à Sindicância Administrativa Disciplinar nº: 
6640/2022-CgP/seaP;
dê-se CiênCia, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
renato nUnes valle
Corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 847919
PoRtARiA N° 2496/2022/DGP/sEAP/PA
Belém-PA, 01 de setembro de 2022.
o diretor de gestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
exClUir da Portaria n° 65/2022/dgP/seaP/Pa de 18/01/2022, publicada 
no doe n° 34.839 de 21/01/2022, iago FeliPe de soUza nasCiMento, 
matrícula funcional n° 80015639/1, da Função Gratificada de Supervisor de 
equipe Penitenciária (gseP), da lotação Centro de recuperação regional de 
salinópolis (Crrsal), a contar de 01 de setembro de 2022.
lUiz Fernando Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 847898
PoRtARiA N° 2497/2022/DGP/sEAP/PA
Belém-PA, 01 de setembro de 2022.
o diretor de gestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
exClUir da Portaria n° 116/2022/dgP/seaP/Pa de 31/01/2022, 
publicada no doe n° 34.850 de 01/02/2022, ginaldo Fernando jose 
DA SILVA, matrícula n° 5415594/1, da Função Gratificada de Serviços 
técnicos Penitenciários de Manutenção Predial (gstP), da lotação no 
Centro de Progressão Penitenciária de belém (CPPb), a contar de 29 de 
agosto de 2022.
designar letiCia Caroline balieiro Cardoso, matrícula nº 
5905283/4, para exercer a referida função da unidade penal, a contar de 
29 de agosto de 2022.
lUiz Fernando Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 847901
PoRtARiA N° 2493/2022/DGP/sEAP/PA
Belém-PA, 01 de setembro de 2022.
o diretor de gestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
exClUir da Portaria n° 903/2021/dgP/seaP/Pa de 11/06/2021, publicada 
no doe n° 34.611 de 15/06/2021, FranCisCo aldeMir de araUjo, 
matrícula funcional n° 5910539/3, da Função Gratificada de Supervisor de 
equipe Penitenciária (gseP), da lotação no Centro de recuperação regional 
de Castanhal (CrrCast), a contar de 10 de agosto de 2022.
lUiz Fernando Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 847881
PoRtARiA N° 2494/2022/DGP/sEAP/PA
Belém-PA, 01 de setembro de 2022.
o diretor de gestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
exClUir da Portaria n° 1672/2022/dgP/seaP/Pa de 09/06/2022, 
publicada no doe n° 35.004 de 10/06/2022, Cleidival PinHeiro Costa, 
matrícula funcional n° 5911486/3, da Função Gratificada de Supervisor de 
equipe Penitenciária (gseP), da lotação no Centro de triagem Masculino de 
abaetetuba (CtMabt), a contar de 23 de agosto de 2022.
lUiz Fernando Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 847888
PoRtARiA N° 2495/2022/DGP/sEAP/PA
Belém-PA, 01 de setembro de 2022.
o diretor de gestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
exClUir da Portaria n° 2056/2022/dgP/seaP/Pa de 14/07/2022, 
publicada no doe n° 35.048 de 15/07/2022, jose HenriqUe de soUsa 
PANTOJA, matrícula funcional n° 57205797/1, da Função Gratificada 
de supervisor de equipe Penitenciária (gseP), da lotação na Central de 
triagem da Cidade nova (CtCn), a contar de 01 de setembro de 2022.
lUiz Fernando Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 847891
PoRtARiA Nº 2491/2022 – DGP/sEAP 
Belém/PA, 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
nome: alexandre santana Pereira, Matrícula nº 5923841/5 Cargo: 
Coordenador.
assunto: licença Paternidade.
Período: 28/08/2022 a 16/09/2022. (20) dias
lUiz Fernando Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 847676

PoRtARiA Nº 2500/2022 - DGP/sEAP  
BELéM/PA 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
nome: albert raMos Freitas, Matrícula nº 5949739/1; Cargo: Policial Penal.
assunto: licença Prêmio
Período aquisitivo: 2019/2022
Período de gozo: 04/10/2022 a 02/11/2022 (30) dias.
lUiz Fernando Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 847995

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE cuLtuRA

.

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 598 DE 31 DE AGosto DE 2022.
o seCretário adjUnto da seCretaria de estado de CUltUra, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso vi, da 
Portaria de n° 160/2022; do artigo 35 do decreto de n° 1.434, de 13 de 
dezembro de 2004, e,
Considerando:
o artigo 98, da lei nº 5.810, de 24.01.1994; e ainda, os termos do Proces-
so nº 2022/881976 de 12/07/2022,
r e s o l v e:
ConCeder, ao servidor alberto HenriqUe andrade tavares matrícula 
nº 80846101-1, ocupante do cargo de assistente de informática, 60 (ses-
senta) dias de liCenÇa PrêMio, para usufruto no período de 17.10.2022 
a 15.12.2022, referente ao triênio de 04.07.2017 a 03.07.2020, sen-
do que para que o servidor tenha direito ao usufruto do triênio supra-
citado, foi necessário completar 37 (trinta e sete) dias, no período de 
01/01/2022 a 06/02/2022, por força da lei Complementar Federal de nº 
173 de 27.05.2020 (inciso ix do art. 8º), cuja vigência foi de 27.05.2020 
a 31.12.2021.
dê-se CiênCia, PUbliqUe-se, registre-se e CUMPra-se.
secretaria de estado de Cultura, em 31 de agosto de 2022.
lUiz Maria de jesUs soares jUnior
secretário adjunto da secretaria de estado de Cultura/seCUlt

Protocolo: 847960
LicENçA PRêMio
PoRtARiA Nº603/22 DE 01.09.2022
servidora: Maria alFredina Ferreira barroso
Cargo: agente adMinistrativo
Matrícula: 716057/ 1
Período de gozo: 05.09.2022 a 02.01.2023, 120 (Cento e vinte) dias
triênios: 01.03.2006 a 28.02.2009 e 01.03.2009 a 28.02.2012.

Protocolo: 847947

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA nº 599 DE 01.09.2022
Processo nº2022/935517
servidora: edno alex MaFra ribeiro
Matrícula: nº 5964068/1
Cargo: assistente administrativo
Objeto: Designado como fiscal do recebimento de 30 trinta aparelhos de 
telefones fixos para o uso nos espaços da SECULT.

Protocolo: 847945

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 602/22, de 01.09.2022
Processo: 2022/1090894
servidor: arMando saMPaio sobral.
quantidade de diárias: 3 e 1/2 (três e meia).
origem: belém/Pa
destino: Monte alegre/Pa
Período: 15 a 18.09.2022
objetivo: Participar do evento “WatCH daY” promovido pela Plataforma 
CiPÓ.
ordenador: lUiz Maria de jesUs soares jUnior/ secretário adjunto da 
secretaria de estado de Cultura / seCUlt.

Protocolo: 847941

.

.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 595/22 DE 30.08.2022
servidora: Marilena ribeiro dias
Matrícula: 57211266/121
Cargo: assistente administrativo
Período de Usufruto: 21.09.2022 a 30.09.2022 - 10 (dez) dias
restando 10 (dez) dias para posterior usufruto
Período aquisitivo: 29.01.2020 a 28.01.2021.

Protocolo: 847639
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.

outRAs MAtéRiAs
.

iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE01805
ProCesso nº: 2022/1065220
valor: r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
data da eMissÃo: 25/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificada 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.
Contratada: lais rUPF CavalCante – CPF nº 036.384.492-97.
endereÇo: r r sao boaventUra, 268, insano, Cidade velHa, CeP: 
66.020-550,beleM-Pa.
ordenador: brUno CHagas da silva rodrigUes Ferreira 

Protocolo: 847636
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE01850
ProCesso nº: 2022/1058534
valor: r$ 4.000,00 (quatro mil 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 05/2021-seCUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMento: Projeto atividade: 8849 Fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) natureza da despesa: 339039 - oUtros serviÇos de 
terCeiros - Pessoa jUrÍdiCa Ptres: 158849 Pi: 103Fli8849C aÇÃo: 
233279 FUnCional PrograMátiCa: 13.392.1503-8849.
servidor indiCado CoMo FisCal: designado pela Portaria nº 336 de 
30 de Maio de 2022.
Contratado: assoCiaÇÃo FolClÓriCa e CUltUral Colibri de oU-
teiro – CnPj nº 10.265.652-0001/01.
endereÇo: rUa tito FranCo,183, oUteiro, CeP: 66840-095- belÉM 
- Pa.
ordenador: brUno CHagas da silva rodrigUes Ferreira

Protocolo: 847657
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE01840
ProCesso nº: 2022/1039518
valor: r$1.000,00 (um mil reais)
data da eMissÃo: 29/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
Credenciamento 05/2021/seCUlt, para atender à programação da 25ª Fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
origeM: edital de Credenciamento 05/2021-seCUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMento: Projeto atividade: 8849 Fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) natureza da despesa: 339036 - oUtros serviÇos 
de terCeiros - Pessoa FÍsiCa Ptres: 158849 Pi: 103Fli8849C aÇÃo: 
233279 FUnCional PrograMátiCa: 13.392.1503-8849.
servidor indiCado CoMo FisCal: designado pela Portaria nº 336 de 
30 de Maio de 2022.
Contratada: laila rebeCa da silva nUnes – CPF nº 930.355.512-00.
endereÇo: Ps deUs e boM Pai, 48, vl CHaves, Casa 06d, CeP: 66640-
685, MangUeirÃo - belÉM - Pa.
ordenador: brUno CHagas da silva rodrigUes Ferreira

Protocolo: 847560
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE01798
ProCesso nº: 2022/1049674
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: 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: josÉ Maria gUiMarÃes raMos – CPF nº 637.393.802-68.
endereÇo: av gov josÉ MalCHer, 991, CeP: 68721-000, salinoPolis 
- salinoPolis - Pa.
ordenador: brUno CHagas da silva rodrigUes Ferreira

Protocolo: 847546
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE01849
ProCesso nº: 2022/1049502
valor: r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
data da eMissÃo: 24/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
Credenciamento 05/2021/seCUlt, para atender à programação da 25ª Fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.

origeM: edital de Credenciamento 05/2021-seCUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMento: Projeto atividade: 8849 Fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) natureza da despesa: 339039 - oUtros serviÇos 
Pessoa jUridiCa Ptres: 158849 Pi: 103Fli8849C aÇÃo: 233279 FUn-
Cional PrograMátiCa: 13.392.1503-8849.
servidor indiCado CoMo FisCal: designado pela Portaria nº 336 de 
30 de Maio de 2022.
Contratado: MaUro Correa dos santos 94898308287 – CnPj nº 
47.248.097-0001/10.
endereÇo: tv natal (Cj bela vista), 3306, val de CÃes, CeP: 66.617-
010- belÉM - Pa.
ordenador: brUno CHagas da silva rodrigUes Ferreira

Protocolo: 847705
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE01780
ProCesso nº: 2022/1040318
valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
data da eMissÃo: 24/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificada nos termos do Edi-
tal de Credenciamento 006/2019/seCUlt, para atender à programação do 
Preamar da Cultura Popular.
origeM: edital de Credenciamento 006/2019/seCUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 007/2019.
orÇaMento: Projeto atividade: 8849 Fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) natureza da despesa: 339036 - oUtros serviÇos 
de terCeiros - Pessoa FÍsiCa Ptres: 158849 Pi: 103Fli8849C aÇÃo: 
233279 FUnCional PrograMátiCa: 13.392.1503-8849.
servidor indiCado CoMo FisCal: designado pela Portaria nº 336 de 
30 de Maio de 2022.
Contratada: zelia aMador de deUs – CPF nº 012.249.052-53.
endereÇo: rUa veiga Cabral, 603 Ca, batista CaMPos, CeP:66.023-
708 ,beleM-Pa.
ordenador: brUno CHagas da silva rodrigUes Ferreira 

Protocolo: 847715
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE01845
ProCesso nº: 2022/1092321
valor: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
data da eMissÃo: 29/08/2022
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 05/2021/seCUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMento: Projeto atividade: 8849 Fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) natureza da despesa: 339039 - oUtros serviÇos 
terCeiros - Pessoa 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.
Contratado: rUbervaldo CrUz sarMento FilHo - Mei – CnPj º 
44.038-568/0001-77.
endereÇo: rUa veiga Cabral, 603 Ca, batista CaMPos, CeP:66.023-
708 ,beleM-Pa.
ordenador: brUno CHagas da silva rodrigUes Ferreira 

Protocolo: 847727
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE01841
ProCesso nº: 2022/1076492
valor: r$800,00 (oitocentos reais)
data da eMissÃo: 29/08/2022
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: 339037 - Pessoa jUridiCa 
Ptres: 158849 Pi: 103Fli8849C aÇÃo: 233279 FUnCional PrograMá-
tiCa: 13.392.1503-8849.
servidor indiCado CoMo FisCal: designado pela Portaria nº 336 de 
30 de Maio de 2022.
Contratado: trindade e jares ltda – CnPj nº 43.285.176-0001/40.
endereÇo: av governador MagalHÃes barata, n°62, nazarÉ, CeP: 
66.040-170, belÉM - Pa.
ordenador: brUno CHagas da silva rodrigUes Ferreira

Protocolo: 847720
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE01841
ProCesso nº: 2022/1076492
valor: r$800,00 (oitocentos reais)
data da eMissÃo: 29/08/2022
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: 339037 - Pessoa jUridiCa 
Ptres: 158849 Pi: 103Fli8849C aÇÃo: 233279 FUnCional PrograMá-
tiCa: 13.392.1503-8849.
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servidor indiCado CoMo FisCal: designado pela Portaria nº 336 de 
30 de Maio de 2022.
Contratado: trindade e jares ltda – CnPj nº 43.285.176-0001/40.
endereÇo: av governador MagalHÃes barata, n°62, nazarÉ, CeP: 
66.040-170, belÉM - Pa.
ordenador: brUno CHagas da silva rodrigUes Ferreira

Protocolo: 847721
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE01812
ProCesso nº: 2022/1062783
valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
data da eMissÃo: 26/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificada nos termos do Edi-
tal de Credenciamento 05/2021/seCUlt, para atender à programação do 
Preamar da Cultura Popular.
origeM: edital de Credenciamento 05/2021/seCUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMento: Projeto atividade: 8849 Fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) natureza da despesa: 339039 - oUtros serviÇos de 
terCeiros - Pessoa jUrÍdiCa Ptres: 158849 Pi: 103Fli8849C aÇÃo: 
233279 FUnCional PrograMátiCa: 13.392.1503-8849.
servidor indiCado CoMo FisCal: designado pela Portaria nº 336 de 
30 de Maio de 2022.
Contratada: jose Mariano KlaUtaU de araUjo FilHo– CnPj º 
44.038-568/0001-77.
endereÇo: r ConselHeiro brotero, 157, santa CeCilia, CeP: 
01.232-011, sÃo PaUlo-Pa .
ordenador: brUno CHagas da silva rodrigUes Ferreira 

Protocolo: 847745
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE01848
ProCesso nº: 2022/1063985
valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
data da eMissÃo: 29/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
Credenciamento 05/2021/seCUlt, para atender à programação da 25ª Fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
origeM: edital de Credenciamento 05/2021-seCUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMento: Projeto atividade: 8849 Fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) natureza da despesa: 339036 - oUtros serviÇos 
de terCeiros - Pessoa FÍsiCa Ptres: 158849 Pi: 103Fli8849C aÇÃo: 
233279 FUnCional PrograMátiCa: 13.392.1503-8849.
servidor indiCado CoMo FisCal: designado pela Portaria nº 336 de 
30 de Maio de 2022.
Contratada: raiMUnda Heliana MagalHÃes Pereira barriga – CPF 
nº 030.056.402-30.
endereÇo: tv CÔnego lUiz leitÃo, 2706, aP302, iMPerial ii, CeP: 
68742-755, estrela - CastanHal - Pa.
ordenador: brUno CHagas da silva rodrigUes Ferreira

Protocolo: 847750

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº  1730  DE  01 DE sEtEMBRo 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 
2022/1104711.
resolve designar, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “RE-
daÇÃo Para o eneM” referente à in 1241/2022– FCP, FisCal titUlar, o 
(a) servidor (a) raiMUndo Wilson tavares de Moraes, matrícula nº: 
3083284; Cargo: teCniCo eM gestÃo CUltUral, e como FisCal sUbs-
titUto, o (a) servidor (a) elaine Ferreira de oliveira, matrícula nº: 
57192960; 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: 847770

.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 1241/2022
PAE: 2022/1104711
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: REDAÇÃO 
Para o eneM
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 939/2022– 
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): Marina beatriCe Ferreira Farias, inscrito(a)no CPF de 
nº 027.610.602-45
valor total: r$ 2.100,00
data: 01/09/2022
ordenador: gUilHerMe relvas d’oliveira
terMo de ratiFiCaÇÃo de inexigibilidade de liCitaÇÃo nº 
1241/2022
nesta data, ratiFiCo o termo de inexigibilidade de licitação nº 1241/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei Federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 01/09/2022
ordenador: gUilHerMe relvas d’oliveira

Protocolo: 847769

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1722 - cGP/fcP DE 29 DE AGosto DE 2022
o Presidente da Fundação Cultural do estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do governador do estado do Pará, publicado no doe nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
Considerando a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/1089278 – sebP/ daF/ CgP/ FCP de 25/08/2022.
resolve:
Conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servido-
res abaixo mencionados, que realizarão acompanhamento e fiscalização 
do projeto: ”Moara: leitura de mundo e da comunidade, semear leitores, 
colher cidadãos”, que está inserido no termo de Fomento 004/2022 – FCP, 
com a associação de desenvolvimento Comunitário de santa Maria do 
Pará, conforme processo Pae nº 2022/511848, que acontecerá nos muni-
cípios de augusto Correa/ Pa, Curuçá/ Pa, abaetetuba/ Pa e santa Maria 
do Pará/Pa.

NoME MAtRícuLA cARGo PERíoDo DiÁ-
RiA

denise gUioMar FranCo leal 
dos santos 5608600/3 tÉCniCa eM gestÃo CUltU-

ral/ letras
09 à 11/09
14 à 16/09
23 à 25/09
29 à 01/10

10
 josÉ jUlio silva bezerra 5892295/1 Motorista

dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da Fundação Cultural do estado do Pará/FCP

Protocolo: 847692

.

.

féRiAs
.

PoRtARiA coLEtivA Nº 1726 - cGP/fcP DE 30 DE AGosto DE 2022
o Presidente da Fundação Cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do governador do estado do Pará, publicados 
no doe nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
Considerando o disposto nos art. 74, § 2º da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o deCreto nº 1.462, de 12/04/2021 doe nº 
34.550 de 13/04/2021.
resolve:
ConCeder: Férias aos servidores abaixo relacionados:

MAtRi-
cuLA NoME cARGo PERíoDo 

AQuisitivo
PERíoDo DE 

Gozo

715930/ 1 ana lUCia nUnes MoUra agente adMinis-
trativo

01/03/2021 a 
28/02/2022

13/10/2022 a 
11/11/2022

5892287/ 1 Carla rosed Moraes de Cristo
teCniCo de 

adMinistraCao e 
FinanCas

23/08/2021 
a

22/08/2022

13/10/2022 a 
11/11/2022

3255417/ 1 Carlos HUMberto Ferreira aUxiliar adMinis-
trativo

19/03/2020 
a

18/03/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022
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32786/ 1 Carlos Magno Pessoa agente assUntos 
CUltUrais

01/06/2020 a 
31/05/2021

 

03/10/2022 a 
01/11/2022

57234109/ 
1 daniele da silva loPes assistente 

CUltUral

26/11/2020 
a

25/11/2021

17/10/2022 a 
15/11/2022

57195468/ 
1 eliel dos santos bentes aUxiliar oPera-

Cional
17/03/2020 a 
16/03/2021

08/09/2022 a
07/10/2022

30660/ 1 Fernando ernesto Melo de 
Freitas Costa

sonoPlasta 
reF. xxv

01/10/2021 a 
30/09/2022

07/10/2022 a 
05/11/2022

32832/ 1 joao da Matta Calandrini de 
azevedo Miranda

agente de 
Portaria

01/06/2021 
a

31/05/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5952217/ 1 jose lUis araUjo Medeiros aUxiliar oPera-
Cional

02/12/2020 
a

01/12/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

5962045/ 1 jUliete Miranda Coordenador 20/09/2021 a 
19/09/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

57193510/ 
1

Maria das graCas CoiMbra 
brasil

teCniCo eM ges-
tao CUltUral

23/08/2021 a 
22/08/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

57224877/ 
3

PrisCila Cristina da Costa 
ribeiro Coordenador 01/10/2021 a 

30/09/2022
25/10/2022 a 
23/11/2022

5899702/ 1 valMir de soUza nasCiMento teCniCo eM ges-
tao CUltUral

29/05/2021 
a

28/05/2022

13/10/2022 a 
11/11/2022

5423503/ 2 vanda do soCorro loPes CHagas assistente 
CUltUral

24/11/2020 a 
23/11/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se,
gUilHerMe relvas d oliveira
Presidente da Fundação Cultural do estado do Pará/FCP

Protocolo: 847733

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto Do tERMo DE cEssão DE uso DE BEM iMÓvEL
 cEDENtE: fundação cultural do Estado do Pará - fcP
Cessionário: banco do estado do Pará s.a
objeto: Cessão de Uso, a título gratuito, pelo Cedente, do imóvel de pro-
priedade do estado, situado na av. gentil bittencourt, nº 650, bairro de 
nazaré, CeP: 66.035-340, no Município de belém/Pa.
Finalidade: Utilização, pelo Cessionário,  em manter em funcionamento 
um Posto de atendimento (Pa) do banPará.
da ConservaÇÃo e do Uso do beM iMovel: Fica vedado ao Cessio-
nário, sob qualquer pretexto ou fundamento, utilizar o imóvel cedido de 
maneira diversa da prevista neste instrumento como alugá-lo ou permitir 
o seu uso por terceiros ou proceder modificações em sua estrutura sem 
prévia autorização do Cedente. Fica acordado entre as partes que todas 
as despesas decorrentes da manutenção e o consumo de energia elétrica, 
de água e as despesas resultantes da limpeza e conservação do prédio, 
segurança e a instalação de uma linha telefônica, correrão por exclusiva 
responsabilidade do Cedente. a presente Cessão tornar-se-á nula, inde-
pendente de ato especial, sem direito a indenização se ao imóvel for dado 
destinação diversa da prevista neste instrumento.
DA RESTITUIÇÃO DO LOCAL: O CESSIONÁRIO se compromete ao final da 
vigência ou da rescisão deste termo restituir ao Cedente o local deste ter-
mo em bom estado de conservação, após vistoria realizada pelo Cedente.
da vigênCia: o presente termo terá vigência pelo prazo de 12 (doze) me-
ses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, 
mediante acordo entre as partes, nos limites da lei.
da resCisÃo: o presente termo poderá ser rescindido pelo Cedente 
em virtude do descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições que 
torne materialmente inexigível ou ainda por ato unilateral dos signatários, 
mediante aviso prévio de no mínimo 90(noventa) dias de antecedência.
data da assinatUra: 18 de agosto de 2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 847957

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

féRiAs
.

REsuMo DA PoRtARiA Nº. 178/2022 - fcG de 01.09.2022.
Conceder Férias aos servidores da FCg, relacionados abaixo:
base legal: art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
PerÍodo aqUisitivo 2020/2021
Período: 06/10/2022 a 21/10/2022
sandra Cristina Castelo silva - iF: nº. 5906183/1 - assistente administrativo
PerÍodo aqUisitivo 2021/2022
Período: 03/10/2022 a 01/11/2022

ana terezinha Moreira bezerra iF: nº 55589995/1 - diretora administrativa 
e Financeira elisete do socorro da silva ribeiro iF: nº 5912462/1 - assis-
tente administrativo vera lúcia de araújo Machado - iF: nº 5270561/3 
- gerente
autorização: Processo nº. 2022/1101432
dê-se CiênCia, PUbliqUe-se, registre-se e CUMPra-se.
ordenador: Maria da glória boulhosa Caputo - superintendente da FCg

Protocolo: 847734

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE coMuNicAção

.

.

ERRAtA
.

PoRtARiA N.°574/2022 – sEcoM, 21 de junho de 2022,
Publicada no doe n° 35.018 de 23 de junho de 2022.
onde se lê: duas diárias e meia para afuá
Leia-se: uma diária e meia para afuá e uma para o estado de Macapá

Protocolo: 847981
PoRtARiA N.°572/2022 – sEcoM, 21 de junho de 2022.
Publicada no doe n° 35.018 de 23 de junho de 2022.
onde se lê: duas diárias e meia para afuá
Leia-se: uma diária e meia para afuá e uma para o estado de Macapá

Protocolo: 847982
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA nº 750 de 31 de agosto de 2022.
orientaÇÃo norMativa nº 001/2008 – age
a secretária de estado de Comunicação, em exercício, usando de suas
atribuições legais e conforme Proc. nº2022/1109409/seCoM.
resolve:
i- Conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de Colares no dia 30 de agosto de 2022, para cobertura de 
pauta jornalística do governo do estado do Pará.
noMe: Pedro Henrique bezerra guerreiro
MatriCUla: 5951293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
alinne Kellen Monteiro Passos
secretária de estado de Comunicação, em exercício.

Protocolo: 847864

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA N° 241/2022 – fuNtELPA
o Presidente da Fundação Paraense de radiodifusão - FUntelPa, no uso 
de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 67, caput, da lei n. 
8.666/93, resolve:
art. 1° - designar o (a) servidor (a) Cândido garCia neto, matrícula 
funcional nº. 5946606/2 para atuar como suplente de fiscal do Contrato n.º 
020/2022, Processo n. º 2021/1421933 firmado entre a Fundação Paraen-
se de radiodifusão – FUntelPa e a empresa MÍdia Center serviÇos de 
ProdUÇÃo MUsiCal, CineMatográFiCa e eventos eireli, inscrita no 
07.072.916/0001-04, que tem como objeto a contratação de empresa es-
pecializada na locação de aparelhamento para eventos diversos, incluindo 
montagem e desmontagem de estruturas como sonorização, iluminação, 
telões de led, captação de imagens (inclusive aéreas), produção e edição 
de vídeos, de forma eventual sob demanda da FUntelPa.
art. 2º esta Portaria entrará em vigor a contar de 01 de setembro de 2022.
belém, 01 de setembro de 2022.
Hilbert Hil Carreira do nascimento
Presidente da FUntelPa

Protocolo: 847943

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA
Publicação nº 847359
Diário Oficial Nº 35.100– Pág. 80
quinta-feira, 01 de setembro de 2022
Contrato: 039/2022
Processo: 2021/789395
oNDE sE Lê:
inexigibilidade de liCitaÇÃo nº 010/2022
LEiA-sE:
PregÃo eletrÔniCo nº 010/2022

Protocolo: 847536
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ERRAtA
Publicação nº 845083
Diário Oficial Nº 35.094– Pág. 72
quinta-feira, 29 de agosto de 2022
Contrato: 037/2022
inexigibilidade de liCitaÇÃo nº 008/2022
oNDE sE Lê:
Processo: 2022/146410
LEiA-sE:
Processo: 2022/908878

Protocolo: 847840
.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 042/2022
PRocEsso Nº 2021/789395
PREGão ELEtRôNico Nº 010/2022
objeto: aquisição de equipamentos de informática e de áudio e vídeo (lote 
7), 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$ 128.536,00 (cento e vinte e oito mil e quinhentos e trinta 
e seis reais).
data de assinatura: 31/08/2022
data de vigência: 31/08/2022 à 31/08/2023
Fiscal de Contrato: vanessa Martins Frota vieira Pieroni - nº Ma-
tricula: 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): toMada 1 aUdiovisUal ltda,
CnPj n°: 07.139.780/0001-02
endereço: avenida geremario dantas, n.º 807, sala 609, bairro: Pechin-
cha.
CeP: 22.740-011, rio de janeiro/rj
ordenador: Hilbert Hil Carreira do nascimento
Presidente da FUntelPa

Protocolo: 847942
coNtRAto Nº 040/2022
PRocEsso Nº 2021/789395
PREGão ELEtRôNico Nº 010/2022
objeto: aquisição de equipamentos de informática e de áudio e vídeo (lote 
4), 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$ 5.336,80 (cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e oi-
tenta centavos)
data de assinatura: 31/08/2022
data de vigência: 31/08/2022 à 31/08/2023
Fiscal de Contrato: vanessa Martins Frota vieira Pieroni - nº Ma-
tricula: 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
Contratado (a): silvio aPareCido de Medeiros eletrÔniCos ePP 
(CoMerCial Ponto eletrÔniCo)
CnPj n°: 13.728.507/0001-08
endereço: rua Cecília da silva, n.º 428, bairro: nossa senhora do Ó
CeP: 02.927-030, são Paulo/sP
ordenador: Hilbert Hil Carreira do nascimento
Presidente da FUntelPa

Protocolo: 847535
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo Nº 003/2022
coNtRAto Nº 011/2021
PRocEsso Nº 2021/220627
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto o reajuste contratual de 
10,07% (dez vírgula zero sete por cento) pelo Índice nacional de Preços ao 
Consumidor amplo – iPCa/ibge.
Fundamento legal: art. 37, inciso xxi da Constituição Federal c/c artigos 
40, inciso xi e 55, inciso iii da lei Federal n º 8.666/93.
valor global: r$ 163.784,16 (cento e sessenta e três mil, setecentos e 
oitenta e quatro reais e dezesseis centavos).
data de assinatura: 31/08/2022

Funcional: 65.201.24.122.1297.8338
elemento: 339033
Fonte: 0101006355
Pi: 4200008338C
Contratado: CrediCar loCadora de veÍCUlos ltda
CnPj: 22.257.109/0001-41
endereço: rua Cristiano Moreira sales, n° 42 – bairro estoril,
belo Horizonte/Mg CeP 30.494-360
ordenador: Hilbert Hil Carreira do nascimento
Presidente da FUntelPa

Protocolo: 847938
tERMo ADitivo Nº 002/2022
coNtRAto Nº 038/2020
PRocEsso Nº 2020/456889
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência 
do Contrato administrativo n. º 038/2020 pelo período de 12 (doze) meses.
Justificativa: Art. 57, II, da Lei Federal n. º 8.666/93;
data de assinatura: 30/08/2022
valor: r$ r$ 7.740,00 (sete mil setecentos e quarenta reais)
vigência: 22/09/2022 à 22/09/2023
Unidade orçamentária:
Funcional: 24.122.1297.8338 oPeraCionalizaÇÃo das aÇÕes adMi-
nistrativas
elemento: 33.90.39
Fonte: 0101
Pi: 412.000.8338C
ação: 231.454 PagaMento de serviÇos – Pessoa jUrÍdiCa
Contratado: Fsa solUÇÕes – FranK sinatra de azevedo Monteiro 
57543453215
CnPj: 34.008.992/0001-15
endereço: trav. nove de janeiro, n° 299 sala b altos - Umarizal,
CeP 66.060-370, belém/Pa
ordenador: Hilbert Hil Carreira do nasCiMento
Presidente da FUntelPa

Protocolo: 847534

.

.

DisPENsA DE LicitAção
.

tERMo DE DisPENsA DE LicitAção – 006-2022
PRocEsso Nº 2022/756451
Com autorização da Presidência desta Fundação e Parecer jurídico acos-
tados aos autos, exigência do art. 38, inciso vi, da lei Federal 8.666/93, 
é DISPENSÁVEL a Licitação para a contratação abaixo especificada, devi-
damente justificada, com fundamento legal no Art. artigo 24, inciso V da 
lei 8.666/1993.
do objeto: ConFeCÇÃo de 04 (qUatro) bloCos de notas FisCais – 
sÉrie “U” Para serviÇos de CoMUniCaÇÃo.
Contratada: tHalivin art graFiCa ltda/Me
CnPj: 84.149.970/0001-43
end.: rua santa terezinha, 256 - Centro – CeP 68.625-080, Paragominas/Pa.
do valor global: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
da dotaÇÃo orÇaMentária:
Funcional: 65.201.24.122.1297.8338
elemento: 339030
Fonte: 0101
Pi: 4120008338C
ação nº: 231.451
belém (Pa), 01 de setembro de 2022.
benedito ivo santos silva
Presidente da CPl

Protocolo: 847890

.

.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção – 006-2022
PRocEsso Nº 2022/756451
Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levan-
do-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela 
assessoria jurídica, ratiFiCo a realização da despesa por dispensa de 
licitação em favor da empresa tHalivin art gráFiCa ltda/Me, CnPj: 
84.149.970/0001-43, para ConFeCÇÃo de 04 (qUatro) bloCos de no-
tas FisCais – sÉrie “U” Para serviÇos de CoMUniCaÇÃo, com o valor 
global de r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
CondiCiono, ao cumprimento das exigências legais aplicáveis à matéria.
PUbliqUe-se, de acordo com as normas vigentes.
belém (Pa), 01 de setembro de 2022.
Hilbert Hil Carreira do nascimento
Presidente da FUntelPa

Protocolo: 847893
.

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção – 009/2022
PRocEsso Nº 2022/1024971
Com autorização da Presidência desta Fundação e Parecer jurídico acosta-
dos aos autos, exigência do art. 38, inciso vi, da lei 8.666 de 21.06.93, é 
INEXIGÍVEL o processo em epígrafe, devidamente justificada, com funda-
mento legal nos art.’s 25, inCiso ii e 13, inCiso vi da lei n.º 8.666/93 
C/C art. 3, inCiso v da lei 7.215/2008.
objeto: Curso de Planejamento estratégico de Compras Públicas: nova 
lei de licitações e Contratos administrativos nº 14.133/21 e suas altera-
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ções frente a Lei 8.666/93, DOD-Documento de Oficialização de Demanda, 
estudo técnico Preliminar, termo de referência, Projeto básico e geren-
ciamento de Riscos, visando a qualificação e atualização profissional dos 
servidores designados nas diversas áreas desta Fundação.
data: 12,13 e 14 de setembro de 2022
Cidade: belém/Pa
do Contratado: PUbliC tHinKer treinaMentos e CaPaCitaCoes ltda.
CnPj: 36.338.049/0001-04
endereço: rua tereza amelia, 8377, juscelino Kubitschek - CeP: 76.829-
326, Porto velho/ro.
telefone: (69) 99287-1086
do valor: r$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para 18 (dezoito) participantes.
dotaÇÃo orÇaMentária: as despesas decorrentes desta contratação 
estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orça-
mento da FUNTELPA, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
Funcional Programática: 65.201.24.128.1508.8887
elemento: 339039
Fonte: 0661
Plano interno (Pi): 4120008887C
ação: 260.170
este processo de inexigibilidade de licitação subirá de imediato à autorida-
de superior para ratificação e posteriormente ser publicação na imprensa 
oficial, no prazo máximo de cinco dias, como condição para eficácia do ato.
belém, 01 de setembro de 2022.
benedito ivo santos silva
Presidente da CPl

Protocolo: 847569

.

.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

RAtificAção Nº 009/2022
iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção – 009/2022
PRocEsso Nº 2022/1024971
Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se 
em consideração os termos do parecer expedido pela assessoria jurídi-
ca, ratiFiCo a realização da contratação por inexigibilidade de licitação, 
para qualificação e atualização profissional dos servidores designados nas 
diversas áreas desta Fundação, no Curso de Planejamento estratégico de 
Compras Públicas: nova lei de licitações e Contratos administrativos nº 
14.133/21 e suas alterações frente a lei 8.666/93, dod-documento de 
Oficialização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referên-
cia, Projeto básico e gerenciamento de riscos, a ser realizado em belém/
Pa de forma presencial, nos dias 12,13 e 14 de setembro de 2022, pela 
empresa PUbliC tHinKer treinaMentos e CaPaCitaÇÕes ltda, CnPj: 
36.338.049/0001-04. o valor global da contratação é de r$ 40.000,00 
(quarenta mil reais) para 18 (dezoito) participantes.
CondiCiono, ao cumprimento das exigências legais aplicáveis à matéria.
PUbliqUe-se, de acordo com as normas vigentes.
belém, 01 de setembro de 2022.
Hilbert Hil Carreira do nascimento
Presidente da FUntelPa

Protocolo: 847571

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE EDucAção

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA DE DiARiAs No. 54870/2022
objetivo: PartiCiPar da reinaUgUraÇÃo da e.e.e.F.M. “belina CaM-
Pos CoUtinHo”.
origeM/destino/PerÍodo:
beleM / CaPitÃo PoÇo / 05/09/2022 - 05/09/2022 nº diárias: 0
CaPitÃo PoÇo / beleM / 05/09/2022 - 05/09/2022 nº diárias: 0.5
noMe: elietH de FátiMa da silva braga
MatrÍCUla: 6030610
CPF: 28111435215
Cargo/FUnÇÃo:
seCretária de estado de edUCaÇÃo
ordenador: trYCia goMes MoUra Carreira CPF: 59383003200

Protocolo: 847631
PoRtARiA DE DiARiAs No. 54868/2022
OBJETIVO: Cobertura Fotográfica dos Jogos da Juventude 2022.
origeM/destino/PerÍodo:
beleM / sergiPe / 02/09/2022 - 08/09/2022 nº diárias: 6
sergiPe / beleM / 08/09/2022 - 08/09/2022 nº diárias: 0.5
noMe: eliseU tavares dias
MatrÍCUla: 760854
CPF: 251.363.302-44
Cargo/FUnÇÃo:
servente reF. i / ativ aPoio oPeraC
ordenador: trYCia goMes MoUra Carreira CPF: 59383003200

Protocolo: 847609

PoRtARiA DE DiARiAs No. 54869/2022
objetivo: Cobertura jornalística dos jogos da juventude 2022.
origeM/destino/PerÍodo:
beleM / sergiPe / 02/09/2022 - 08/09/2022 nº diárias: 6
sergiPe / beleM / 08/09/2022 - 08/09/2022 nº diárias: 0.5
noMe: evaldo josÉ silva de Freitas jÚnior
MatrÍCUla: 5957660
CPF: 01602741255
Cargo/FUnÇÃo:
assessor CoM.soCial / assessoraMento
ordenador: trYCia goMes MoUra Carreira CPF: 59383003200

Protocolo: 847613
PoRtARiA Nº 878/2022-GAB/PAD 
Belém, 01 de setembro 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 63/2018-gab/Pad de 13/03/2018, publicada 
no doe edição nº 33.581 de 20/03/2018;
Considerando o julgamento proferido com base no teor do relatório 
Final da Comissão de sindiCânCia investigatÓria instaurada através 
da Portaria nº 123/2017-gab/sind, de 02/05/2017, publicada no doe 
edição nº 33.370 de 10/05/2017, bem como os fatos denunciados nos 
autos do Processo nº 1062303/2016 e os demais fatos conexos;
Considerando o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r e s o l v e:
i – tornar seM eFeito do Processo administrativo disciplinar nº 
63/2018-gab/Pad de 13/03/2018, publicada no doe edição nº 33.581 de 
20/03/2018;
ii – deterMinar a instauração de ProCesso adMinistrativo disCi-
Plinar em desfavor do servidor W.l.a.s., matrícula nº 181145-1, pelo 
cometimento de transgressão, em tese, ao que dispõe o art. 190, xix, da 
lei estadual nº 5.810/94;
iii – ConstitUir Comissão composta pelos servidores renata santos 
da FonseCa, Mat. nº 57176254-2, Maria das graÇas de oliveira, 
Mat. nº 745510-1 e gilvaldo da CUnHa oliveira, Mat. nº 406910-
1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 60 
(sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iv – deliberar que a Comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
v – deterMinar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUC

Protocolo: 847786

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
907/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 22 xingUara
MUniCÍPio: xingUara
CPF: 46970843149
noMe: lazaro borba dos santos
MatrÍCUla: 6312837
Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 2.016,60 / serviÇo - r$ 2.016,60
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234
PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
908/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 21 ParaUaPebas
MUniCÍPio: ParaUaPebas
CPF: 94378258315
noMe: KatiUsCia CoelHo da silva
MatrÍCUla: 57194711
Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 2.867,24 / serviÇo - r$ 2.867,24
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234
PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
909/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 18 Mae do rio
MUniCÍPio: Mae do rio
CPF: 13659464287
noMe: eliane Cordeiro da silva
MatrÍCUla: 337382
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Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 3.528,18 / serviÇo - r$ 3.528,19
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234
PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
910/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 17 CaPitao PoCo
MUniCÍPio: CaPitao PoCo
CPF: 89199987287
noMe: robson CHristie laCerda siqUeira
MatrÍCUla: 57198415
Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 1.893,75 / serviÇo - r$ 1.893,75
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234
PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
911/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 16 tUCUrUi
MUniCÍPio: tUCUrUi
CPF: 74109677220
noMe: Flavio soUsa Caridade
MatrÍCUla: 5896572
Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 2.248,05 / serviÇo - r$ 2.248,05
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234
PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
912/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 15 ConCeiCao do aragUaia
MUniCÍPio: ConCeiCao do aragUaia
CPF: 59431652234
noMe: ingrid FigUeiredo de Castro
MatrÍCUla: 5801451
Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 2.394,60 / serviÇo - r$ 2.394,60
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234
PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
913/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 14 CaPaneMa
MUniCÍPio: CaPaneMa
CPF: 61017965234
noMe: Maria eliete Pinto da silva
MatrÍCUla: 5901769
Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 4.747,83 / serviÇo - r$ 4.747,84
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234
PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
914/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 13 breves
MUniCÍPio: breves
CPF: 52654907287
noMe: jeFFerson nogUeira otoni
MatrÍCUla: 57210357
Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 4.137,60 / serviÇo - r$ 4.137,60
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234
PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
915/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 12 itaitUba
MUniCÍPio: itaitUba
CPF: 41435095200
noMe: jose de ribaMar alMeida e silva
MatrÍCUla: 5544823
Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 3.331,35 / serviÇo - r$ 3.331,35
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234

PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
916/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 11 santa izabel do Para
MUniCÍPio: santa isabel do Para
CPF: 26430517268
noMe: rosileia do soCorro gUiMaraes da silva
MatrÍCUla: 5467217
Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 4.062,78 / serviÇo - r$ 4.062,79
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234
PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
917/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 10 altaMira
MUniCÍPio: altaMira
CPF: 42663997234
noMe: edir silva de soUza
MatrÍCUla: 54190897
Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 3.598,95 / serviÇo - r$ 3.598,95
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234
PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
918/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 09 MaraCana
MUniCÍPio: MaraCana
CPF: 44859465253
noMe: Wilza Maria de PinHo Moraes
MatrÍCUla: 5272483
Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 1.983,90 / serviÇo - r$ 1.983,90
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234
PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
919/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 08 CastanHal
MUniCÍPio: CastanHal
CPF: 69447870244
noMe: ClaUdia regina bezerra Ferreira
MatrÍCUla: 57234112
Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 6.532,20 / serviÇo - r$ 6.532,20
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234
PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
920/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 07 obidos
MUniCÍPio: obidos
CPF: 72428309234
noMe: ana ClaUdia sarrazin de andrade
MatrÍCUla: 57233388
Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 4.001,40 / serviÇo - r$ 4.001,40
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234
PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
921/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 06 Monte alegre
MUniCÍPio: Monte alegre
CPF: 56507321249
noMe: elineUsa de soUsa sadalla neri
MatrÍCUla: 5899913
Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 3.200,66 / serviÇo - r$ 3.200,67
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234
PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
922/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 05 santareM
MUniCÍPio: santareM
CPF: 33908435234
noMe: FranCisCo de assis do nasCiMento Costa
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MatrÍCUla: 5772281
Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 5.498,51 / serviÇo - r$ 5.498,52
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234
PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
923/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 04 Maraba
MUniCÍPio: Maraba
CPF: 49056549200
noMe: Magno rodrigUes barros
MatrÍCUla: 5822548
Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 4.799,26 / serviÇo - r$ 4.799,26
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234
PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
924/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 03 abaetetUba
MUniCÍPio: abaetetUba
CPF: 47755156249
noMe: eliel batista barbosa
MatrÍCUla: 5909732
Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 8.021,25 / serviÇo - r$ 8.021,25
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234
PoRtARiA DE fuNDo RotAtivo 2º QuADRiMEstRE /2022 - 
925/2022
Prazo de aPliCaÇÃo: 45 dias
Prazo de PrestaÇÃo de Contas: 15 dias
Cargo/FUnÇÃo: diretor(a) da Ure 02 CaMeta
MUniCÍPio: CaMeta
CPF: 27995984200
noMe: ManUel ribaMar da silva Farias
MatrÍCUla: 6330452
Fonte de reCUrso: 0102
natUreza: 3339030 - ConsUMo e 3339036 - sP FÍsiCa
valor: ConsUMo - r$ 3.581,66 / serviÇo - r$ 3.581,67
ordenador: ClaUdia tatiana sadala dos santos aragao
CPF: 57671389234

Protocolo: 847590
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA DE DiARiAs No. 54493/2022
objetivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o eneM 2022.
origeM/destino/PerÍodo:
beleM / sao Caetano de odivelas / 19/08/2022 - 20/08/2022 nº di-
árias: 1
sao Caetano de odivelas / beleM / 20/08/2022 - 20/08/2022 nº di-
árias: 0.5
noMe: anderson antonio Costa PinHeiro
MatrÍCUla: 5837774
CPF: 63561158234
Cargo/FUnÇÃo:
ProFessor Classe iii / doCente
ordenador: nilda Maria santos de oliveira CPF: 60799382272

Protocolo: 847936
PoRtARiA DE DiARiAs No. 54831/2022
objetivo: transportar alunos e professores que irão participar de apre-
sentação na 25ª Feira Pan-amazonica do livro.
origeM/destino/PerÍodo:
toMe-aCU / beleM / 02/09/2022 - 03/09/2022 nº diárias: 1
beleM / toMe-aCU / 03/09/2022 - 03/09/2022 nº diárias: 0.5
noMe: HUMberto libanio rodrigUes de liMa
MatrÍCUla: 605891
CPF: 04378164272
Cargo/FUnÇÃo:
Motorista niv. 8 / ativ aPoio oPeraC
ordenador: nilda Maria santos de oliveira CPF: 60799382272

Protocolo: 847947
PoRtARiA DE DiARiAs No. 54832/2022
objetivo: transportar alunos e professores que irão participar de apre-
sentação na 25ª Feira Pan-amazonica do livro.
origeM/destino/PerÍodo:
igaraPe-Miri / beleM / 02/09/2022 - 03/09/2022 nº diárias: 1
beleM / igaraPe-Miri / 03/09/2022 - 03/09/2022 nº diárias: 0.5
noMe: nivaldo dos santos batista
MatrÍCUla: 5902894
CPF: 35390000200
Cargo/FUnÇÃo:
Motorista / ativ aPoio oPeraC
ordenador: nilda Maria santos de oliveira CPF: 60799382272

Protocolo: 847952

PoRtARiA DE DiARiAs No. 54820/2022
objetivo: Participação na etapa nacional dos jogos da juventude 2022, 
que acontecerá em aracaju/se.
origeM/destino/PerÍodo:
beleM / sergiPe / 06/09/2022 - 18/09/2022 nº diárias: 12
sergiPe / beleM / 18/09/2022 - 18/09/2022 nº diárias: 0.5
noMe: lUCio antonio HaCKenHaar
MatrÍCUla: 656836
CPF: 14614723934
Cargo/FUnÇÃo:
ProF. Colaborador nivel sUPerior / doCente
ordenador: nilda Maria santos de oliveira CPF: 60799382272

Protocolo: 847967
PoRtARiA DE DiARiAs No. 54833/2022
objetivo: transportar alunos e professores que irão participar de apre-
sentação na 25ª Feira Pan-amazonica do livro.
origeM/destino/PerÍodo:
MaraPaniM / beleM / 02/09/2022 - 02/09/2022 nº diárias: 0
beleM / MaraPaniM / 02/09/2022 - 02/09/2022 nº diárias: 0.5
noMe: jaqUie do CarMo Freire
MatrÍCUla: 57217606
CPF: 39403475234
Cargo/FUnÇÃo:
Motorista / ativ aPoio oPeraC
ordenador: nilda Maria santos de oliveira CPF: 60799382272

Protocolo: 847973

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

LicENçA PARA iNtEREssE PARticuLAR
PoRtARiA n.º:7735/2022 de 31/08/2022
de acordo com o Processo nº 1015020/2021
Conceder, licença para tratar de interesse particular por 02(dois) anos, a 
servidora rosilene santiago Freitas, matrícula nº 57209710/1, es-
pecialista em educação, lotada na ee. antônio brasil sede/tome açu, no 
período de 01/10/2021 a 30/09/2023.
CanCelar liCenÇa Para interesse PartiCUlar
PoRtARiA nº.:007736/2022 de 31/08/2022
Cancelar, a contar de 29/08/2022, a licença para tratar de interesse 
Particular,concedida através da Portaria nº 229/2022 de 11/01/2022,da 
servidora jane darC tavares silva, matrícula nº 5149266/2, 
fonoaudiologo, lotada na erC. instituto Felipe smaldone/belém
DisPENsA
PoRtARiA nº.:006968/2022 de 31/08/2022
de acordo com o Processo nº 2020/730274
Formalizar a dispensa da servidora Maria roCivalda trindade neves, matrí-
cula nº 654736/015,lotada na ee. bibiano Monteiro/Marapanim, do emprego de 
professor, a contar de 26/08/1988, para fins de regularização funcional
ADMissão
PoRtARiA nº.:006970/2022 de 31/08/2022
de acordo com o Processo nº 2020/1061533
Formalizar a admissão, da servidora vanja de FátiMa soUsa, matrícula nº 
6019854/011, para exercer a função de professor, na ee. Padre eurico/vitória 
do Xingu, a contar de 01/01/1990, para fins de regularização funcional.
REtificAR
PoRtARiA nº.:006971/2022 de 31/07/2022
Retificar na PORTARIA Col. nº 166-B de 26/06/1996, que dispensou em 
relação a servidora vanja de FátiMa soUsa,matrícula nº 6019854/011, 
lotada na ee. Padre eurico/vitória do xingu, do emprego de professor, o a 
contar de 26/06/1996 para 01/10/1991, para fins de regularização funcional.
PoRtARiA nº.:006969/2022 de 31/08/2022
Retificar na PORTARIA nº 2746/1998 de 30/03/1998, que dispensou, 
a pedido a servidora odete soUza da Hora neta, matrícula nº 
6305709/013, lotada na ee. Placido de Castro/tucuruí, do emprego 
de professor, o a contar de 22/12/1997 para 01/09/1997, para fins de 
regularização funcional
LicENçA EsPEciAL
PoRtARiA nº.7664/2022 de 30/08/2022
nome:Élvis nUnes Corrêa
Matrícula:5809975/2Cargo:Professor
lotação:ee. enedina sampaio Melo/garapé-Miri
Período:01/09/22 a 30/09/22
triênios:14/07/06 a 13/07/09
PoRtARiA nº.7665/2022 de 30/08/2022
nome:enedina Monteiro da silva
Matrícula:644021/1Cargo:esc. datilógrafo
lotação:ee. Presidente Kennedy sede/vigia
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:13/05/07 a 12/05/10
PoRtARiA nº.7729/2022 de 31/08/2022
nome:PatriCia barros Modesto
Matrícula:6005055/2Cargo:Professor
lotação:eeeM.irmã Carla giussani/são Miguel do guamá
Período:01/08/22 a 29/09/22
triênios:15/05/88 a 14/05/91
PoRtARiA nº.7728/2022 de 31/08/2022
nome:josÉ FranCisCo dantas nogUeira
Matrícula:54182600/1Cargo:Professor
lotação:eeeM. Papa Paulo vi(anexo iii)/novo repartimento
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:16/09/09 a 15/09/12
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APRovAção DE EscALA DE féRiAs
PoRtARiA nº.:7691/2022 de 30/09/2022
nome:valdeia teixeira da silva
Matrícula:446653/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. duque de Caxias/belém
PoRtARiA nº.:7692/2022 de 30/08/2022
nome:tatiana Cristina silva Corrêa
Matrícula:5942184/1 Período:01/10/22 à 30/10/22exercício:2021
Unidade:escola Magalhães barata/belém
PoRtARiA nº.:7693/2022 de 30/08/2022
nome:edineide Helena alMeida Paes
Matrícula:5559790/1 Período:17/10/22 à 30/11/22exercício:2021
Unidade:ee. Frei daniel/belém
PoRtARiA nº.:7694/2022 de 30/08/2022
nome:MoniKa de azevedo resCHKe de Miranda
Matrícula:57208533/1: Período:01/10/22 à 14/11/22exercício:2022
Unidade:ee. benjamin Constant/belém
PoRtARiA nº.:7703/2022 de 30/08/2022
nome:rosilena da CrUz Fárias
Matrícula:5901780/1 Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2021
Unidade:eeeF. bira barbosa/belém
PoRtARiA nº.:7669/2022 de 30/08/2022
nome:edilson de soUza santos
Matrícula:5941238/1 Período:03/10/22 à 01/11/22exercício:2022
Unidade:ee. Profº josé alves Maia/belém
PoRtARiA nº.:7670/2022 de 30/08/2022
nome:jorge lUiz rodrigUes dos santos
Matrícula:6332439/1 Período:03/10/22 à 01/11/22exercício:2021
Unidade:eeeF. Pedro Marquês de Mesquita/ananindeua
PoRtARiA nº.:7738/2022 de 31/08/2022
nome:UendY oliveira Feitosa
Matrícula:57219168/2 Período:03/10/22 à 01/11/22exercício:2022
Unidade:ee. jornalista romulo Maiorana/belém
PoRtARiA nº.:7740/2022 de 31/08/2022
nome:josÉ PaUlo loPes Monteiro
Matrícula:54180356/1 Período:28/08/22 à 11/09/22exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e enquadramento/belém
PoRtARiA nº.:7741/2022 de 31/08/2022
nome:josÉ PaUlo loPes Monteiro
Matrícula: 54180356/1 Período:12/09/22 à 26/10/22exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e enquadramento/belém
PoRtARiA nº.:7742/2022 de 31/08/2022
nome:josÉ PaUlo loPes Monteiro
Matrícula: 54180356/1 Período:27/10/22 à 25/11/22exercício:2022
Unidade:divisão de legislação e enquadramento/belém
PoRtARiA nº.:7746/2022 de 31/08/2022
nome:CHarles danilson neves de Melo
Matrícula:57203656/1Período:01/12/22 à 14/01/23exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e enquadramento/belém
PoRtARiA nº.:7747/2022 de 31/08/2022
nome:CHarles danilson neves de Melo
Matrícula:57203656/1 Período:15/01/22 à 29/01/23exercício:2022
Unidade:divisão de legislação e enquadramento/belém
PoRtARiA nº.:107/2022 de 28/08/2022
nome:lUzia roMÃo dos santos
Matrícula:57205997/1 Período:10/10/22 à 08/11/22exercício:2021
Unidade:aldeia Pynawa (anexoi),Capital Poço
PoRtARiA nº.:7717/2022 de 31/08/2022
nome: selMa brabo MasCarenHas barra
Matrícula:305740/1 Período:05/10/22 à 03/11/22exercício:2022
Unidade:Conselho estadual de educação/belém
PoRtARiA nº.:7718/2022 de 31/08/2022
nome: ClaYse Cardoso Fidalgo
Matrícula:57208871/1 Período:04/10/22 à 17/11/22exercício:2021
Unidade:Conselho estadual de educação/belém
PoRtARiA nº.:7719/2022 de 31/08/2022
nome: Caio raMos CondUrU do nasCiMento
Matrícula:57234184/1 Período:03/10/22 à 01/11/22exercício:2021
Unidade:Conselho estadual de educação/belém
PoRtARiA nº.:7721/2022 de 31/08/2022
nome: dalila loPes CarvalHo
Matrícula:5152984/1 Período:14/09/22 à 13/10/22exercício:2021
Unidade:divisão de Finanças/belém
PoRtARiA nº.:7722/2022 de 31/08/2022
nome: rosa analia das neves nogUeira
Matrícula:626589/1 Período:03/10/22 à 01/11/22exercício:2022
Unidade:depto. educ. de ativi.Fisicas/belém
PoRtARiA nº.:7720/2022 de 31/08/2022
nome:elienaY Fernandes Mendes
Matrícula:57215557/1 Período:17/11/22 à 16/12/22exercício:2022
Unidade:depto de inspeção e documentação/belém
PoRtARiA nº.:7723/2022 de 31/08/2022
nome: edinaldo soUza e silva
Matrícula:57216801/1 Período:01/10/22 à 30/10/22exercício:2022
Unidade:divisão de transporte/belém
PoRtARiA nº.:/2022 de 29/08/2022
nome: eManUel anjos do nasCiMento
Matrícula:57203703/1 Período:03/10/22 à 16/11/22exercício:2022
Unidade:ee Padre delgardes/barcarena
PoRtARiA nº.:226/2022 de 23/08/2022
nome: raFaela Cardoso MarqUes
Matrícula:6403572/1 Período:15/09/22 à 14/10/22exercício:2022
Unidade:eeeFM do Campo Prof benedita lima araujo/abaetetuba

PoRtARiA nº.:235/2022 de 23/08/2022
nome: edgar de jesUs da Costa Melo
Matrícula:57204220/1 Período:19/09/22 à 02/11/22exercício:2022
Unidade:ee Conego batista Campos sede vinc/barcarena
PoRtARiA nº.:238/2022 de 29/08/2022
nome: josielson goMes dos santos
Matrícula:5902175/1 Período:03/10/22 à 16/11/22exercício:2022
Unidade:Ce Palmira gabriel/barcarena
PoRtARiA nº.:1501/2022 de 22/06/2022
nome: Keila regiane Ferreira de alMeida aMaral
Matrícula:54181172/2 Período:21/11/22 à 04/01/23exercício:2022
Unidade:ee Prof leonardo n de souza/abaetetuba
PoRtARiA nº.:1503/2022 de 08/07/2022
nome: Uzinaldo da ConCeiÇÃo Pantoja Ferreira
Matrícula:57208284/1 Período:22/11/22 à 05/01/23exercício:2022
Unidade:ee Prof leonardo n de souza/abaetetuba
PoRtARiA nº.:1506/2022 de 13/06/2022
nome: ivana de Maria daCio da silva
Matrícula:57234066/1 Período:18/11/22 à 01/01/23exercício:2022
Unidade:Ut de educação especial de abaetetuba/abaetetuba
PoRtARiA nº.:1507/2022 de 13/06/2022
nome: aliCe raqUel Maia negrao
Matrícula:57208328/1 Período:21/11/22 à 04/01/23exercício:2022
Unidade:Ut de educação especial de abaetetuba/abaetetuba
PoRtARiA nº.:208/2022 de 07/07/2022
nome: eliani Cristina Pena PinHeiro
Matrícula:57218410/1 Período:03/10/22 à 01/11/22exercício:2022
Unidade:ee Manoel antonio de Castro sede vinc/igarape Miri
PoRtARiA nº.:207/2022 de 04/07/2022
nome: Walisson de CarvalHo Ferreira
Matrícula:5951085/1 Período:03/10/22 à 01/11/22exercício:2022
Unidade:eeeM Prof ecila Pantoja da rocha/Moju
PoRtARiA nº.:233/2022 de 24/08/2022
nome: Cristiane PinHeiro Maia
Matrícula:5951084/1 Período:03/10/22 à 01/11/22exercício:2021
Unidade:ee batista Campos/barcarena
PoRtARiA nº.:237/2022 de 29/08/2022
nome: Maria leCY MaCedo dos santos
Matrícula:6330657/1 Período:03/10/22 à 01/11/22exercício:2022
Unidade:eeeFM.Prof. Carmem Cardoso Ferreira/abaetetuba
PoRtARiA nº.:236/2022 de 19/08/2022
nome: jasYane soares Moraes
Matrícula:57212473/1 Período:03/10/22 à 01/11/22exercício:2022
Unidade:eeeFM.benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
PoRtARiA nº.:210/2022 de 07/07/2022
nome: Clissia lUCia de agUiar dos santos
Matrícula:5902804/1 Período:03/10/22 à 01/11/22exercício:2022
Unidade:ee Presid dutra/barcarena
PoRtARiA nº.:1502/2022 de 08/07/2022
nome: darCilene PoÇa belo
Matrícula:57210490/1 Período:22/12/22 à 20/01/23exercício:2022
Unidade:eeeFM.Prof. leonardo n de sousa/abaetetuba
toRNAR sEM EfEito
PoRtARiA nº.: 7737/2022 de 31/08/2022
tornar sem efeito a Portaria nº 1590/2022 de 11/03/2022 , que 
concedeu 30 dias de férias, no período de 01/07/2022 a 30/07/2022, a 
servidora geovanna rosa de andrade liMa , matricula nº 57211628/1, 
Professor, lotada na ee. visconde de souza Franco/belém referente ao 
exercício de 2022.
ERRAtA
ERRAtA na PoRtARiA nº.:7685/2022 de 30/08/2022
nome:ana lina seriqUe Pantoja PinHo da silva
onde se lê:Período:05/09/2022 à 04/10/2022
Leia-se:Período:07/11/2022 à 06/12/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 35100 de 01/09/2022
ERRAtA na PoRtARiA nº.:7687/2022 de 30/08/2022
nome:PaUlo ronaldo tavares da silva
onde se lê:exercício:2022
Leia-se:exercício:2021
Publicada no Diário Oficial nº.35100 de 01/09/2022

Protocolo: 847887
GovERNo Do EstADo Do PARÁ
coNsELHo EstADuAL DE EDucAção
EMENtA DE REsoLuçÕEs - 2022
REsoLução Nº 186 DE 08 DE AGosto DE 2022
EMENtA: Altera a Resolução cEE/PA nº 609/2018.
resolUÇÃo nº 193 de 22 de agosto de 2022.
eMenta: adita ao ato de recredenciamento para abertura e funcionamen-
to de novos polos, nos Municípios de afuá, Capitão Poço, ipixuna do Pará 
e oeiras do Pará, bem como, autoriza o Funcionamento do ensino Médio 
na modalidade educação de jovens e adultos 1ª e 2ª etapas, e dos Cursos 
técnicos em: administração, logistica, ambos com eixo tecnológico: ges-
tão e negócios; biblioteconomia, secretaria escolar, com eixo tecnológi-
co: desenvolvimento educacional e social; enfermagem, eixo tecnológico: 
ambiente e saúde e segurança do trabalho, eixo tecnológico: segurança – 
Colégio Mais dom – belém/Pa.
REsoLução Nº 197 DE 22 DE AGosto DE 2022.
eMenta: autoriza o funcionamento dos cursos técnicos em: Confeita-
ria, eixo tecnológico: Produção de alimentos; estética, eixo tecnológico: 
Ambiente e Saúde; Eletroeletrônica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Me-
cânica, Mecatrônica, Refrigeração e Climatização, com eixo tecnológico: 
Controle e Processos industriais; Programação em jogos digitais, eixo tec-
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nológico: informação e Comunicação; seguros, serviços jurídicos, tran-
sações imobiliárias, com eixo tecnológico: gestão e negócios; segurança 
do trabalho, eixo tecnológico: segurança; bem como para o curso experi-
mental em gastronomia vegetariana e vegana, eixo tecnológico: turismo, 
Hospitalidade e Lazer, a serem ofertados na modalidade à distância e na 
forma concomitante e subsequente – escola técnica UnaMa – belém/Pa.
REsoLução Nº 198 DE 22 DE AGosto DE 2022
eMenta: Prorrogam-se os atos autorizativos contidos na resolu-
ção n° 192/2021-Cee/Pa – escola de aviação Civil Paraense - belém/Pa.
REsoLução Nº 199 DE 22 DE AGosto DE 2022.
eMenta: Credencia a entidade Mantenedora e autoriza o Funcionamen-
to da educação infantil em nível de Creche e Pré-escola, do ensino Funda-
mental de 1º ao 9º ano e do ensino Médio de 1ª a 3ª série – sistema de 
ensino Universo barcarena – barcarena/Pa.
REsoLução Nº 200 DE 22 DE AGosto DE 2022
eMenta: Credencia a entidade Mantenedora, autoriza o funcionamento do 
ensino Fundamental de 6º ao 9º ano, do ensino Médio de 1ª a 3ª série, 
do ensino Médio na modalidade de educação de jovens e adultos de 1ª 
e 2ª etapas e dos Cursos técnicos em: administração - eixo tecnológico 
Gestão e Negócios, Automação, Eletromecânica, Eletrotécnica, Refrige-
ração e Climatização - com eixo tecnológico Controle e Processos indus-
triais, enfermagem, radiologia e análises Clínicas - com eixo tecnológico: 
Ambiente e Saúde, Edificações - eixo tecnológico: Infraestrutura e Segu-
rança do trabalho - eixo tecnológico: segurança – instituto implulso Mul-
tiensino – Parauapebas/Pa.
REsoLução Nº 201 DE 22 DE AGosto DE 2022
eMenta: recredencia a entidade Mantenedora, renova a autorização para 
o funcionamento do ensino Médio na modalidade de educação de jovens e 
adultos de 1ª e 2ª etapas e dos Cursos técnicos em: análises Clínicas – eixo 
tecnológico: ambiente e saúde (concomitante), segurança do trabalho – eixo 
tecnológico: segurança (subsequente), enfermagem – eixo tecnológico: am-
biente e saúde (subsequente) e autorização dos Cursos técnicos em: edi-
ficação – eixo tecnológico: Infraestrutura (subsequente), Mineração – eixo 
tecnológico: recursos naturais (subsequente), radiologia – eixo tecnológi-
co: ambiente e saúde ( subsequente) e secretaria escolar – eixo tecnoló-
gico: desenvolvimento educacional e social (subsequente), todos na forma 
presencial – Centro educacional europa – Marabá/Pa.
REsoLução Nº 202 DE 22 DE AGosto DE 2022.
eMenta: Credencia a entidade Mantenedora e autoriza o Funcionamen-
to da educação infantil em nível de Creche e Pré-escola e do ensino Funda-
mental de 1º ao 5º ano – Centro de educação Piui Piui – Parauapebas/Pa.
REsoLução Nº 203 DE 22 DE AGosto DE 2022.
eMenta: recredencia a entidade Mantenedora e renova a autorização 
para o Funcionamento da educação infantil em nível de Creche e Pré-esco-
la e do ensino Fundamental de 1º ao 9º ano – escola de educação infantil 
e ensino Fundamental Carequinha – santarém/Pa.
REsoLução Nº 204 DE 22 DE AGosto DE 2022.
eMenta: recredencia a entidade Mantenedora e renova a autorização 
para o Funcionamento da educação infantil em nível de Creche e Pré-es-
cola, do ensino Fundamental de 1º ao 9º ano e do ensino Médio de 1ª a 3ª 
série – Cene - Centro educacional novo ensino – belém/Pa.
REsoLução Nº 205 DE 22 DE AGosto DE 2022
eMenta: Credencia a entidade Mantenedora, autoriza o funcionamento o 
funcionamento do ensino Médio/eja 1ª e 2ª etapas, na modalidade à dis-
tância, e dos Cursos Técnicos em: Enfermagem, Necropsia, Radiologia, 
análises Clínicas, estética, Farmácia, veterinária e saúde bucal – todos 
com eixo tecnológico: ambiente e saúde, segurança do trabalho, eixo 
tecnológico: segurança, administração - eixo tecnológico: gestão e negó-
cios, secretaria escolar - eixo tecnológico: desenvolvimento educacional e 
social, eletrotécnica - com eixo tecnológico: Controle e Processos indus-
triais, Mineração, eixo tecnológico: Recursos Naturais, e Edificações - eixo 
tecnológico: infraestrutura, todos na forma presencial e a distância – Sis-
tema de ensino inove interativa - sisinove – tucuruí/Pa.
REsoLução Nº 206 DE 22 DE AGosto DE 2022.
eMenta: Credencia a entidade Mantenedora e autoriza o Funcionamen-
to dos Cursos técnicos em: administração, Comércio exterior e secreta-
riado - com eixo tecnológico: gestão e negócios, agente Comunitário de 
saúde, análises Clínicas, Cuidador de idosos, enfermagem, Meio ambiente 
e Podologia - com eixo tecnológico: ambiente e saúde; desenvolvimento 
de sistemas e redes de Computadores - com eixo tecnológico: informação 
e Comunicação; tradução e interpretação de libras - com eixo tecnológi-
co: desenvolvimento educacional e social, a serem ofertados na modali-
dade a Distância e nas formas Concomitante e Subsequente, nos seguintes 
Polos: abaetetuba, almeirim, altamira, ananindeua, barcarena, belém, 
bragança, breves, Cametá, Capanema, Castanhal, dom eliseu, eldorado 
dos Carajás, gurupá, itaituba, juruti, Marabá, Marituba, Mocajuba, Monte 
alegre, oriximiná, Paragominas, Parauapebas, Portel, Prainha, salinópolis, 
santarém, santo antonio do tauá, são geraldo do araguaia, são Miguel 
do Guamá, Tailândia, Tomé-Açu e Xinguara – ESCOLA TÉCNICA UNINAS-
saU – belém/Pa.

Protocolo: 847498
GovERNo Do EstADo Do PARÁ
coNsELHo EstADuAL DE EDucAção
EMENtA DE REsoLuçÕEs - 2022
resolUÇÃo nº 208 de 01 de seteMbro de 2022.
eMenta: aProvaM as Matrizes CUrriCUlares do ensino MÉ-
dio Para a rede estadUal de ensino do Pará – sedUC/Pa.

Protocolo: 847640
GovERNo Do EstADo Do PARÁ
coNsELHo EstADuAL DE EDucAção
EMENtA DE REsoLuçÕEs - 2022
resolUÇÃo nº 194 de 18 de agosto de 2022
eMenta: aProvaÇÃo do doCUMento CUrriCUlar da edUCaÇÃo inFan-
til e do ensino FUndaMental e sUas Modalidades a ser adotado 
Pela rede MUniCiPal de ensino de ConCeiÇÃo do aragUaia/Pa.

resolUÇÃo nº 195 de 18 de agosto de 2022
eMenta: aProvaÇÃo do doCUMento CUrriCUlar da edUCaÇÃo in-
Fantil e do ensino FUndaMental e sUas Modalidades a ser ado-
tado Pela rede MUniCiPal de ensino de salvaterra/Pa.

Protocolo: 847681

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

AutoRizAção DE AfAstAMENto DE sERviDoR PARA PARticiPAR 
DE cuRso DE PÓs GRADuAção
Protocolo: 2021/963352
PoRtARiA N° 3591/22, de 31 de agosto de 2022
i – aUtorizar, o afastamento ParCial da servidora renata Pessoa 
Portela, id. Funcional nº 5907774/ 2, cargo de ProFessor aUxiliar, 
lotada no CaMPUs de santareM, objetivando a capacitação da servidora 
em nível de Mestrado, pela Universidade Federal do oeste do Pará, no pe-
ríodo de 01.09.2021 a 31.07.2023.
ii - Conceder bolsa estadual de Pós-graduação, no período de 01.09.2021 
a 31.07.2023,nos termos da resolução 3890/22-ConsUn de 17.08.2022
ClaY anderson nUnes CHagas
reitor da UePa
Protocolo: 2022/473930
PoRtARiA N° 3563/22, de 29 de agosto de 2022
i – aUtorizar, o afastamento integral do servidor leonY lUis loPes 
negrao, id.Funcional nº 57233067/ 1, cargo de ProFessor assisten-
te, lotado no CaMPUs de CastanHal, objetivando a capacitação do ser-
vidor em estágio pós - doutorado, pela Universidade Federal de são Carlos 
- UFsCar, no período de 01.08.2022 a 31.07.2023.
ii - Conceder bolsa estadual de Pós-graduação, no período de 01.08.2022 
a 31.07.2023,nos termos da resolução 3891/22-ConsUn de 17.08.2022.
ClaY anderson nUnes CHagas
reitor da UePa

Protocolo: 847572
HoMoLoGAção DE EstABiLiDADE / técNico, ADMiNistRAtivo 
E oPERAcioNAL
Protocolo: 2022/802052
PoRtARiA N° 3598/22, de 31 de agosto de 2022.
HOMOLOGAR, para fins de regularização funcional, a estabilidade excepcional 
no serviço público, alcançada pelo(a) servidor(a) do corpo técnico, adminis-
trativo e operacional desta instituição de ensino superior, abaixo discrimina-
do(a), ratificando como APTO(A), para o exercício do cargo efetivo

NoME iD. fuNcio-
NAL cARGo ADMissão

 raiMUnda das graÇas Corrêa 
aMador 5056098 / 1 aUxiliar adMinistrati-

vo C-iv 01/07/1988

ClaY anderson nUnes CHagas
reitor da UePa

Protocolo: 847576
PERMutA DE GRAtificAção DE tEMPo iNtEGRAL
Protocolo: 2022/1049372
PoRtARiA N° 3592/22, de 31 de agosto de 2022
art. 1º - ConCeder ao(a) servidor(a) agUeda lUz Ferreira, id. Fun-
cional nº 5954798/ 1, cargo de Motorista, lotado(a) no(a) CaMPUs de 
MARABA, gratificação de tempo integral, em percentual fixado de 60% 
(sessenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo, a contar de 
01.09.2022.
Art. 2º - CESSAR, a contar de 01.09.2022, a gratificação de tempo in-
tegral do(a) servidor(a)riCardo Fernandes inaCio, id. Funcional nº 
57200702/ 1, cargo de Motorista, lotado(a) no(a) CaMPUs de Maraba, 
em virtude de permuta da referida gratificação.
ClaY anderson nUnes CHagas
reitor da UePa

Protocolo: 847580

.

.

DisPENsA DE LicitAção
.

tERMo DE DisPENsA  DE PRocEsso LicitAtÓRio
PRocEsso: 2021/921290
Nº DA DisPENsA:  35/2022
data da assinatUra: 31/08/2022
Partes/ Contratada: ataCadÃo Mano a Mano eireli
CnPj: 27.947.279/0001-71
objeto: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, 
para atender as necessidades dos docentes itinerantes do Campus xvii/
UePa de vigia – Pará, na Casa dos Professores.
endereÇo: rua Magalhães barata, s/n, Centro, CeP: 68.780-000, vigia/Pa.
valor: r$ 54.739,69 (cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e nove 
reais e sessenta e nove centavos).
dotaÇÃo orÇaMentária: 74201.12.364.1506.8870
Fonte de reCUrso: 0102
eleMento da desPesa: 339030
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FUndaMento legal: art. 24, v da lei nº 8.666/93
ordenador resPonsável: ClaY anderson nUnes CHagas
terMo de ratiFiCaÇÃo de disPensa de ProCesso liCitatÓrio
o reitor da Universidade do estado do Pará – UePa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve ratiFiCar a disPensa de processo licitatório para 
contratação da ataCadÃo Mano a Mano eireli para aquisição de gêne-
ros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender as necessidades 
dos docentes itinerantes do Campus xvii/UePa de vigia – Pará, na Casa 
dos Professores, conforme especificações constantes do Termo de Referên-
cia, a ser realizado no município de belém/Pa e com fundamento legal no 
art. 24, v da lei nº 8.666/93.
belém, 01 de setembro de 2022.
ClaY anderson nUnes CHagas
reitor da Universidade do estado do Pará

Protocolo: 847539

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

suPRiMENto DE fuNDo
PoRtARiA N° 3616/2022, DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
Cargo: Coordenador de CeriMonial e eventos
nome: aliCe Cristine da silva araUjo gaMboa
Matrícula Funcional: 55589841/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
Fonte: 0102
339039_ r$ 4.000,00
PoRtARiA N° 3617/2022, DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
Cargo: diretor de adMinistraCao de serviCos
nome: MaUro HenriqUe da Costa Mendes
Matrícula Funcional: 2010194/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
Fonte: 0102
339030_ r$ 2.000,00
339039_ r$ 2.000,00
ordenador responsável
Carlos jose CaPela bisPo
Pró-reitor de gestão e Planejamento.

Protocolo: 847717

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

Aviso REsuLtADo JuLGAMENto DE REcuRso ADMiNistRAtivo 
PRocEsso Nº 2021/281375
toMADA DE PREço N° 001/2022/cEL/uEPA
a CoMissÃo esPeCial de liCitaÇÃo da Universidade do estado do 
Pará, torna público o resultado do julgamento do recurso e Contra recurso 
administrativo, impetrado pelas empresas eCo engenHaria ltda e alFa 
e oMega ConstrUtora serviÇos eirelli respectivamente, cujo objeto 
consiste na ContrataÇÃo de eMPresa esPeCializada na exeCUÇÃo 
de serviÇos de ConstrUÇÃo da 2ª etaPa da oFiCina ortoPÉdiCa/
CCbs/UePa/Pa, sob o regime de empreitada Menor Preço global.
dá análise do recurso à vista das normas estabelecidas no ato convocató-
rio, como também, nos pareceres técnicos e jurídicos, manifesta-se pela 
iMProCedênCia do recurso apresentado pela empresa eCo engenHaria 
ltda e deCide declarar venCedora do certame a licitante alFa e oMega 
ConstrUtora serviÇos eirelli - CnPj nº 31.391.809/0001-15, com o 
valor de r$ 414.621,04 (qUatroCentos e qUatorze Mil, seisCentos 
e vinte e UM reais e qUatro Centavos).
os autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos 
interessados.
belém, 01 de setembro de 2022.
a CoMissÃo
Portaria nº2256/2021/-UePa, de 08 de novembro de 2021

Protocolo: 847774

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
AssistêNciA sociAL,
tRABALHo, EMPREGo E RENDA

.

.

.

ERRAtA
.

PoRtARiA Nº 1180/2022 - DAf/sEAstER
o seCretário de estado de assistênCia soCial, trabalHo, eMPre-
go e renda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
Processo: 2022/1075253

ERRAtA
onde se lê: Portaria n° 1180/2021 – seaster, Processo n° 2021/ 
1075253
Leia-se: Portaria n° 1180/2022 – seaster, , Processo n° 2022/ 
1075253
registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, em 
30 de agosto de 2022.
inoCenCio renato gasPariM
secretário de estado assistência social trabalho, emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 847801

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

HoMoLoGAção DE LicitAção
PRocEsso ADMiNistRAtivo Nº. 2021/1290608/sEAstER
PREGão ELEtRôNico Nº. 19/2022/sEAstER
o seCretário de estado de assistênCia soCial, trabalHo, eMPre-
go e renda, no uso de suas atribuições legais;
Considerando os autos do Processo administrativo nº. 2021/1290608/seaster, 
que versa a respeito do Pregão eletrônico nº. 19/2022/seaster, cujo objeto 
consiste na aquisição de gêneros alimentícios (HortiFrUtigranjeiros)
Considerando o despacho final do Sr. Pregoeiro e a manifestação do Núcleo 
de Controle interno da seaster, por meio do Parecer técnico acostado 
nos autos do supracitado processo, opinando pela Homologação do Pre-
gão eletrônico nº. 19/2022/seaster, adjudicado em favor da empresa 
Maria FranCinete taPajos eireli, CnPj nº. 34.741.666/0001-12, pelo 
valor total de r$ 351.819,05 para o lote 01; empresa a & a santos 
distribUidora de aliMentos eireli, CnPj nº. 19.756.461/0001-17, 
pelo valor total de r$ 35.489,52 para o lote 02, pelo valor total de r$ 
18.042,29 para o lote 03, pelo valor total de r$ 30.871,63 para o lote 04 
e pelo valor total de r$ 14.349,60 para o lote 05; uma vez demonstradas 
as regularidades das propostas vencedoras, bem como a idoneidade das 
licitantes adjudicatárias, nos moldes do disposto pelo art. 45 do decreto 
estadual nº. 534/2020;
resolve:
HoMologar o resultado do Pregão eletrônico nº. 19/2022/seaster, ad-
judicado em favor da empresa Maria FranCinete taPajos eireli, CnPj 
nº. 34.741.666/0001-12, pelo valor total de r$ 351.819,05 para o lote 
01; empresa a & a santos distribUidora de aliMentos eireli, CnPj 
nº. 19.756.461/0001-17, pelo valor total de r$ 35.489,52 para o lote 02, 
pelo valor total de r$ 18.042,29 para o lote 03, pelo valor total de r$ 
30.871,63 para o lote 04 e pelo valor total de r$ 14.349,60 para o lote 
05; uma vez demonstradas as regularidades das propostas vencedoras, 
bem como a idoneidade das licitantes adjudicatárias, nos moldes do dis-
posto pelo art. 45 do decreto estadual nº. 534/2020;
belém (Pa), 01 de setembro de 2022.
inoCenCio renato gasPariM
seCretário de estado de assistênCia soCial, trabalHo, eMPrego 
e renda

Protocolo: 847682

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA N° 1204/2022 – 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 Processo n° 2022/ 1060563
resolve:
ConCeder suprimento de Fundos no valor de r$ 500,00 ( qUinHentos), 
em favor do (a) servidor (a), silvana teixeira da silva, 5946584/1, 
CPF 319562702 - 72 para aPoio À gestÃo e aos serviÇos soCioas-
sistenCiais.
87.101 – 08.244.1505.8863 F:0107 186.881
desPesa: : 339033 – tranporte
locomoção: r$ 500,00
Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, em 
31 de agosto de 2022.
inoCenCio renato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 847800

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1198/2022 – 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/ 1047159
resolve:
autorizar o pagamento de 14 e ½ (qUartoze e meia) diárias Para Cada
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servidor Citado abaixo:
MarCelina Pinto santos, 57196135/1, assistente soCial, que se 
deslocara para os Municípios de Curionópolis e bom jesus do tocantins/Pa 
no período de 10/09 a 24/09/2022 com objetivo de apoio à gestão e aos 
serviços socioassistenciais.
landoaldo Costa Ferreira, 5096723/1, Motorista com objetivo de conduzir 
veiculo com a técnica da das-CPse/seaster.
,
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 F:0107006357 234.135 339014
registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
30 de agosto 2022.
inoCenCio renato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1
PoRtARiA Nº 1197/2022 – 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/ 1053472
resolve:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para Cada ser-
vidor Citado abaixo:
nazareno do espirito santo dos santos, 5946528/1, gerente, layz Furta-
do do vale,5951658, assistente administrativo, Cristhiano Pinto e silva, 
57192923/1, assistente administrativo que se deslocaram para os Municí-
pios de baião/Pa e igarapéMiri/Pa no período de 21/09 a 25/09/2022 com  
objetivo de implantação de equipamentos Públicos de segurança alimen-
tar e nutricional. andrey Cristian Conceição da silva,3542685, Motorista, 
com objetivo de conduzir veiculo com os técnico, da disan/seaster.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.7678 F:0101006357 261.877 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 1195/2022 – 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/ 1079984
resolve:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias Para Cada ser-
vidor
Citado abaixo:
enildo CHarles Mendes Cardoso, CPF nº 460.249.212 – 68, CPF nº
460.249.212 – 68, Colaborador eventUal, ConselHeiro que se des-
locara do
Município de CUrUÇa para 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 1200/2022 – 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/ 1109701
resolve:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para Cada servi-
dor Citado abaixo:
inoCenCio renato gasPariM,5945555/1,seCretário de esta-
do,PaUlo sergio de soUza nasCiMento,5946524/3,assessor,gUi-
lHerMe aUgUsto de alMeida CarPeggiani,59846562/2, assessor 
esPeCial i, que se deslocara para os Municípios de aUrora do Pará e 
santarÉM novo/Pa no período de 30/08 a 02/09/2022 com objetivo de 
qUaliFiCaÇÃo soCial e ProFissional. MarCos Flavio do rosario 
ribeiro, 5938895/2, Motorista com objetivo de conduzir veiculo com 
servidores do gabinete/seaster.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 F:0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
31 de agosto 2022.
inoCenCio renato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 847797

..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 766/2022-GAB/PREs 
belÉM, 31 de agosto de 2022.o Presidente da FUndaÇÃo de 
atendiMento soCioedUCativo do Pará no uso das atribuições legais 
conferidas pelo decreto governamental de 30/04/2021, publicado no 
doe nº 34.571 de 03/05/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.
Considerando o Memorando nº 02/CsPad de 23/08/2022 e os despachos 
da Coordenação da asPad e do Presidente da FasePa de 23/08/2022;r 
e s o l v e:art. 1º. Prorrogar, com base no parágrafo único do art. 
201, o prazo apuratório da Sindicância Punitiva nº 28/2022 (Processo nº 
2021/150566), legitimada pela Portaria nº 667/2022-gab-Pres de 
20/07/2022 (doe nº 35.056 de 25/07/2022), por mais 30 (trinta) dias a 
contar de 24/08/2022.art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
dê-se CiênCia e CUMPra-se.lUiz Celso da silvaPresidente da FasePa

Protocolo: 847565
PoRtARiA Nº 767/2022-GAB/PREs.
belÉM, 31 de agosto de 2022.o Presidente da FUndaÇÃo de 
atendiMento soCioedUCativo do Pará no uso das atribuições legais 
conferidas pelo decreto governamental de 30/04/2021, publicado no doe 
nº 34.571 de 03/05/2021 a contar de 30/04/2021 e pelos dispositivos da 
lei nº 5.810/94.Considerando o Memorando nº 09/CsPad-1 de 25/08/2022 
e os despachos da Coordenadora da asPad de 25/08/2022 e do Presidente 
da FasePa de 26/08/2022;resolve:art. 1º. Prorrogar, com base 
no art. 208 da lei n° 5.810/94, o prazo apuratório do Pad nº 18/2022 
(Processo nº 2018/518164), legitimado pela Portaria nº 584/2022-
gab/Pres de 27/06/2022 (doe nº 35.032 de 04/07/2022), por mais 60 
(sessenta) dias a contar de 03/09/2022.art. 2º. esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.REGISTRE-
se, PUbliqUe-se, dê-se CiênCia e CUMPra-se.lUiz Celso da silva.
Presidente da FasePa.
PoRtARiA Nº 768/2022-GAB/PREs.
belÉM, 31 de agosto de 2022.o Presidente da FUndaÇÃo de 
atendiMento soCioedUCativo do Pará no uso das atribuições legais 
conferidas pelo decreto governamental de 30/04/2021, publicado no doe 
nº 34.571 de 03/05/2021 a contar de 30/04/2021 e pelos dispositivos da 
lei nº 5.810/94.Considerando o Memorando nº 08/CsPad-1 de 25/08/2022 
e os despachos da Coordenadora da asPad de 25/08/2022 e do Presidente 
da FasePa de 26/08/2022;resolve:art. 1º. Prorrogar, com base 
no art. 208 da lei n° 5.810/94, o prazo apuratório do Pad nº 19/2022 
(Processo nº 2018/518171), legitimado pela Portaria nº 585/2022-
gab/Pres de 27/06/2022 (doe nº 35.032 de 04/07/2022), por mais 60 
(sessenta) dias a contar de 03/09/2022.art. 2º. esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.REGISTRE-
se, PUbliqUe-se, dê-se CiênCia e CUMPra-se.lUiz Celso da silva.
Presidente da FasePa.
PoRtARiA Nº 769/2022-GAB/PREs.
belÉM, 31 de agosto de 2022.o Presidente da FUndaÇÃo de 
atendiMento soCioedUCativo do Pará no uso das atribuições legais 
conferidas pelo decreto governamental de 30/04/2021, publicado no doe 
nº 34.571 de 03/05/2021 a contar de 30/04/2021 e pelos dispositivos da 
lei nº 5.810/94.Considerando o Memorando nº 08/CsPad-1 de 25/08/2022 
e os despachos da Coordenadora da asPad de 25/08/2022 e do Presidente 
da FasePa de 26/08/2022;resolve:art. 1º. Prorrogar, com base no art. 
208 da lei n° 5.810/94, o prazo apuratório do Pad nº 20/2022 (Processo 
nº 2018/518173), legitimado pela Portaria nº 585/2022-gab/Pres de 
27/06/2022 (doe nº 35.032 de 04/07/2022), por mais 60 (sessenta) dias a 
contar de 03/09/2022.art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE 
CiênCia e CUMPra-se.lUiz Celso da silva.Presidente da FasePa.

Protocolo: 847583
PoRtARiA Nº 771/2022-GAB/PREs.
belÉM, 01 de seteMbro de 2022.o Presidente da FUndaÇÃo de 
atendiMento soCioedUCativo do Pará no uso das atribuições legais 
conferidas pelo decreto governamental de 30/04/2021, publicado no doe nº 
34.571 de 03/05/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.Considerando 
o Memorando nº 02/2022-CsPad de 26/08/2022 e os despachos da 
Coordenadora da asPad e do Presidente da FasePa de 26/08/2022;r e s o 
l v e:art. 1º. Prorrogar, com base no parágrafo único do art. 201, o prazo 
apuratório da Sindicância Investigativa nº 23/2022 (Processo nº 2019/48145), 
legitimada pela Portaria nº 676/2022-gab-Pres de 26/07/2022 (doe nº 
35.066 de 03/08/2022), por mais 30 (trinta) dias a contar de 02/09/2022.art. 
2º. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do estado.registre-se, PUbliqUe-se, dê-se CiênCia e CUMPra-se.lUiz 
Celso da silva.Presidente da FasePa.

Protocolo: 847751
PoRtARiA Nº 770/2022-GAB/PREs.
belÉM, 01 de seteMbro de 2022.o Presidente da FUndaÇÃo de 
atendiMento soCioedUCativo do Pará no uso das atribuições legais 
conferidas pelo decreto governamental de 30/04/2021, publicado no 
doe nº 34.571 de 03/05/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.
Considerando o Memorando nº 05/2022-CsPad de 26/08/2022 e os 
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despachos da Coordenadora da asPad e do Presidente da FasePa de 
26/08/2022;r e s o l v e:art. 1º. Prorrogar, com base no parágrafo 
único do art. 201, o prazo apuratório da Sindicância Investigativa nº 
24/2022 (Processo nº 2019/359709), legitimada pela Portaria nº 
675/2022-gab-Pres de 26/07/2022 (doe nº 35.066 de 03/08/2022), por 
mais 30 (trinta) dias a contar de 02/09/2022.art. 2º. esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.REGISTRE-
se, PUbliqUe-se, dê-se CiênCia e CUMPra-se.lUiz Celso da silva.
Presidente da FasePa.

Protocolo: 847748

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA Nº. 725 de 11 de Agosto de 2022- ConCeder 11 dias de 
licença para tratamento de saúde a servidora:elaisa Àvila Coêlho de sá 
Freire,  mat:5963029/1 ,cargo:geente ii, período 01.07.22 a  15.07.22.
Portaria nº. 729 de 12 de agosto de 2022- ConCeder 04 dias de 
licença para tratamento de saúde a servidora:adriana santos da silva,  
mat:57188632/1 ,cargo:monitori, período 28.05.22 a  31.05.22.
luiz Celso da silva-Presidente da FasePa

Protocolo: 847548

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA: 458 - Do DiA 01/09/2022
objetivo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diado no CseM(Proc. 1115877/2022-Mem 174/2022)
servidora: aManda Caroline barros Costa
Cargo: assistente soCial - MatrÍCUla : 5956719/ 1
servidor : jorge lUiz barbosa Pires
Cargo: Motorista -  MatriCUla: 5905458/ 3
origeM: beleM/Pa -  destino: sÃo FranCisCo do Para e igaraPÉ aÇU/Pa
PeriÓdo de viageM: 01 a 02/09/2022 -  diárias-1,5
ordenador de desPesas: lUiz Celso da silva

Protocolo: 847614

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº. 773 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
ConCeder; 08 (oito) dias de liCenÇa nojo a servidora glenda de 
FatiMa MoUra barroso, id. Funcional n° 55586481/1, ocupante do 
cargo de ag. de Portaria, no período 24.07.2022 á 31.07.2022.
lUiz Celso da silva - Presidente

Protocolo: 847736

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
DEsENvoLviMENto EcoNôMico, 
MiNERAção E ENERGiA

.

.

.

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção N º 02/2022
  Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da secretária de estado de desenvolvimento econômico, Minera-
ção e energia- sedeMe, inscrito no CnPj/MF sob o nº 14.772.025/0001-18 e 
a Public thinker treinamentos e Capacitações ltda, inscrita no CnPj/MF sob 
o nº 36.338.049/0001-04, com endereço: rua tereza amélia, nº 8377, bairro 
juscelino Kubitscheck Porto velho-ro, CeP: 76.829-326.
do objeto: Participação de servidores no Curso de Planejamento estra-
tégico de Compras Públicas: nova lei de licitações e Contratos adminis-
trativos nº 14.133/21 e suas alterações frente a lei 8.666/93, dod-do-
cumento de Oficialização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Termo 
de referência, Projeto básico e gerenciamento de riscos, realização no 
município de belém (auditório do Hotel belém soft (av. braz de aguiar, 612 
– b: nazaré, belém – Pa), no período de 12,13 e 14 de setembro de 2022.
da FUndaMentaÇÃo legal e jUstiFiCativa de inexigibilidade de 
liCitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art.25, ii, art. 13, 
vi, da lei no 8.666/93 considerando o valor para contratação.
valor estiMado: r$ 20.000,00 (vinte mil reais).
reCUrsos orÇaMentários:
Funcional programática: 24101.22.128.1508.8887
Projeto atividade: Capacitação de agentes Públicos.
natureza de despesa: 339039-outros serviços terceiros Pessoa jurídica.
Fonte: 0101.
ordenador resPonsável: anadelia divina santos - secretária adjunta 
de gestão administrativa.
Foro: belém-estado do Pará.
belém, 01 de setembro de 2022.
anadelia divina santos
secretária adjunta de gestão administrativa.
sedeMe

Protocolo: 847653

.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
a secretária adjunta de gestão administrativa, sra. anadelia divina san-
tos, resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2022, 
para participação de servidores no Curso de Planejamento estratégico de 
Compras Públicas: nova lei de licitações e Contratos administrativos nº 
14.133/21 e suas alterações frente a lei 8.666/93, dod-documento de 
Oficialização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, 
Projeto básico e gerenciamento de riscos, realização no município de be-
lém (auditório do Hotel belém soft (av. braz de aguiar, 612 – b: nazaré, 
belém – Pa), no período de 12,13 e 14 de setembro de 2022.
valor estiMado: r$ 20.000,00 (vinte mil reais).
belém -Pa, 01 de setembro de 2022.
anadelia divina santos
secretária adjunta de gestão administrativa.
sedeMe

Protocolo: 847656

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto
Processo administrativo n.º 034/2022 - dispensa de licitação n.º 21/2022 
- Contrato nº 022/2022
Contratante:  CoMPanHia de gás do Pará – gás do Pará.
Contratada: saddi e antonini ltda – Me (Wlib aniz), CnPj nº 
10.814.480/0001-88.
objeto: Contratação de Pessoa jurídica especializada em desenvolvimento 
web para reformulação do site da Companhia de gás do Pará e prestação 
de serviços de hospedagem de site, incluindo serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva.
vigência:  12 (doze) meses
valor global estimado: r$ 15.570,00 (quinze mil, quinhentos e setenta reais)
dotação orçamentária: Próprio.
Fonte de recurso: Próprio.
Pela Contratante: Cláudia bitar e andré Macêdo.
Pela Contratada: luciano dexheimer Morais.
Foro: belém/Pa.
data de assinatura:30 de agosto de 2022.

Protocolo: 847754

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 281/2022 de 31/08/2022. 
art. 1º designar o servidor vilson joão schuber, matrícula n° 5185882/6, 
vice-Presidente, para responder pelo cargo de Presidente, durante as 
férias do titular Cilene Moreira sabino de oliveira, matrícula nº 5760330/6, 
no período de 24/08/2022 a 22/09/2022, conforme processo nº 
2022/1110138. vilson joÃo sCHUber – Presidente em exercício.

Protocolo: 847570

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 284/2022 de 01.09.2022. 
art. 1º ConCeder 4,5 (quatro e meia) diárias aos servidores afonso 
romildo Pimentel de almeida, matrícula nº 5946993/2 e ricardo anísio de 
souza lima, matrícula nº 5931928/2,que realizarão visitas técnicas aos 
Municípios de Capanema, bragança e Capitão Poço/Pa, com saída de belém 
no dia 12/09/2022 e retorno no dia 16/09/2022, conforme processo n° 
2022/1100298. vilson joÃo sCHUber - Presidente em exercício.

Protocolo: 847549

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 283/2022 de 01.09.2022. 
art. 1º exonerar, a pedido do servidor, alberto de albUqUerqUe liMa 
Moreira, matrícula nº 5923709/1 – gerente de gestão de Pessoa, a partir 
de 01/09/2022, conforme processo 2022/1120766. vilson joão schuber - 
Presidente em exercício.

Protocolo: 847543
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PoRtARiA Nº 282/2022 de 31.08.2022. 
art. 1º ConCeder, o adicional de titulação, que trata o art. 13 da lei n° 
9625/2022, a servidora com vigência da data do requerimento, conforme 
o anexo abaixo:
MaPa de titUlaÇÃo - servidores nÍvel sUPerior lei nº 9.625 – ar-
tigo 13º

DAtA REQ. NoME Do sERviDoR iD. fuNc. cARGo/fuNção % 
ADic

25/07/2022 tHalita PrisCila leMos 
gUiMaraes Maia 5967170/1 tÉCniCo de adMinistraÇÃo e 

FinanÇas a 10%

Processo 2022/1099685. vilson joÃo sCHUber - Presidente em exer-
cício

Protocolo: 847587
PoRtARiA Nº 280/2022 de 31.09.2022. 
art. 1º delegar competência aos servidores Marcelo antônio Pessoa 
Cebolão, matrícula nº 5917691/7, secretário-geral, alexandre jaime 
batista, matricula nº 5896631/3, diretor administrativo e Financeiro 
e vilson joão schuber, matricula nº 5185882/6, vice-Presidente, para 
assinarem ordens bancárias, notas de empenhos, ofícios, relação das 
ordens bancárias externas (re), Carta de Crédito de ordenador de 
Despesas e de Gestão Orçamentária e Financeira, no âmbito desta JUCEPA, 
nos termos da legislação, bem como, expedirem Portarias relacionadas 
a procedimentos administrativos em geral, conforme processo nº 
2022/1065873. vilson joÃo sCHUber - Presidente em exercício.

Protocolo: 847616

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 131/2022 – 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
o diretor geral do núcleo de gerenciamento do Programa de Microcrédito 
CredCidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
Lei 7.774, de 23/12/2013 e Decreto publicado no Diário Oficial do Estado 
n°34.918 de 1° de abril de 2022.
resolve:
i - ConCeder diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho belém/ irituia / Mãe do rio / belém, com o objetivo de 
realizar visita e palestra aos microempreendedores dos municípios acima 
mencionado, do programa ngPM-CrediCidadÃo.

Nome Matrícula/ 
cPf cargo Período

Nº de 
Diá-
rias

roberta nazaretH de araUjo 
vaz Pereira 54197662 Coord. Contole 

interno
01 a 

03/09/2022 2 1/2

MarCio tavares braga jUnior 5963232 gerente regional 01 a 
03/09/2022 2 1/2

ana tereza gaMa de soUza 5953834 Coord. oPeraCional 01 a 
03/09/2022 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
joão Marcel Cavalcante da Costa
diretor geral
ngPM-CredCidadÃo

Protocolo: 847757

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
DEsENvoLviMENto uRBANo
E oBRAs PúBLicAs

.

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto Do coNtRAto Nº 124/2022 – cv Nº 14/2022
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – CnPj 
03.137.985/0001-90
Carajás Consultoria e Projetos ltda - CnPj nº 23.500.638/0001-97
objeto: elaboraÇÃo de Projetos exeCUtivos de arqUitetUra e 
CoMPleMentares de engenHaria Para ConstrUÇÃo de MUro de 
arriMo CoM Mil (1.000) Metros de extensÃo e UrbanizaÇÃo da 
orla, no MUniCÍPio de CUrUá/Pa.
vigênCia: 02/09/2022 a 31/03/2023
valor: r$ 302.498,73
nota de eMPenHo: nº 2022ne02478
dotaÇÃo orÇaMentária:
07101 15.695.1498.7658 0101/0301 449051
Foro: belém

data da assinatUra: 01/09/2022
ordenador resPonsável:
benedito ruy santos Cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
endereÇo da Contratada:
sediada na avenida governador josé Malcher, 153, sala 12, ed. Futura of-
fice, Nazaré, em Belém, neste Estado, CEP 660035-065.
teleFone: (91) 98127- 6709

Protocolo: 847722
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº. 1145/2022, DE 31 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 2022/1099737, de 29/08/2022 
– diFis/sedoP;
r e s o l v e:
ConCeder, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
noMe: Paulo andré dos santos Monteiro, Matrícula nº 57176077/1; Cargo/
Função: técnico em gestão de obras Públicas- engenheiro Civil.
objetivo: realizar visita técnica de avaliação do terreno para o futuro 
Porto do açaí, no Município de abaetetuba/Pa.
noMe: antônio Pereira da Costa, Matrícula nº 57190739/1, Cargo/Função: 
Motorista.
objetivo: Conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
destino: abaetetuba/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: 847894
PoRtARiA Nº.1147/2022, DE 31 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 2022/1104487, de 29/08/2022 
– diFis/sedoP;
r e s o l v e:
ConCeder, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
noMe: Carlos andré da silva araújo, Matrícula nº 6403603/2; Cargo/Fun-
ção: técnico em gestão de obras Públicas - engenheiro Civil.
objetivo: Fiscalizar a reforma da escola Municipal de ensino Fundamen-
tal estevão gomes e drenagem e reassentamento de bloket na rua jus-
to Chermont perímetro compreendido entre travessa Paes de Carvalho e 
lourenço borges, e na travessa lourenço borges- Perímetro compreendido 
entre avenida rio branco e interventor Malcher, no Município de breves/Pa 
e na execução de Pavimentação no Município de Portel/Pa.
destino: Portel/breves/Pa.
diárias: 3,5 (três e meia).
PerÍodo: 13 a 16/09/2022.
registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
valdir ParrY aCataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 847904
PoRtARiA Nº. 1148/2022, DE 31 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 2022/1106826, de 30/08/2022 
– Cosg/sedoP;
r e s o l v e:
ConCeder, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
noMe: andreson rannyery lima de sousa, Matrícula nº 57201117/1; Car-
go/Função: Motorista.
objetivo: Conduzir o veículo com o técnico desta sedoP, ao distrito de 
Mosqueiro, com fim de assessoramento técnico necessário referente às 
obras de Pavimentação asfáltica.
destino: Mosqueiro (distrito de belém)/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 31/08/2022.
registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
valdir ParrY aCataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 847924



diário oFiCial nº 35.102   79Sexta-feira, 02 DE SETEMBRO DE 2022

PoRtARiA Nº. 1150/2022, DE 31 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 2022/1109397, de 30/08/2022 
– diFis/sedoP;
r e s o l v e:
ConCeder, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
noMe: ricardo angelim da silva, Matrícula nº 5965128/1; Cargo/Função: 
técnico em gestão de obras Públicas- engenheiro sanitarista.
OBJETIVO: Visita Técnica ao Município de Ourilândia para prestar apoio 
técnico referente ao sistema de abastecimento de água do Hospital regio-
nal de Ourilândia do Norte, atendendo a solicitação feita pela Secretaria de 
estado de saúde Pública- sesPa a esta sedoP.
DESTINO: Ourilândia do Norte/PA.
diárias: 0,5 (meia).
data: 31/08/2022.
registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
valdir ParrY aCataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 847949
PoRtARiA Nº. 1149/2022, DE 31 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 2022/1104614, de 29/08/2022 
– diFis/sedoP;
r e s o l v e:
ConCeder, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
noMe: Carlos andré da silva araújo, Matrícula nº 6403603/2; Cargo/Fun-
ção: técnico em gestão de obras Públicas- engenheiro Civil.
objetivo: realizar Fiscalização do Convênio 154/2022 de serviços de re-
capeamento de vias urbanas no Município de ourém/Pa.
noMe: Hugo derlayte nunes de lima, Matrícula nº 5550/1; Cargo/Função: Motorista.
objetivo: Conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
destino: ourém/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 09/09/2022.
registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
valdir ParrY aCataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 847932
Aviso DE REPuBLicAção DA coNcoRRêNciA PúBLicA 029/2022– 
cPL/sEDoP
objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para o for-
necimento e instalação de cobertura tipo tPo, pista de atletismo e de 2 
(dois) elevadores de emergência no estádio olímpico do Pará no município 
de Belém, neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e pro-
jetos anexos.
o Presidente da Comissão Permanente de licitação, em caráter excepcio-
nal informa aos interessados a rePUbliCaÇÃo da ConCorrênCia PÚ-
bliCa 029/2022 CoM reabertUra dos Prazos iniCialMente esta-
beleCidos, em razão da divulgação equivocada das peças técnicas que 
compõem o edital. 
data da nova abertura: 05 de outubro de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: sede da secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – sedoP, localizada na trav. Chaco, nº 2158, bairro Marco, CeP: 
66.093 - 542. belém/Pa.
edital: disponível na Coordenadoria de licitação da sedoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital (Cd/dvd virgem/Pendrive) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
belém-Pa, 01 de setembro de 2022.
leandro de aguiar alves 
Presidente da Comissão Permanente de licitação

Protocolo: 848000
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

ADMissão DE sERviDoR
.

9º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 54/2018.
objeto: reajustamento de preços do Contrato em epígrafe, no valor de 
r$198.255,06 (cento e noventa e oito mil e duzentos e cinquenta e cinco 
reais e seis centavos), passando o valor global de r$1.710.336,42 (um milhão 
e setecentos e dez mil e trezentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centa-
vos), para r$1.908.591,48 (um milhão e novecentos e oito mil e quinhentos e 

noventa e um reais e quarenta e oito centavos), representando um aumento 
na ordem de 11,591583% em relação ao valor inicial do Contrato.
data de assinatura: 30.08.2022.
Contratada: servpred serviços Predial e ambiental ltda. CnPj: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: josé antônio de angelis.

Protocolo: 847462
.

coNtRAto
.

coNtRAto N° 40/2022.
objeto: execução dos serviços dos sistemas de automação e eletricidade, da 
estrutura do tratamento Preliminar e do Canal de entrada de esgoto bruto e ins-
talação de equipamentos e finalização das obras de recuperação e ampliação da 
capacidade do sistema de elevação e destino final do esgoto do UMA, localizado 
na rodovia arthur bernardes, bairro do telégrafo, município de belém.
valor global: r$21.154.114,33 (vinte e um milhões cento e cinquenta e 
quatro mil, cento e quatorze reais e trinta e três centavos).
vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 30.08.2022.
Contratada: CarMona Cabrera ConstrUtora de obras s.a.. CnPj: 
25.316.468/0001-10.
ordenador: josé antônio de angelis.

Protocolo: 847468
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

3º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 15/2021.
objeto: Prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 06 (seis) 
meses, e a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 09 (nove) 
meses, iniciando em 23.09.2022, encerrando em 22.06.2023.
data de assinatura: 30.08.2022.
Contratada: encibra s.a estudos e Projetos de engenharia. CnPj: 
33.160.102/0001-23.
ordenador: josé antônio de angelis.

Protocolo: 847469
12º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 33/2017.
objeto: reajustamento de preços do Contrato em epígrafe, no valor 
de r$1.430.895,13 (um milhão e quatrocentos e trinta mil e oitocen-
tos e noventa e cinco reais e treze centavos), passando valor global de 
r$12.344.260,32 (doze milhões e trezentos e quarenta e quatro mil e 
duzentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), para r$13.775.155,45 
(treze milhões e setecentos e setenta e cinco mil e cento e cinquenta e 
cinco reais e quarenta e cinco centavos), representando um aumento na 
ordem de 11,591583% em relação ao valor inicial do Contrato.
data de assinatura: 31.08.2022.
Contratada: servpred serviços Predial e ambiental ltda. CnPj sob o no 
13.803.194/0001-05
ordenador: josé antônio de angelis.

Protocolo: 847466
13º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 39/2018.
objeto: Prorrogação do prazo de execução das obras e dos serviços 
por mais 4 (quatro) meses, iniciando em 12.08.2022, encerrando em 
11.12.2022, e o prazo de vigência contratual por mais 04 (quatro) meses, 
iniciando em 12.11.2022, encerrando em 11.03.2023.
data de assinatura: 30.08.2022.
Contratada: Consórcio Carmona-armando Cunha. CnPj: 30.188.335/0001-46.
ordenador: josé antônio de angelis.

Protocolo: 847467
11º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 34/2017.
objeto: reajustamento de preços do Contrato em epígrafe, no valor de 
r$182.271,66 (cento e oitenta e dois mil e duzentos e setenta e um reais 
e sessenta e seis centavos), passando o valor global de r$1.572.448,47 
(um milhão e quinhentos setenta e dois mil e quatrocentos e quarenta e 
oito reais e quarenta e sete centavos), para r$1.754.720,13 (um milhão e 
setecentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e vinte reais e treze cen-
tavos), representando um aumento na ordem de 11,591583% em relação 
ao valor inicial do Contrato.
data de assinatura: 30.08.2022.
Contratada: servpred serviços Predial e ambiental ltda. CnPj: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: josé antônio de angelis.

Protocolo: 847463
9º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 55/2018.
objeto: reajustamento de preços do Contrato em epígrafe, no valor de 
r$201.369,44 (duzentos e um mil e trezentos e sessenta e nove reais e 
quarenta e quatro centavos), passando o valor global de r$1.737.204,03 
(um milhão e setecentos e trinta e sete mil e duzentos e quatro reais e 
três centavos), para r$1.938.573,47 (um milhão e novecentos e trinta e 
oito mil e quinhentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos), 
representando um aumento na ordem de 11,591583% em relação ao valor 
inicial do Contrato.
data de assinatura: 30.08.2022.
Contratada: servpred serviços Predial e ambiental ltda. CnPj: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: josé antônio de angelis.

Protocolo: 847464
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..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtRAto
.

Nº do coNtRAto: 18/2022
objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços 
remanescente e serviços Complementares indispensáveis de infraestru-
tura Urbana (sistema viário, drenagem Pluvial, abastecimento de água, 
sistema de esgoto sanitário, rede energia elétrica e iluminação Pública), 
Paisagismo, equipamento Público e Muro divisório) e construção de 23 
(vinte e três) blocos do tipo g7, contendo cada bloco 12(doze) apartamen-
tos, totalizando 276 (duzentos e setenta e seis) Unidades Habitacionais no 
Conjunto residencial liberdade i, localizado no Campus iii, da Universi-
dade Federal do Pará – UFPa, entre a Marginal do igarapé do tucunduba e 
avenida Perimetral, no Município de belém/Pa.
Modalidade de licitação: rdC nº 01/2022
valor do Contrato original: r$ 15.456.252,52 (quinze milhões, quatrocen-
tos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 
e dois centavos).
dotação orçamentária: 16.482.1489.7642– Fontes - repasse: 0171/0371, 
Contrapartida: 6101 e recursos ordinários do tesouro do estado: 0101 - 
natureza da despesa: 34490.51.
vigência: 31.08.2022 a 30.10.2023
Partes: Companhia de Habitação do estado do Pará x laje Construções ltda
data da assinatura: 31.08.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 847591

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 039/2022-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:
1. autorizar a servidora Marina lÚCia Pereira dos reis matricula nº 
5464501 a viajar no período de 18 a 22 de outubro para participar do Curso 
nova lei de licitação nº 14.133/21 que acontecerá na cidade de são Paulo.
2. Conceder o pagamento de 3,5 (três e meia) diárias com valor unitário 
de r$422,02 mais r$84,40 (20%) referente a acréscimo de deslocamento 
em viagens interestaduais, totalizando o montante de r$1.722,47 (hum 
mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos), em 
conformidade com teor da Portaria nº 278, de 23 de outubro de 2019.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
belém, 01 de setembro de 2022
edUardo de Castro ribeiro jUnior
diretor geral do ngtM

Protocolo: 847852

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
ciêNciA, tEcNoLoGiA E EDucAção 
suPERioR, PRofissioNAL E 
tEcNoLÓGicA

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 694 DE 28 DE JuLHo 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 2022/934706;
r e s o l v e:
i – autorizar a bolsista do PronateC taMisi Matos oliveira, CPF nº 
947.289.842-49, a viajar aos municípios de santarém-Pa e Monte alegre-
PA, no período de 11 a 13/08/2022, a fim de realizar acompanhamento do 
início do 2º semestre letivo e participação nas aulas inaugurais dos cursos 
PronateC, nos referidos municípios.
ii – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (três e meia) 

diárias a bolsista acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 28 de julho de 2022.
denilson benedito gonÇalves PinHeiro
diretor de administração e Finanças
*Republicada por conter incorreções no DoE nº 35.062 do dia 
29/07/2022, Protocolo: 833851.

Protocolo: 847520
.

ERRAtA
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 698 de 01 de agosto 
de 2022, publicada no DoE nº 35.064 de 02/08/2022. Protocolo 
nº 834467
onde se lê: ... período de 07/08 a 10/08/2022...
Leia-se: ... período de 08/08 a 10/08/2022...
onde se lê: ... 03 e ½ (três e meia) diárias...
Leia-se: ... 02 e ½ (duas e meia) diárias ...
registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 01 de setembro de 2022.

Protocolo: 847644
..

APostiLAMENto
.

ExtRAto DE APostiLAMENto Nº 02
Edital de credenciamento Público nº 020/2022 – sEctEt
Processo nº 2022/551188
assinatura: 01/09/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do processo nº 
2022/551188, referente ao edital de Credenciamento Público n° 020/2022 
para credenciamento de profissionais especializados para integrar e com-
plementar o cadastro de bolsistas para atuarem nas funções de coordena-
ção, instrutoria e apoio às atividades administrativas, em vista do atendi-
mento às demandas do Programa Pará Profissional, a serem exercidas no 
âmbito das Escolas Técnicas do Estado, inserir Fonte para complementação 
do pagamento de bolsas, conforme tabela abaixo e em conformidade com 
a lei nº 8.427 de 16 de novembro de 2016, cominado com o art. 65, § 8º 
da lei 8.666/93.

fuNção PRoGRAMÁticA ELEMENto DE 
DEsPEsA Ação foNtE PLANo iNtERNo

48101.19.363.1501.8822
 339036 278478 0124.00.8794

0324.00.8795 101.000.8822C

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: edilza joana oliveira Fontes, secretária de estado.

Protocolo: 847913
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 824 DE 01 DE sEtEMBRo 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, pu-
blicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
Considerando o processo nº 2022/1119997.
r e s o l v e:
i – autorizar o servidor djair da Mota alves FilHo, identidade Funcional nº 
5903886/4, ocupante do cargo de gerente, lotado no gabinete do secretário, a 
viajar ao município de Palestina do Pará-Pa, no período de 09/09 a 12/09/2022, para 
participar 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.
ii – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 01 de setembro de 2022.
denilson benedito gonÇalves PinHeiro
diretor de administração e Finanças

Protocolo: 847886
PoRtARiA Nº 812 DE 01 DE sEtEMBRo 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, pu-
blicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
Considerando o processo nº 2022/1113915.
r e s o l v e:
i – autorizar o servidor enildo HenriqUes da FonseCa, identidade Funcional 
nº5888182/5, ocupante do cargo de técnico em gestão Pública – Ciências eco-
nômicas, lotado no gabinete do secretário – núcleo de Controle interno – nUCi, 
a viajar ao município de Sapucaia-PA, no período de 09 a 12/09/2022, a fim de 
conceder entrevista na rádio local para divulgar o Processo seletivo 2023, confor-
me demanda do Programa Forma Pará, e representar esta seCtet/Pa.
ii - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 01 de setembro de 2022.
denilson benedito gonÇalves PinHeiro
diretor de administração e Finanças

Protocolo: 847632
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PoRtARiA Nº 813 DE 01 DE sEtEMBRo 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, pu-
blicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
Considerando o processo nº 2022/1115113.
r e s o l v e:
i – autorizar o servidor rodrigo CoUtinHo lelis dos santos, iden-
tidade Funcional nº 5965665/1, ocupante do cargo de técnico em ges-
tão Pública – administração, lotado no gabinete do secretário – Coeds, 
a viajar ao município de Floresta do araguaia-Pa, no período de 09 a 
12/09/2022, a fim de conceder entrevista na rádio local para divulgar o 
Processo seletivo 2023, conforme demanda do Programa Forma Pará, e 
representar esta seCtet/Pa.
ii - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 01 de setembro de 2022.
denilson benedito gonÇalves PinHeiro
diretor de administração e Finanças

Protocolo: 847622
PoRtARiA Nº 815 DE 01 DE sEtEMBRo 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, pu-
blicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
Considerando o processo nº 2022/1115370.
r e s o l v e:
 i – aUtorizar a colaboradora eventual ana Maria de soUza Perei-
ra dos santos, C.P.F. nº 283.083.362-72, a viajar ao município de Pau 
d’arco-Pa, no período de 09 a 12/09/2022, em decorrência do Proces-
so seletivo 2023, conforme demanda do PrograMa ForMa Pará dessa 
SECTET/PA, a colaboradora eventual 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 à colaboradora 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 01 de setembro de 2022. 
denilson benedito gonÇalves PinHeiro
diretor de administração e Finanças

Protocolo: 847628
PoRtARiA Nº 814 DE 01 DE sEtEMBRo 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, pu-
blicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
Considerando o processo nº 2022/1115239.
r e s o l v e:
i – autorizar o servidor diego CoiMbra dos santos, identidade Funcio-
nal nº 5966032/1, ocupante do cargo de assessor técnico, lotado no gabi-
nete do secretário, a viajar ao município de Parauapebas-Pa, no período de 
09 a 12/09/2022, a fim de conceder entrevista na rádio local para divulgar 
o Processo seletivo 2023, conforme demanda do Programa Forma Pará, e 
representar esta seCtet/Pa.
ii - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 01 de setembro de 2022.
denilson benedito gonÇalves PinHeiro
diretor de administração e Finanças

Protocolo: 847626
PoRtARiA Nº 816 DE 01 DE sEtEMBRo 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, pu-
blicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
Considerando o processo nº 2022/1116966;
r e s o l v e:
i – autorizar o servidor Fernando qUintela sMitH, identidade Funcional 
nº 57205845/1, ocupante do cargo de técnico em gestão de informática, 
lotado no getiC/ColoP, a viajar ao município de Fortaleza-Ce, no período 
de 04/09 a 11/09/2022, para realizar treinamento administering Windows 
server Hybrid Core infrastructure (az-800), para uma pessoa e com foco 
no active directory.
ii – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 07 e ½ (sete e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 01 de setembro de 2022.
denilson benedito gonÇalves PinHeiro
diretor de administração e Finanças

Protocolo: 847624
PoRtARiA Nº 818 DE 01 DE sEtEMBRo 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, pu-
blicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
Considerando o processo nº 2022/1116235;
r e s o l v e:
i – autorizar o colaborador eventual Carlos renan PinHeiro liMa, C.P.F. 
nº 023.827.572-80, a viajar ao município de eldorado dos Carajás-Pa, no 
período de 09 a 12/09/2022, em decorrência do Processo seletivo 2023, con-

forme demanda do PrograMa ForMa Pará dessa seCtet/Pa, o colaborador 
eventual 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 01 de setembro de 2022.
denilson benedito gonÇalves PinHeiro
diretor de administração e Finanças

Protocolo: 847677
PoRtARiA Nº 811 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, pu-
blicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
Considerando o processo nº 2022/1101588;
r e s o l v e:
i – autorizar os servidores edivanildo gonÇalves CaMarÃo, identida-
de Funcional nº 57213982/2, ocupante do cargo de técnico em gestão de 
desenvolvimento, Ciência, tecnologia e inovação – engenharia de Pesca, 
lotado na diretoria de Ciência e tecnologia - dCt, Fernanda gerMana 
viana Pinto, identidade Funcional nº 5900807/1, ocupante do cargo de 
técnico em gestão de desenvolvimento, Ciência, tecnologia e inovação – 
engenharia ambiental, lotados na diretoria de Ciência e tecnologia – dCt, 
a viajarem ao município de Bonito-PA, no dia 13/09/2022, a fim de reali-
zar visita técnica à empresa viso Fertilizante, no município de bonito, 
conforme demanda do gaaP (grupo de avaliação e análise de Projetos); 
e roberto Carlos FUrtado de Pina, identidade Funcional nº 3948/1, 
ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e 
Finanças – daF, que conduzirá os servidores da dCt, ao referido município.
ii – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1/2(meia) diária aos 
servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e tecnológica, em 31 de agosto de 2022.
denilson benedito gonÇalves PinHeiro
diretor de administração e Finanças

Protocolo: 847508
PoRtARiA Nº 808 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, pu-
blicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
Considerando o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
Considerando o processo nº 2022/1113823.
r e s o l v e:
i – autorizar o servidor joÃo lUiz dias albUqUerqUe, identidade Fun-
cional nº 57196791, ocupante do cargo de analista – engenheiro Civil, 
lotado no núcleo de engenharia – nUeng, a viajar aos municípios de san-
tarém-Pa, itaituba-Pa e Monte alegre, no período de 06 a 09/09/2022, 
a fim de realizar visita técnica de acompanhamento das obras da escola 
Técnica, visando identificar possíveis entraves e necessidades quanto ao 
aparelhamento das unidades escolares.
ii – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 31 de agosto de 2022.
denilson benedito gonÇalves PinHeiro
diretor de administração e Finanças

Protocolo: 847608
PoRtARiA Nº 817 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, pu-
blicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
Considerando o processo nº 2022/1112009;
r e s o l v e:
i – aUtorizar a colaboradora eventual PaUla Carla Costa Morais bar-
bosa, C.P.F. nº 772.465.782-34, a viajar ao município de Colares-Pa, no pe-
ríodo de 09 a 12/09/2022, em decorrência do Processo seletivo 2023, confor-
me demanda do PrograMa ForMa Pará dessa seCtet/Pa, a colaboradora 
eventual 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 a colaboradora 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: 847605
PoRtARiA Nº 822 DE 01 DE sEtEMBRo 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, pu-
blicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
Considerando o processo nº 2022/1119470.
r e s o l v e:
i – autorizar a servidora daniele garCia da silva, identidade Funcional 
nº 5900126/1, ocupante do cargo de secretária de gabinete, lotada no 
gabinete do secretário, a viajar ao município de são joão do araguaia-Pa, 
no período de 09 a 12/09/2022, a fim de conceder entrevista na rádio local 
para divulgar o Processo seletivo 2023, conforme demanda do Programa 
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Forma Pará, e representar esta seCtet/Pa.
ii - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias à servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 01 de setembro de 2022.
denilson benedito gonÇalves PinHeiro
diretor de administração e Finanças

Protocolo: 847827
PoRtARiA Nº 821 DE 01 DE sEtEMBRo 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, pu-
blicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
Considerando o processo nº 2022/1120208.
r e s o l v e:
i – autorizar a colaboradora eventual larissa eManUele barbosa Pe-
ralta, C.P.F. nº 018.262.182-03, a viajar ao município de Porto de Moz-
PA, no período de 09 a 12/09/2022, a fim de conceder entrevista na rádio 
local para divulgar o Processo seletivo 2023, conforme demanda do Pro-
grama Forma Pará, e representar esta seCtet/Pa.
ii - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias à colaboradora 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 01 de setembro de 2022.
denilson benedito gonÇalves PinHeiro
diretor de administração e Finanças

Protocolo: 847732
PoRtARiA Nº 820 DE 01 DE sEtEMBRo 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, pu-
blicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
Considerando o processo nº 2022/1120193.
r e s o l v e:
i – autorizar o servidor ClÓvis siMÕes vargas jUnior, identidade Fun-
cional nº 57203670/3, ocupante do cargo de técnico em gestão Pública 
– economista, lotado na seCad, a viajar ao município de Faro-Pa, no perí-
odo de 08 a 13/09/2022, a fim de conceder entrevista na rádio local para 
divulgar o Processo seletivo 2023, conforme demanda do Programa Forma 
Pará, e representar esta seCtet/Pa.
ii - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e 1/2 (cinco e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 01 de setembro de 2022.
denilson benedito gonÇalves PinHeiro
diretor de administração e Finanças

Protocolo: 847731
PoRtARiA Nº 819 DE 01 DE sEtEMBRo 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, pu-
blicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
Considerando o processo nº 2022/1118812.
r e s o l v e:
i – autorizar a colaboradora eventual elleM Cristina de soUsa e soU-
sa, CPF nº 048.013.522-35, a viajar ao município de Placas-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 colaboradora 
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 a colaboradora 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 01 de setembro de 2022.
denilson benedito gonÇalves PinHeiro
diretor de administração e Finanças

Protocolo: 847759

.

.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 825 DE 01 DE sEtEMBRo 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, pu-
blicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
r e s o l v e:
ConCeder à servidora abaixo relacionada, 30 (trinta) dias de férias regu-
lamentares:

MAtRícuLA NoME ExERcício PERíoDo DE Gozo

5055830/4 vera lUCia dos reis Monteiro 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/2022

dê-se CiênCia, registre-se, PUbliqUe-se e CUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 01 de setembro de 2022. 
denilson benedito gonÇalves PinHeiro
diretor de administração e Finanças

Protocolo: 847931

.

outRAs MAtéRiAs
.

coNvocAção
EDitAL DE cREDENciAMENto Nº 022/2022
Convocar para comparecimento no dia 05/09/2022 (segunda-feira) no ho-
rário de 9:00hs às 16:00hs, na seCtet, situado à avenida Conselheiro 
Furtado, 2520, entre tv. nove de janeiro e av. alcindo Cacela - bairro 
Cremação, belém – Pa, os bolsistas a seguir relacionados em cada função 
prevista no edital de Credenciamento nº 022/2022 em conformidade a 
pontuação de classificação do resultado homologado do Edital de Creden-
ciamento nº 022/2022, em, publicado no site e no diário oficial do Estado 
no dia 15 de julho de 2022, a fim de tratar de assunto referente à Seleção 
Pública, munidos dos documentos para a formalização do termo de con-
cessão de bolsa, descritos abaixo e presentes no item 09 do referido edital. 
informamos ainda que um e-mail de convocação foi enviado a cada um 
dos convocados.
9.2 Para efeito de formalização do termo de concessão de bolsa é obriga-
tória a apresentação dos seguintes documentos, originais ou cópias au-
tenticadas:
1. a) CPF ou comprovante de situação cadastral do CPF emitido pela re-
ceita Federal;
2. b) Carteira de identidade (rg) com número, órgão expedidor e data de 
expedição;
3. c) título de eleitor com comprovante da última votação ou declaração de 
quitação da justiça eleitoral;
4. d) Carteira de trabalho profissional da qual deve constar fotografia, nú-
mero/série, data de expedição, filiação, local de nascimento e página de 
contrato do primeiro emprego, caso possua;
5. e) Comprovante de Pis/PaseP;
6. f) Comprovante de residência;
7. g) Comprovante de conta bancária;
8. h) Certificado de reservista. 

CoordenaÇÃo PedagogiCa – área MetroPolitana
alan da silva Pereira

Pedro PaUlo araUjo blanCo
 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e tecnológica, belém-Pa, em 01 de setembro de 2022.
edilza joana oliveira Fontes
secretária de estado

Protocolo: 847939
GovERNo Do EstADo Do PARÁ
sEcREtARiA DE EstADo DE ciêNciA, tEcNoLoGiA E EDucAção 
suPERioR PRofissioNAL E tEcNoLÓGicA – sEctEt
DiREtoRiA DE EDucAção suPERioR, PRofissioNAL E tEcNoLÓGicA – 
DEtEc cooRDENAção DE EDucAção técNicA E tEcNoLÓGicA - cEtEc
EDitAL 025/2022 - PsA/sEctEt.
ProCesso seletivo 2022 Para ingresso de novos alUnos nos CUrsos 
tÉCniCos na ForMa sUbseqUente sob a resPonsabilidade da seCtet 
eM regiMe de ParCeria CoM o serviÇo naCional de aPrendizageM 
CoMerCial– senaC, Para os CUrsos oFertados no MUnÍCiPio de 
barCarena e na Modalidade sUbseqUente sob resPonsabilidade 
exClUsiva da seCtet, Para o MUniCÍPio de CaPaneMa, nas CondiÇÕes 
aqUi estabeleCidas.
a seCtet no uso de suas atribuições legais torna público que será realiza-
do no período 05/09/2022 a 09/09/2022 por meio do portal www.sectet.
pa.gov.br, o Processo de seleção/matrícula direta de novos alunos para 
Curso técnico de nível Médio na modalidade subsequente, para o preen-
chimento das vagas do curso especificados no ANEXO II do presente Edital 
que passa a integrá-lo para todos os fins de direito, com fundamento na Lei 
estadual nº 9.104/2020, que altera a lei nº 7.017/2007”.
DAs DisPosiçÕEs PRELiMiNAREs
nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas e condições 
estabelecidas neste edital para eximir-se de qualquer responsabilidade.
o Processo seletivo será regido por este edital e pelas disposições da lei 
nº 9.341 de 11 de novembro de 2021.
a seCtet - Pa, as instituições parceiras e as Unidades de ensino da rede 
eetePa terão a incumbência de divulgar as informações relacionadas a 
este Processo de seleção.
a seCtet - Pa, a seu exclusivo critério, poderá celebrar convênios e parcerias 
com o objetivo de divulgar as informações relacionadas ao presente edital.
Fica instituída a comissão de matrícula nas unidades de ensino compostas 
pelos membros natos: direÇÃo; viCe-direÇÃo e seCretário (a), sob 
A REsPoNsABiLiDADE DA DiREção DA EscoLA.
a oferta de turma será garantida mediante o número mínimo de 25 (vinte 
e cinco) alunos selecionados no munícipio/turno/turma, observado o limite 
de vagas no anexo ii deste edital.
DAs DisPosiçÕEs EsPEcíficAs
o ingresso nos cursos objeto deste edital atenderão prioritariamente ao 
seguinte público:
I -  de pessoas com deficiência (reserva de 5% das vagas)
ii - os ditames da lei 9.341 de 11 de novembro de 2021, que em seu artigo 
15, determina que 40% do público seja auto declarado raça negra ou pardo
os critérios de ingresso em cada curso respeitarão, quando for o caso, a idade 
mínima (nunca inferior a 18 anos), os critérios da escolaridade e os demais 
pré-requisitos dos cursos, conforme Catálogo nacional de cursos técnicos.
2.3 Não serão admitidas aos beneficiários, matrículas simultâneas em cur-
sos ofertados por intermédio da seCtet.
2.4 Observada a ordem de classificação deste Edital, serão matriculados 
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estudantes, inclusive em caráter de substituição em casos de cancelamen-
to, nas turmas com execução igual ou inferior a 20%:
- da carga horária total do curso de qualificação profissional;
ii- da carga horária desenvolvida nos quatro primeiros meses do curso técnico
2.5 terá a matrícula cancelada o aluno de curso que:
i - ausentar-se nos cinco primeiros dias consecutivos de aula, no caso de 
cursos da modalidade presencial; ii - tiver frequência menor que 50% ao 
completar 20% da carga horária total do curso de qualificação profissional;
- tiver frequência menor que 50% ao completar 20% da carga horária in-
tegralizada nos quatro primeiros meses do curso técnico;
- for reprovado mais de uma vez, por nota ou frequência, em uma mesma 
etapa ou módulo do curso técnico;
- tiver constatada a inidoneidade de documento apresentado ou a falsidade 
de informação prestada à seCtet e à instituição de ensino;
- descumprir os deveres expressos no termo de Compromisso assinado 
no ato da matrícula; vii - solicitar o cancelamento da bolsa-Formação; ou
VIII - não realizar, em até três meses do mês de referência, a confirmação 
da frequência para cursos presenciais
IX – Não reconfirmar matrícula em curso técnico no início de cada novo 
período letivo, quando for o caso.
Dos cuRsos
Serão ofertados no âmbito do presente edital os seguintes cursos técnicos 
na modalidade sUbseqUente para os candidatos que concluíram o ensino 
médio ou o equivalente e que tenham 18 ou mais anos de idade. os cursos 
conferem ao formado o diploma de técnico, conforme a legislação em vigor.
DAs vAGAs
serão ofertadas 25 (vinte e cinco) vagas por turma nos cursos ofertados 
no munícipio de barcarena e 40 (quarenta) vagas para o munícipio de 
Capanema;
4.2 As vagas disponíveis para matrícula estão especificadas no ANEXO II 
deste edital.
DA MAtRícuLA
o processo de matrícula dos alunos compreenderá duas fases:
5.1.1. PrÉ-MatrÍCUla (insCriÇÃo) - será realizada por meio do portal da 
seCtet/Pa- www.sectet.pa.gov.br

 

 –, nos limites das vagas disponíveis nos termos deste edital, no período 
compreendido entre os dias 05 a 09 de setembro de 2022.
5.1.2 a efetivação da pré-matrícula obedecerá a ordem de preenchimento 
do sistema, na escolha por uma vaga no município/curso/turno obedecen-
do a distribuição das vagas de acordo com lei vigente
5.1.3 os candidatos que excederem as vagas disponíveis por escola/curso/
turma/turno na fase da pré-matrícula ficarão em lista de espera, classi-
ficados em ordem decrescente, e serão chamados para confirmação de 
matrícula, caso haja desistência dos candidatos pré- matriculados.
5.1.4 as informações prestadas no ato da pré-matrícula são de exclusiva 
responsabilidade do candidato, e serão utilizadas para confirmação de sua 
pré-matrícula no Psa-seCtet/edital nº 25.
5.1.5 Ao final do preenchimento, será gerada a prévia do comprovante de 
pré-matrícula, que deverá ser analisada pelo (a) candidato (a) antes de 
concluí-la.
5.1.6 os candidatos pré-matriculados deverão comprovar documental-
mente as informações prestadas no ato da pré-matrícula, sob pena de não 
fazendo ou de não confirmação das informações prestadas, perder a vaga 
pleiteada.
5.1.7 a PrÉ-MatrÍCUla do candidato implicará em ciência e tácita acei-
tação das condições estabelecidas neste edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.1.8 a seCtet, por meio da Coordenação de educação técnica e tec-
nológica - CeteC, não se responsabilizará por inscrições não recebidas 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados.
5.1.9 É nulo de pleno direito, não produzindo quaisquer efeitos, as pré-ma-
trículas realizadas por meios estranhos aos definidos no item 5.1.1 deste 
edital (será válida apenas a pré-matrícula realizada pelo site da seCtet).
5.1.10 após a conclusão da PrÉ-MatrÍCUla, caso o (a) candidato (a) de-
seje corrigir quaisquer das informações prestadas, deverá excluir a PrÉ
-MatrÍCUla realizada e proceder nova PrÉ-MatrÍCUla, desde que esteja 
dentro do prazo de inscrição estabelecido no item 5.1.1 deste edital.
5.1.10 Caso o curso de escolha do aluno não seja ofertado em razão da 
não formação de turma nos termos do item 1.6 deste edital, a critério da 
CeteC, a respectiva inscrição poderá ser remanejada para outro curso de 
interesse do candidato, na hipótese da existência de vagas ociosas.
5.2.1 ConFirMaÇÃo de MatrÍCUla - os candidatos pré-matriculados de-
verão comparecer à secretaria da escola para a qual o candidato concorreu 
à vaga, no período de 16 de setembro a 30 de setembro de 2022 para 
confirmação da matrícula, nos horários estipulados pela escola.
5.2.2 A definição dos horários das confirmações de matrículas será decidi-
da pelas escolas de educação profissional e tecnológica (comissão de ma-
trícula), devendo, entretanto, abranger os três turnos, no caso das escolas 
que ofertam cursos e turmas no período noturno.
5.2.3 No ato da confirmação de matrícula, o (a) candidato (a) deverá com-
parecer à escola munido (a) de original e cópia dos seguintes documentos:
5.2.2.1 requerimento de matrícula fornecido pela escola;
5.2.2.2 Certidão de nascimento ou Casamento;
5.2.2.3 Carteira de identidade (rg) ou similar;
5.2.2.4 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
5.2.2.5 Certificado ou declaração de Conclusão do Ensino Fundamental 
(para curso da oferta integrado);

5.2.2.6 Certificado ou declaração de conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio;
5.2.2.7 Comprovante de residência recente (água, luz, telefone fixo ou móvel);
5.2.2.8 duas fotos 3x4 recente.
Dos cAsos DE ELiMiNAção DE cANDiDAto
apresentar documentos ilegíveis, que contenham emendas ou rasuras ou 
documentação que esteja incompleta, salvo em situações de furto ou rou-
bo de documentos, devidamente comprovados pelos documentos cabíveis, 
circunstâncias nas quais deverá ser conferido prazo ao candidato para 
apresentação dos documentos furtados.
enviar documentos por correio ou por e-mail.
não apresentar todos os documentos e respectivas cópias solicitados no 
item 5.2.3.
as vagas oriundas de casos de eliminação serão preenchidas pelos candi-
datos selecionados nos termos deste edital.
DA cERtificAção
somente será expedido diploma de técnico de nível Médio quando cum-
pridos todos os componentes curriculares, inclusive o estágio curricular 
obrigatório, quando for o caso.
DAs DisPosiçÕEs GERAis
em caso de não preenchimento das vagas ofertadas por escola/curso/tur-
no/turma, nos termos deste edital, assim como não havendo mais candi-
datos em lista de espera, poderá a seCtet abrir novos períodos de matrí-
culas, por meio de Editais específicos.
os candidatos que deixarem de atender a quaisquer dos prazos previstos 
pelo edital perderão, automaticamente, o direito à vaga.
os candidatos poderão obter informações sobre o Processo de Matrícula 
deste edital por meio do portal da seCtet-Pa.
a MatrÍCUla do candidato implicará a aceitação das normas, contidas 
neste edital e demais comunicados que venham a ser publicados.
este edital poderá sofrer alterações, que serão imediatamente divulgadas 
por meio do portal da seCtet- Pa www.sectet.pa.gov.br.
as dúvidas sobre o presente edital poderão ser dirimidas no portal da seC-
tet-Pa www.sectet.pa.gov.br, bem como pelo telefone – (91) 4009-2548.
os casos omissos serão analisados pela Comissão estadual organizadora 
e executora do Processo
seletivo.
belém/Pa, 30 de agosto de 2022.
edilza joana oliveira Fontes
seCretária de estado

  ANExo i 

PRocEsso sELEtivo Novos ALuNos
cronograma de matrículas – Munícipio de Barcarena

02/09/2022 Publicação do edital
05/09/2022 a 09/09/2022 Pré-Matrícula/inscrições

12/09/2022 divulgação resultado
13/09/2022
15/09/2022

16/09/2022 a 30/09/22

recurso
resultado recurso

Confirmação Matrícula

05/10/2022 início das aulas (técnico administração e técnico em 
logística).

07/11/2022 início das aulas (técnico em segurança do trabalho e 
técnico em informática

 

PRocEsso sELEtivo Novos ALuNos
cronograma de matrículas – Munícipio de capanema

02/09/2022 Publicação do edital
05/09/2022 a 09/09/2022 Pré-Matrícula/inscrições

12/09/2022 divulgação resultado
13/09/2022
15/09/2022

16/09/2022 a 30/09/22

recurso
resultado recurso

Confirmação Matrícula
05/10/2022 início das aulas

ANExoii

cuRsos ofERtADos

MuNicíPio cuRsos tuRNos vAGAs

CaPaneMa (eeeFM 
ProFessora Maria 

aMÉlia de vas-
ConCelos, PraÇa 

MagalHÃes
barata, 149, bair-

ro Centro )

téc. em veterinária

noite

40

téc. em adminis-
tração 40

téc. em informática 40

barCarena (eetePa 
Maria siqUeira dos 

santos dias, rd 
Pa 151, s/n, rUa da 

balsa, Pa 151).

téc. em adminis-
tração

noite

25

téc. em informática 25

téc. em segurança 
do trabalho 25

téc. em logística 25

Protocolo: 847980
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..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA N° 205/2022 – GABiNEtE, de 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. 7º, da lei Complementar estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
resolve:
ForMalizar a concessão de 30 (trinta) dias de licença Premio, a ser-
vidora lidiane tavares e tavares rodrigUes, id. Funcional nº. 
5916897/1, ocupante do cargo assistente adMinistrativo, no pe-
ríodo de 19/08/2022 a 17/09/2022, referente ao triênio 27/11/2014 a 
26/11/2017, conforme processo n. 2022/804027.
registre–se, Publique-se e Cumpra-se.
gabinete do diretor-Presidente, em 31 de agosto de 2022.
Marcel do nascimento botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 847600
.

outRAs MAtéRiAs
.

Extrato do terceiro termo Aditivo ao termo de outorga nº 004/2020
Processo 2019/583145
Concedente: Fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas – 
FaPesPa.
CnPj: 09.025.418/0001-28
outorgado: luzianne Fernandes de oliveira
objeto do termo aditivo:
a) Prorrogação do prazo de execução e de vigência do termo de outorga nº 
004/2020 por mais 03 (três) meses, até 05 de dezembro de 2022.
b) alteração do Cronograma de execução do objeto (Meta, etapa ou Fase) 
do Plano de trabalho.
data da assinatura: 01/09/2022
ordenador: Marcel do nascimento botelho

Protocolo: 847525
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA – PREsi Nº. 142, DE 31 DE AGosto DE 2022 - 
eMenta: designa colaborador substituto interino, para Função Comissionada 
de gerente de Àrea da gerência de Pessoas - gPe, subordinada à diretoria 
administrativa Financeira - daF. o Presidente da ProdePa – eMPresa 
de teCnologia da inForMaÇÃo e CoMUniCaÇÃo do estado Pará, no 
uso de suas competências que lhe são conferidas pelo art. 26, do regimento 
desta empresa; Considerando o processo n° 2022/1075909 r e s 
o l v e: art.1º designar josÉ rUY CarvalHo de soUza, gerente de 
divisão, matrícula 8084248, como substituto interino de solange de 
FátiMa Freitas da Costa, administradora, gerente de área, matrícula 
8080194, para Função Comissionada de gerente de Àrea da gerência de 
Pessoas - gPe, subordinada à diretoria administrativa Financeira - daF, 
no período de 05/09/2022 à 24/09/2022, em função do gozo de férias 
do titular. art. 2º esta Portaria entra em vigor nesta data. art. 3º dê-
se ciência e cumpra-se. gabinete da Presidência da ProdePa – empresa 
de tecnologia da informação e Comunicação do estado do Pará, 31 de 
agosto de 2022. MarCos antÔnio brandÃo da Costa - Presidente da 
empresa de tecnologia da informação e Comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA – PREsi Nº. 143, DE 31 DE AGosto DE 2022 - 
eMenta: designa colaborador substituto interino, para 
Função Comissionada de gerente de divisão da divisão de logística - 
dlo, subordinada à gerência de Produção e serviços-gPs da diretoria de 
tecnologia e Comunicação- dtC. o Presidente da ProdePa – eMPresa 
de teCnologia da inForMaÇÃo e CoMUniCaÇÃo do estado Pará, no 
uso de suas competências que lhe são conferidas pelo art. 26, do regimento 
desta empresa; Considerando o processo n° 2022/1011683 r e s o l 
v e: art.1º designar riCardo jorge nasCiMento rodrigUes, auxiliar 
de Produção, matrícula 3248631, como substituto interino da colaboradora 
Maria josÉ rodrigUes, assistente de Produção, gerente de divisão, 
matrícula 3244156, para Função Comissionada de gerente de divisão 
da divisão de logística - dlo, subordinada à gerência de Produção e 
serviços-gPs da diretoria de tecnologia e Comunicação - dtC, no período 
de 08/09/2022 a 24/09/2022 em função do gozo de férias do titular. art. 
2º esta Portaria entra em vigor nesta data. art. 3º dê-se ciência e 
cumpra-se. gabinete da Presidência da ProdePa – empresa de tecnologia 
da informação e Comunicação do estado do Pará, 31 de agosto de 
2022. MarCos antÔnio brandÃo da Costa - Presidente da empresa 
de tecnologia da informação e Comunicação do estado do Pará.

Protocolo: 847637

.

Aviso DE REsuLtADo DE LicitAção
.

PRocEsso Nº 2022/864.354
objeto: registro de preços prestação de serviço de manutenção técnica 
preventiva e corretiva de sistemas de rádios digitais ponto multiponto que 
operam em faixa de frequência não-licenciada e licenciada, incluindo a 
manutenção técnica da infraestrutura.
Órgão gerenciador da ata: ProdePa – empresa de tecnologia da informa-
ção e Comunicação do estado do Pará
ata de registro de PreÇos nº 013-a/2022
vigência: 12 meses
data de assinatura: 29 de agosto de 2022
signatário da ata: tellYnK teCnologia e serviÇos ltda.
CnPj: 19.388.694/0001-04

item Descrição Quant. uDP vlr. unitário
(R$)

total
(R$)

1 araguaia 129.600 2,02 261.792,00
3 Carajás 187.200 2,19 409.968,00
4 guajará 686.400 2,12 1.455.168,00
5 guamá 496.800 2,25 1.117.800,00
6 lago de tucuruí 180.000 2,42 435.600,00
7 Marajó 64.800 2,57 166.536,00
8 rio Caeté 345.60 2,50 864.000,00
9 rio Capim 180.000 2,47 444.600,00
11 tocantins 230.400 2,26 520.704,00

valor total registrado 5.676.168,00

ata de registro de PreÇos nº 013-b/2022
vigência: 12 meses
data de assinatura: 29 de agosto de 2022
signatário da ata: radioCoMM teleCoMUniCaÇÕes CoMÉrCio e ser-
viÇos eireli
CnPj: 02.305.840/0001-98

item Descrição Quant. uDP vlr. unitário
(R$)

total
(R$)

2 baixo amazonas 124.800 2,69 335.712,00
10 tapajós 158.400 2,96 468.864,00
12 guamá 64.800 2,50 162.000,00

valor total registrado 966.576,00

Protocolo: 847455

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 508, DE 1 DE sEtEMBRo DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) MarCio aUgUsto silva da Costa, 
assistente tÉCniCo / gerente da divisÃo de nÚCleos regionais 
- dnr, matrícula 5857627/ 2, 05/09/2022 a 07/09/2022, à belÉM-Pa/
ParagoMinas/UlianÓPolis/belÉM-Pa, para reUniÃo CoMerCial CoM 
as PreFeitUras de UlianÓPolis e ParagoMinas. ordenador: MarCos 
antonio brandÃo da Costa - Presidente da empresa de tecnologia da 
informação e Comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 509, DE 1 DE sEtEMBRo DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) lUCas Pereira Wanzeller rodrigUes, 
gerente, matrícula 5965754/1, 05/09/2022 a 07/09/2022, à belÉM-Pa/
ParagoMinas/UlianÓPolis/belÉM-Pa, para reUniÃo CoMerCial CoM 
as PreFeitUras de UlianÓPolis e ParagoMinas. ordenador: MarCos 
antonio brandÃo da Costa - Presidente da empresa de tecnologia da 
informação e Comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 510, DE 1 DE sEtEMBRo DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) joel FUrtado Martins, assessor iii, 
matrícula 5949190, 05/09/2022 a 07/09/2022, à belém-Pa/Paragominas-
Pa/Ulianópolis-Pa/belém-Pa, para reUniÃo CoMerCial CoM as 
PreFeitUras de UlianÓPolis e ParagoMinas. ordenador: MarCos 
antonio brandÃo da Costa - Presidente da empresa de tecnologia da 
informação e Comunicação do estado do Pará.

Protocolo: 847643

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE EsPoRtE E LAzER

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 365/2022-sEEL 
o seCretário de estado de esPorte e lazer no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doe nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, resolve:
i – designar o servidor lairson da CUnHa Faro matricula de nº 
57190527/2 para atuar como gestor de parceria do Fomento 57/2022 a 
ser celebrado com a FederaÇÃo Paraense de FisiCUltUrisMo e Fit-
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ness-FePaFit, CnPj nº 21.699.144/0001-58, o qual possui como objeto 
a transferência voluntária de recurso financeiro para o PROJETO: “COPA 
norte e nordeste aberto naCional de FisiCUltUrisMo”.
belém/Pa, 01 de setembro de 2022.
nivan setUbal noronHa
secretário de estado de esporte e lazer

Protocolo: 847562
.

ERRAtA
.

ERRAtA
ERRAtA Ao ExtRAto Do tERMo DE foMENto N° 59/2022, Nº 
Protocolo: 847364, PuBLicADA No DoE Nº 35.100 DE 01 DE sE-
tEMBRo DE 2022. A QuAL ALtERA.
oNDE sE Lê:
valor: r$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)
LEiA-sE:
valor: r$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
valor total: r$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais)
belém, 01 de seteMbro de 2022.
nivan setUbal noronnHa

Protocolo: 847545
ERRAtA
ERRAtA Ao ExtRAto DA iNExiGiBiLiDADE DE cHAMAMENto 
PúBLico N° 59/2022, Nº Protocolo: 847354, PuBLicADA No DoE 
Nº 35.100 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022. A QuAL ALtERA.
oNDE sE Lê:
valor: r$ 130.000,00 (cento e trinta mil)
LEiA-sE:
valor: r$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais)
belém, 01 de seteMbro de 2022.
nivan setUbal noronnHa

Protocolo: 847538
ERRAtA - sEEL
ERRAtA Ao ExtRAto DA iNExiGiBiLiDADE DE cHAMAMENto 
PúBLico Nº 57/2022 Nº Protocolo: 846468, PuBLicADA No DoE 
Nº 35.100 DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022. A QuAL ALtERA.
oNDE sE Lê:
valor: r$ 3.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais).
LEiA-sE:
valor: r$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais).
ContraPartida: r$ 100.000,00 (Cem mil reais).
valor total: r$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
belém, 01 de seteMbro de 2022.
nivan setUbal noronnHa

Protocolo: 847756
ERRAtA - sEEL
ERRAtA Ao ExtRAto Do tERMo DE foMENto Nº 57/2022 Nº 
Protocolo: 846468, PuBLicADA No DoE Nº 35.100 DE 01 DE sE-
tEMBRo DE 2022. A QuAL ALtERA.
oNDE sE Lê:
“objeto: o Presente terMo de FoMento, deCorrente da inexigibi-
lidade de CHaMaMento PÚbliCo n° 57/2021.”
 LEiA-sE:
“objeto: o Presente terMo de FoMento, deCorrente da inexigibi-
lidade de CHaMaMento PÚbliCo n° 57/2022.”
 oNDE sE Lê:
valor: r$ 3.900.000,00.
 LEiA-sE:
valor: r$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais).
ContraPartida: r$ 100.000,00 (Cem mil reais)
valor total: r$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
belém, 01 de seteMbro de 2022.
nivan setUbal noronnHa

Protocolo: 847768
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

1° ADitivo Ao coNtRAto N.º 024/2021-sEEL
PRocEsso ADMiNistRAtivo N° 2021/205815
cLÁusuLA PRiMEiRA - Do oBJEto Do coNtRAto oRiGiNÁRio
1.1. - o objeto do presente contrato é a Contratação de empresa especia-
lizada para confecção de material esportivo a fim de atender as demandas 
de interiorização do Projeto Gol do Brasil, conforme especificações e quan-
titativos estabelecidos no termo de referência, anexo edital. este termo de 
Contrato vincula-se ao edital do Pregão Eletrônico nº 06/2021, identificado 
no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
cLÁusuLA sEGuNDA – Do oBJEto Do PREsENtE ADitivo
– O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do 
contrato, por mais 12 (doze) meses de execução do objeto.
2.2- – o objeto do presente termo aditivo consiste no acréscimo de 25% 
sobre o valor contratual.
ParágraFo ÚniCo – o valor global do Contrato nº 024/2021 passará 
de r$ 104.140,00 (Cento e quatro mil, cento e quarenta reais) para r$ 

130.175,00 (Cento e trinta mil, cento e setenta e cinco reais) sofrendo as-
sim um acréscimo de r$ 26.035,00 (vinte e seis mil e trinta e cinco reais).
assinatUra: 13/07/2022
vigênCia: 13/07/2022 a 13/07/2023
Contratada: eMPresa r.b.M.F. CoMÉrCio ataCadista de ProdU-
tos aliMentÍCios e serviÇos eireli, inscrita no CnPj/MF sob o nº 
06.916.722/0001-77
ordenador de desPesa: nivan setUbal noronHa

Protocolo: 847495
.

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto Do tERMo DE foMENto:62/2022 - sEEL
ExERcício: 2022
ProCesso n°: 2022/981333
data de ratiFiCaÇÃo: 01/09/2022
objeto: o Presente terMo de FoMento, deCorrente da inexigi-
bilidade de CHaMaMento PÚbliCo n°62/2022 teM Por objeto a 
CelebraÇÃo de ParCeria atravÉs de terMo de FoMento Para o 
desenvolviMento Projeto de aÇÕes aFirMativas aos Hábitos es-
Portivos.
FUndaMento legal: lei Federal n° 13.019/14artigo 29, CaPUt e arti-
go 31 e demais legislações aplicáveis.
vigênCia: 02/09/2022 a 01/03/2023.
osC: assoCiaÇÃo CUltUral do Pará Wj ProdUÇÕes artÍstiCas, 
CnPj nº: 15.279.114/0001-90
dotaÇÃo orÇaMentária:
Correndo a despesa à conta da seguinte dotação orçamentária:
Funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
Fonte de recursos: 0101000000;
elemento de despesa: 335041
Pi: 22deMg00379
valor: r$ 3.000.000,00 (três Milhões de reais).
ContraPartida: 300.040,00 (trezentos e quarenta mil reais).
valor total: 3.300.040,00 (três Milhões, trezentos e quarenta mil reais).
data da assinatUra:01/09/2022
ordenador resPonsável: nivan setUbal noronHa

Protocolo: 847974
ExtRAto DA iNExiGiBiLiDADE DE cHAMAMENto PúBLico Nº 
62/2022 - sEEL
ExERcício: 2022
ProCesso n°: 2022/981333
data de ratiFiCaÇÃo: 01/09/2022
objeto: o Presente terMo de FoMento, deCorrente da inexigi-
bilidade de CHaMaMento PÚbliCo n°62/2022 teM Por objeto a 
CelebraÇÃo de ParCeria atravÉs de terMo de FoMento Para o 
desenvolviMento Projeto de aÇÕes aFirMativas aos Hábitos es-
Portivos.
FUndaMento legal: lei Federal n° 13.019/14 artigo 29, CaPUt e art. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
valor: r$ 3.000.000,00 (três Milhões de reais).
ContraPartida: r$300.040,00 (trezentos e quarenta mil reais).
valor total:r$ 3.300.040,00 (três Milhões, trezentos e quarenta mil reais).
Considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o seCretario de 
estado de esPorte e lazer, nivan setUbal noronHa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de Chamamento 
Público nº 62/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei Federal n° 
13.019/2014 visando firmar parceria com a ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO 
Pará Wj ProdUÇÕes artÍstiCas, CnPj nº: 15.279.114/0001-90.

Protocolo: 847950
ExtRAto Do tERMo DE foMENto: 60/2022
ExERcício: 2022
ProCesso n°: 2022/797013
data da ratiFiCaÇÃo: 01/09/2022
objeto: o Presente terMo de FoMento, deCorrente da inexigi-
bilidade de CHaMaMento PÚbliCo 60/2022 teM Por objeto a Ce-
lebraÇÃo de ParCeria atravÉs de terMo de FoMento Para o de-
senvolviMentodo “Projeto ColizÃo sUbMission ii – etaPa 2022”.
FUndaMento legal: lei Federal n° 13.019/14artigo 29, CaPUt e arti-
go 31 e demais legislações aplicáveis.
vigênCia: 02/09/2022 a 02/12/2022.
osC: assoCiaÇÃo esPortiva PeqUeno tratorzinHo CnPj: 
35.204.497/0001-44.
dotaÇÃo orÇaMentária:
Correndo a despesa à conta da seguinte dotação orçamentária:
Funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
Fonte de recursos: 0101000000;
elemento de despesa: 335041
Pi: 22deMg00333
valor: r$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais)
valor total: r$ 3.675.000,00 (três milhões e seiscentos e setenta e cinco 
mil reais)
data da assinatUra: 01/09/2022
ordenador resPonsável: nivan setUbal noronHa

Protocolo: 847488
ExtRAto DA iNExiGiBiLiDADE DE cHAMAMENto PúBLico Nº 60/2022
ExERcício: 2022
ProCesso n°: 2022/797013
data de ratiFiCaÇÃo: 01/09/2022
objeto: o Presente terMo de FoMento, deCorrente da inexigi-
bilidade de CHaMaMento PÚbliCo 60/2022 teM Por objeto a Cele-
braÇÃo de ParCeria atravÉs de terMo de FoMento Para o desen-
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volviMentodo “Projeto ColizÃo sUbMission ii”.
FUndaMento legal: lei Federal n° 13.019/14 artigo 29, CaPUt e art. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
valor: r$ 3.675.000,00 (três milhões e seiscentos e setenta e cinco mil reais).
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 60/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei Federal n° 
13.019/2014 visando firmar parceria com a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA PE-
qUeno tratorzinHo CnPj: 35.204.497/0001-44.

Protocolo: 847489
ExtRAto Do tERMo DE foMENto N° 61/2022 -  sEEL
ExERcício: 2022
ProCesso n°: 2022/797172
data de ratiFiCaÇÃo: 01/09/2022
objeto: o Presente terMo de FoMento, deCorrente da inexigibi-
lidade de CHaMaMento PÚbliCo n° 61/2022 teM Por objeto a Ce-
lebraÇÃo de ParCeria atravÉs de terMo de FoMento Para a exe-
CUÇÃo do Projeto soCial Corrida e CaMinHada do ConsUMidor.
FUndaMento legal: lei Federal n° 13.019/14 artigo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
vigênCia: 02/09/2022 a 31/12/2022.
osC: institUto de deFesa e ProteÇÃo do ConsUMidor do estado 
do Pará, CnPj nº 21.848.708/0001-77
dotaÇÃo orÇaMentária:
Funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c;
Fonte de recursos: 0101000000;
elemento de despesa: 335041;
Pi: 22deMg00334
valor: r$ 3.500.000,00
data da assinatUra: 01/09/2022.
ordenador resPonsável: nivan setUbal noronHa

Protocolo: 847659
ExtRAto DA iNExiGiBiLiDADE DE cHAMAMENto PúBLico Nº 
61/2022 - sEEL.
ExERcício: 2022
ProCesso n°: 2022/797172
data de ratiFiCaÇÃo: 01/09/2022.
objeto: o Presente terMo de FoMento, deCorrente da inexigibi-
lidade de CHaMaMento PÚbliCo n° 61/2022 teM Por objeto a Ce-
lebraÇÃo de ParCeria atravÉs de terMo de FoMento Para a exe-
CUÇÃo do Projeto soCial Corrida e CaMinHada do ConsUMidor.
 FUndaMento legal: lei Federal n° 13.019/14 artigo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
valor: r$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).
Considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o seCretario de 
estado de esPorte e lazer, nivan setUbal noronHa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de Chamamento Público 
nº 61/2022, nos termos do art. 31, ii da lei Federal n° 13.019/2014 
visando firmar parceria com o INSTITUTO DE DEFESA E PROTEÇÃO DO 
ConsUMidor do estado do Pará, CnPj nº 21.848.708/0001-77.

Protocolo: 847668

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE tuRisMo

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 642/GEPs/sEtuR DE 01 DE sEtEMBRo 2022
Considerando os termos do processo nº 2022/1122600; Considerando 
a Portaria número 589/2022, publicada no doe 35.082 de 19/08/2022, 
que concede férias a gerente de arquivo. resolve: designar o servidor, 
rUdneY rennan Costa liMa, mat. 57198153/1, assistente de gestão 
em turismo, para responder pela gerência de arquivo, no período de 
05/09/2022 à 04/10/2022, durante as férias regulamentares da titular 
Maria do socorro Pereira Menezes batalha. ordenador: andreY Cassio 
de soUza PiMentel.

Protocolo: 847977

..

DEfENsoRiA PúBLicA
.

..

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 541/2022/GGP/DPG, DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
o deFensor PÚbliCo-geral do estado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, i e viii, da lei Complementar n° 054, de 07 
de fevereiro de 2006; resolve:
art. 1º elogiar a defensora Pública daiane liMa dos santos, id Funcio-
nal nº 5861144, pela sua dedicação na condução do ciclo de palestras de 
Capacitação em enfrentamento à violência de gênero para a defensoria 
Pública do estado do Pará.
art. 2º determinar que o presente elogio seja registrado nos assentos fun-
cionais da referida defensora Pública.
joÃo PaUlo Carneiro gonÇalves lÉdo
defensor Público-geral do estado do Pará

Protocolo: 847969
.

ADMissão DE sERviDoR
.

Ato Nº 56, DE 1º DE sEtEMBRo 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 a ordem de classificação do V 
Concurso Público de Provas e títulos para Provimento de vagas no Cargo 
de defensor Público de Classe inicial - substituto do estado do Pará, cujo 
resultado foi homologado e publicado no doe nº 35.049, de 18 de julho de 
2022; considerando o que consta no Processo administrativo eletrônico nº 
2022/908916; resolve:
art. 1º nomear, com base no art. 8º, inciso xxvii, da lei Complementar 
estadual nº 54/2006 c/c o art. 97-a, i, da lei Complementar Federal nº 
80/94, a candidata abaixo relacionada para exercer, em virtude de apro-
vação em concurso público, o cargo de defensor Público Classe inicial – 
substituto do estado do Pará:

OLIVIA ALBINO DE ALENCAR – classificada em 33° lugar nas vagas para ampla concorrência.

Art. 2º Fica reservada, até o trânsito em julgado da respectiva ação em 
trâmite no Poder Judiciário do Estado do Pará, a vaga do candidato apro-
vado na condição de sub judice abaixo discriminada, respeitada a ordem 
de classificação:

FRANCULINO JOSÉ DA SILVA FILHO – classificado em 32° lugar nas vagas para ampla concorrência.

art. 3º este ato entra em vigor na data de sua publicação.
joÃo PaUlo Carneiro gonÇalves lÉdo
defensor Público-geral do estado do Pará

Protocolo: 847921

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 539/2022/GAB/DPG, DE 1º DE sEtEMBRo DE 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 a disposição do art. 67 da lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo eletrônico nº 2018/160779; resolve:
designar os servidores públicos abaixo relacionados para atuarem, respecti-
vamente, como Fiscal de Contrato e suplente, nos termos do quadro abaixo:

PRocEsso coNtRAto EMPREsA fiscAL tituLAR suPLENtE

2018/160779 001/2018 - 
Condege

Casa da Mo-
eda do brasil 

- CMb

Wagner roMUlo
PinHo de soUza, id.
funcional nº 5891519

Pedro viCtor nUnes de 
qUeiroz, id.

funcional nº 57223908

joÃo PaUlo Carneiro gonÇalves lÉdo
defensor Público-geral do estado do Pará

Protocolo: 847867
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1645/2022 - DA BELéM, 01/09/2022.
a subdefensora Pública-geral da defensoria Pública do estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da Portaria 
nº.178/2020-gab/dPg, de 15 de julho de 2020.
Considerando a solicitação de diária nº 2022/1084102 de 24/08/2022.
resolve:
Conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014. 
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NoME fuNção cPf LotAção MAtRícuLA oBJEtivo PRoGRAMÁticA
alan delson da silva Cor-

deiro aUx. de deFensoria PÚbliCa 616.216.842-53 CoordenaÇÃo FinanCeira 57196777

PartiCiPar de aÇÃo de Cidada-
nia eM CUMPriMento do PPa 03.091.1492.8730

gabriela borges de oliveira aUxiliar adMinistrativo 835.192.702-34 PolÍCia Civil 01001054
jeFFerson Plinio da Costa 

rebelo aUx. adMinistrativo 009.330.672-59 identiFiCaÇÃo-seCCional de
MaritUba/PreF.MUn. de MaritUba 081592

jorge valente da silva jUnior aUx. adMinistrativo 574.395.672-34 PreF.MUn. de MaritUba 079004
Maria raiMUnda santana dos 

santos tÉC. de deFensoria 140.478.102-15 gerênCia de gestÃo de Pessoas 3152758

Maria vilMa de soUsa araÚjo analista de deFensoria 244.905.122-87 balCÃo de direitos 5152909
PaUlo roberto araÚjo da 

silva tÉC. de deFensoria 104.397.732-53 gerênCia de doCUMentaÇÃo e
inForMaÇÃo, ProtoColo geral. 2010593

rosa Maria CarvalHo bentes aUx. de deFensoria PÚbliCa 426.258.152-72 diretoria MetroPolitana 57202067
sÉrgio andrÉ gonsalez goMes aUx. de deFensoria PÚbliCa 792.200.702-78 balCÃo de direitos 57201786

sUellen Ferreira Miranda 
CoreCHa aUxiliar adMinistrativo 932.302.732-49 dideM/PolÍCia Civil 01000997

sUelY raiMUnda seabra 
brazÃo assistente adMinistrativo 758.882.542.15 PreF.MUn. de MaritUba 075228

Wagner roMUlo PinHo de 
soUza tÉC. de deFensoria 732.235.812-00 seCretaria exeCUtiva do ConselHo 

sUPerior 5891519-2

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oRiGEM DEstiNo PERíoDo QtDE
belÉM benevides 04/06/2022 1/2

Mônica Palheta Furtado belém dias
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 847972

.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 532/2022-GGP/DPG, de 29/08/2022. 
a sUbdeFensora PÚbliCa-geral do estado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 9°, v, da lei Complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 2006. 
Considerando o Processo nº 2022/1103035. resolve: Conceder 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares aos: deFensores PÚbliCos: Caio Favero Ferreira, 
Mat. 57234658, P.a. 19/20, 13/10/2022 a 27/10/2022_15 dias. 01/12/2022 
a 15/12/2022_15 dias; daniel aUgUsto lobo de Melo, Mat. 57227137, 
P.a. 21/22, 17/10/2022 a 15/11/2022_30 dias; edgar Moreira alaMar, 
Mat. 55588692, P.a. 21/22, 25/10/2022 a 08/11/2022_15 dias. 05/12/2022 a 
19/12/2022_15 dias; eloizio Cordeiro taveira de soUza, Mat. 5896000, 
P.a. 20/21, 31/10/2022 a 29/11/2022_30 dias; FranCiara leMos rell, 
Mat. 55587528, P.a. 21/22, 31/10/2022 a 09/11/2022_10 dias. 29/06/2023 a 
18/07/2023_ 20 dias; jose rogerio rodrigUes Menezes, Mat. 5935435, 
P.a. 21/22, 03/10/2022 a 01/11/2022_30 dias; nara de CerqUeira Pereira, 
Mat. 5895973, P.a. 20/21, 17/10/2022 a 27/10/2022_11 dias. 16/11/2022 a 
04/12/2022_19 dias.deMais servidores: Celio jaiMe raiol, Mat. 54189320, 
P.a. 21/22, 03/10/2022 a 01/11/2022_30 dias; ClaUderson Miranda, Mat. 
57201785, P.a. 21/22, 03/10/2022 a 01/11/2022_30 dias; Cliver reis barata, 
Mat. 54187789, P.a. 21/22, 25/10/2022 a 08/11/2022_15 dias. 05/12/2022 
a 19/12/2022_ 15 dias; HidelFran oliveira alves, Mat. 57201688, P.a. 
20/21, 01/10/2022 a 30/10/2022_30 dias; jUCeMir siqUeira da silva, 
Mat. 32549, P.a. 21/22, 03/10/2022 a 01/11/2022_30 dias; KYse de FatiMa 
Pantoja viana, Mat. 5958901, P.a. 21/22, 03/10/2022 a 14/10/2022_12 dias. 
29/11/2022 a 16/12/2022_ 18 dias; larissa ConCeiCao CaMPos da silva 
sales, Mat. 5933948, P.a. 21/22, 03/10/2022 a 01/11/2022_30 dias; lidia 
Cristina lobo Correa, Mat. 5921618, P.a. 21/22, 04/10/2022 a 18/10/2022 
_15 dias. 06/12/2022 a 20/12/2022_ 15 dias; MarCos antonio rabelo 
barbosa, Mat. 57194070, P.a. 20/21, 13/10/2022 a 11/11/2022_30 dias; 
Maria do soCorro de oliveira, Mat. 5573700, P.a. 21/22, 03/10/2022 a 
01/11/2022_30 dias; renata de Cassia brito FigUeiredo, Mat. 5930428, 
P.a. 21/22, 01/10/2022 a 30/10/2022_30 dias; roberto eriC seabra de 
soUza, Mat. 57175800, P.a. 20/21, 06/10/2022 a 04/11/2022_30 dias; saraH 
igreja da silva, Mat. 5868335, P.a. 21/22, 03/10/2022 a 01/11/2022_30 
dias; sidneY alMeida dos santos, Mat. 57212384, P.a. 21/22, 03/10/2022 
a 01/11/2022_30 dias.
MÔniCa PalHeta FUrtado belÉM dias
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 847779
t..

toRNAR sEM EfEito
.

PoRtARiA Nº 538/2022/GGP/DPG, DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
o deFensor PÚbliCo-geral do estado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, i e viii, da lei Complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006; Considerando o que consta no Processo administrativo 
eletrônico nº 2022/1119352; resolve:
TORNAR SEM EFEITO a concessão de Gratificação por Tempo Integral à 
servidora Pública joselMa barbosa CUnHa, id Funcional nº 57211475, 
ocupante do cargo de técnico de defensoria Pública a, ocorrida por meio 
da Portaria nº 397/2022/ggP/dPg, de 04 de julho de 2022, publicada 
no d.o.e. nº 35.034, de 05.07.2022.
joÃo PaUlo Carneiro gonÇalves lÉdo
defensor Público-geral do estado do Pará

Protocolo: 847868

EDitAL Nº 03/coNvocAção/DPPA, DE 1º DE sEtEMBRo DE 2022.
REsuLtADo DA ANÁLisE DA PERíciA E Dos DocuMENtos E coN-
vocAção PARA A PossE
o deFensor PÚbliCo-geral do estado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8º, iv e xxiii da lei Complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006; considerando as disposições contidas nos arts. 27, 
29 e 30, todos da lei Complementar estadual nº 54/2006; considerando 
as regras previstas no item 17 do edital 01/2021/dP/Pa, que tornou pú-
blico a realização do v Concurso Público para o preenchimento de cargos 
de defensor Público de Classe inicial - substituto do estado do Pará; con-
siderando o ato nº 43, de 25.07.2022 (d.o.e. nº 35.057), que nomeou 
35 (trinta e cinco) candidatos aprovados, e o ato nº 48, de 16.08.2022 
(d.o.e. nº 35.080), que nomeou mais 2 (dois) candidatos aprovados, a 
título de reposição, conforme lista de classificação; considerando os pare-
ceres de conformidade entregues em 1º de setembro de 2022 pela Co-
missão de análise da documentação, instituída pela Portaria nº 47/2022/
GAB/DPG, de 25 de julho de 2022; considerando, por fim, o que consta 
no Processo administrativo eletrônico nº 2022/908916; resolve:
1. tornar PÚbliCo o resultado da análise da perícia admissional e dos 
documentos necessários para a posse no cargo de defensor Público de 
Classe inicial - substituto do estado do Pará, a ocorrer na data de 12 de 
setembro de 2022, às 18 horas, no teatro Maria sylvia nunes, sito à av. 
Mal. Hermes, s/n - Campina, belém - Pa, 66010-020, brasil, armazém 3 
da estação das docas, com a relação dos candidatos considerados aPtos, 
nos termos do quadro abaixo especificado:

NoME coNfoRMiDADE - ANÁLisE 
DocuMENtAL

1 MatHeUs goMes CaMaCHo aPto

2 Maria Clara Hage Pereira aPto

3 lUCas raFael de alenCar Mota silva aPto

4 laUro siMoes de Castro bisnetto aPto

5 artHUr senra jaCob aPto

6 MarCelo aUgUsto santos nogUeira aPto

7 MarCUs viniCiUs KUrger beCKer aPto

8 Cesar aUgUsto Moreira aPto

9 Maria Carolina aMaral Cordeiro aPto

10 lUCas oliveira da Costa aPto

11 vanessa Maria de Matos Castro aPto

12 jUliana goes roCHa aPto

13 lUCas teMbra liMa aPto

14 Fernanda silva MarCiao aPto

15 larissa CaMPela Messias aPto

16 andre lUis Pessoa Mello F. aPto

17 joao raFael Monteiro rodrigUes aPto

18 raFael de jesUs roCHa aPto



88  diário oFiCial nº 35.102 Sexta-feira, 02 DE SETEMBRO DE 2022

19 igor CanCUÇU leal aPto

20 andre FeliPe ribeiro valente aPto

21 davi saraiva noronHa aPto

22 igor Frota Pita aPto

23 Fernanda sales sCHettini aPto

24 Carolina CrUz Costa rodrigUes aPto

25 Heleonora Cristina silva soares aPto

26 jÚlia graCielle rezende de soUza aPto

27 lUana garCia liMa aPto

28 joana aUrÉlio de liMa aPto

29 anderson lUis liMa da silva aPto

30 joÃo PaUlo Fortes Perina aPto

31 laiana santana ribeiro aPto

32 ana laUra bezerra santos aPto

33 Carolina CarÍCio bernardino de oliveira aPto

34 Helder liMa teixeira aPto

35 Helena rosal silva inaPto

2. O presente Edital entra em vigor na data de sua divulgação oficial.
belém, 1º de setembro de 2022.
joÃo PaUlo Carneiro gonÇalves lÉdo
defensor Público-geral do estado do Pará

Protocolo: 847992

.

.

JuDiciÁRio
.

.

.

tRiBuNAL DE JustiçA
Do EstADo Do PARÁ

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

Extrato do 1º termo Aditivo ao contrato nº. 047/2021/tJPA // Par-
tes: tjPa e a empresa teCHsCan iMPortadora e serviCos eireli – 
ePP, inscrita no CnPj/MF sob o nº. 06.083.148/0001-13 // objeto do Con-
trato: Contratação de empresa especializada na comercialização e instala-
ção de pórtico detector de metais para as instalações prediais do tribunal 
de justiça do estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital. // origem: 
Pregão eletrônico de nº 051/tjPa/2021 // Processo: Pa-Pro-2021/03260 
// objeto do aditivo: reequilíbrio do valor contratado no percentual de 
r$ 8,578% e o acréscimo quantitativo de 3 (três) unidades de detector 
de Metal, correspondente ao percentual de 21,2%. // valor do Contrato: 
Considerando o reequilíbrio e o acréscimo de r$ 67.838,58, o valor glo-
bal passa a ser de r$ 380.231,43. // dotação orçamentária: Programa 
de trabalho: 02.061.1417.8647; Fonte de recursos: 0101; elemento da 
despesa: 449052. // data da assinatura: 29/08/2022 // Foro: belém/Pa 
// responsável pela assinatura: débora Moraes gomes – secretária de 
administração do tjPa // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves 
santos – secretário de Planejamento, Coordenação e Finanças.

Protocolo: 847513
Extrato do 12º termo de Adesão ao Acordo de cooperação técnica 
nº. 038/2019-tJPA// o MUniCÍPio de Marabá, inscrito no CnPj n.º 
05.853.163/0001-30, adere ao acordo de Cooperação técnica celebrado 
entre o tribUnal de jUstiÇa do estado do Pará, o estado do Pará, 
a seCretaria de estado de segUranÇa PÚbliCa e deFesa soCial 
do estado do Pará, a PolÍCia Militar do estado do Pará, a Po-
lÍCia Civil do estado do Pará e a FUndaÇÃo ParáPaz.// objeto: 
Constitui objeto do presente acordo de Cooperação técnica a expansão 
do Programa “PATRULHA MARIA DA PENHA”, com o objetivo de fiscalizar 
o cumprimento das medidas protetivas deferidas por juízes de direito do 
estado do Pará em processos de violência doméstica e Familiar Contra a 
Mulher, especialmente nas situações cuja fiscalização é considerada indis-
pensável. // data da assinatura: 29/08/2022. // responsável pela assina-
tura: sebastião Miranda Filho – Prefeito Municipal.

Protocolo: 847592

..

tRiBuNAis DE coNtAs
.

.

.

tRiBuNAL DE coNtAs
Do EstADo Do PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 39.133, DE 31 DE AGosto DE 2022.
a Presidente do tribunal de Contas do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
Considerando o teor do Processo eletrônico tC 009361/2022, de 08-
06-2022,
Considerando os termos do ofício nº 163/2022-gP/dgP-al, de 17-05-
2022, da assembleia legislativa do estado do Pará;
Considerando o disposto na resolução nº 19.405-tCe/Pa, de 07-06-
2022;
r e s o l v e:
ColoCar à disposição da assembleia legislativa do estado do Pará, sem 
ônus para esta Corte de Contas, a partir de 01-06-2022 a 31-05-2024, o 
servidor nilsen Castelo de vasConCelos, agente auxiliar de serviços 
gerais, matrícula nº 0100483.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 847755
PoRtARiA Nº 39.121, DE 30 DE AGosto DE 2022.
a Presidente do tribunal de Contas do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
Considerando o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
Considerando o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
Considerando o Parecer nº 068/2022 da Comissão Permanente de ava-
liação e desempenho, anexo ao expediente eletrônico nº 014595/2022.
r e s o l v e:
HoMologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

ENQuADRAMENto AtuAL
PRoGREssão fuNcioNAL Ho-

RizoNtAL PoR ANtiGuiDADE

A contar 
de:

cargo atual cl Nv
cargo Enqua-
dramento

cl Nv

0101064
reginaldo 

Fernandes da 
silva

auxiliar técnico de 
Controle externo. 
informática tCe-

Ca-402

b 01

auxiliar técnico 
de Controle ex-

terno. informática 
tCe-Ca-402

b 02 06/08/2022

Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 847742
PoRtARiA Nº 39.132, DE 31 DE AGosto DE 2022.
a Presidente do tribunal de Contas do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
Considerando o documento do gab-CFCr, protocolizado sob o expe-
diente nº 015175/2022,
r e s o l v e:
exonerar a servidora tYCiana gadelHa barbosa vieira, matrícula nº 
0101643, do cargo em comissão de assistente de Conselheiro nM-03, a 
partir de 01-09-2022.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 847730
PoRtARiA Nº 39.119, DE 30 DE AGosto DE 2022.
a Presidente do tribunal de Contas do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
Considerando o que dispõe o artigo 15 inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
Considerando o disposto no art. 15, i, xxxii e xliv do ato nº 63 - 
regimento interno do tribunal de Contas do estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
Considerando o Parecer n.º 446/2022 da Comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no expediente nº 010587/2021;
r e s o l v e:
HoMologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela secretaria de gestão de Pessoas.
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Matrícula Nome

ENQuADRAMENto AtuAL
PRoGREssão PoR ELEvAção 
DE NívEL PRofissioNAL

A contar de:
cargo atual cl Nv

cargo 
Enquadra-

mento
cl Nv

0101096
adilson 

vasConCellos 
jesUs

auditor de Controle 
externo-Ciências Con-
tábeis  tCe-Ct-603

b 01

auditor 
de Controle 

externo-Ciên-
cias Contábeis  
tCe-Ct-603

C 01 21/08/2022

Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 847725
PoRtARiA Nº 39.120, DE 30 DE AGosto DE 2022.
a Presidente do tribunal de Contas do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
Considerando a resolução nº 482/2009, de 10 de dezembro de 2009;
Considerando o Memo nº 56/2021 e Memo nº 64/2022 – eCav, proto-
colizados sob o expediente nº 015124/2021;
r e s o l v e:
Prorrogar pelo prazo de 04 (quatro) meses, a contar de 16-06-2022, 
o prazo para conclusão da elaboração do Plano de desenvolvimento 
institucional (Pdi) e Programa Pedagógico de Curso (PPC) de especialização 
lato-sensu da eCav-tCe-Pa, de que trata o expediente nº 015124/2021, 
cuja comissão foi designada pela Portaria nº 37.690 de 07-12-2021, 
publicada no d.o.e nº 34.799, de 16-12-2021.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 847718

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 39.134, DE 01 DE sEtEMBRo DE 2022.
a Presidente do tribunal de Contas do estado do Pará, no uso de suas atri-
buições, Considerando o Memorando nº 295/2022 – CeM,
protocolizado sob o expediente nº 015183/2022, r e s o l v e:
ConCeder suprimento de Fundos ao servidor jorge lUiz Cordeiro de 
oliveira, assistente de Conselheiro, matrícula nº 0101094,
para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas: Exercício finan-
ceiro: 2022.
valor do suprimento: r$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de trabalho: 01032112262670000- operacionalização das ações 
administrativas. Período de aplicação: 60 (sessenta) dias,
a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
Fonte: tesouro
dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de Contas do estado do Pará, em 01 
de setembro de 2022.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 847728

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

o tribunal Pleno do tribunal de contas do Estado do Pará, em ses-
são ordinária de 28 de junho de 2022, tomou a seguinte decisão:
AcÓRDão N.º 63.281
(Processo tc/530523/2011)
assunto: tomada de Contas do Convênio sePoF nº 180/2010
responsável/interessado: evaldo oliveira da CUnHa e PreFeitUra 
MUniCiPal de iPixUna do Pará
relatora: Conselheira Maria de loUrdes liMa de oliveira
impedimento: Conselheira rosa egÍdia CrisPino CalHeiros loPes 
(art. 178, do ritCe-Pa).
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei Complementar n.º 81, de 26 de abril de 
2012, julgar regulares com ressalvas as contas de responsabilidade do sr. 
evaldo oliveira da CUnHa, (CPF: nº ***. 934.452**), Prefeito à época 
do Município de ipixuna do Pará, no valor de r$ 1.363.632,56 (um milhão, 
trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta 
e seis centavos).
AcÓRDão N.º 63.282
(Processo tc/519193/2019)
assunto: Pedido de resCisÃo do aCÓrdÃo n.º 58.162, de 25/10/2018
recorrente: lÍria rUiz lira
advogado: dr. joÃo CÉsar Martins Cardoso – oab/Pa nº 20.569
relator: Conselheiro CiPriano sabino de oliveira jUnior
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, 
inciso xx do regimento interno, conhecer do Pedido de rescisão interposto 
pela sra. lÍria rUiz lira e, no mérito, julgá-lo improcedente, mantendo-
se na íntegra os termos do aCÓrdÃo n.º 58.162, de 25/10/2018.

AcÓRDão Nº. 63.283
(Processo tc/519054/2011)
assunto: Prestação de Contas relativa ao Convênio alePa nº. 177/2010.
responsável/interessado:  Marinez Pinheiro gonçalves de oliveira – ação 
labinho empreendimento social
advogados: adriano borges da Costa neto, oab/Pa nº 23.406 e ro-
bson Cristiano leÃo Matos, oab/Pa nº 9.314
relator: Conselheiro CiPriano sabino de oliveira jÚnior
impedimento: Conselheira rosa egÍdia CrisPino CalHeiros loPes 
(art. 178, do regimento interno).
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “d”, c/c os art. 62 e no art. 82, da lei Complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012:
1) julgar irregulares as contas, e condenar o sr. Marinez PinHeiro gon-
Çalves de oliveira (C.P.F. nº. 745.905.882-34), a devolução aos cofres 
públicos estaduais da importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 
sendo 04 (quatro) parcelas nos valores de r$-15.000,00 (quinze mil re-
ais) cada, atualizadas a partir de 31/05/10, 22/07/2010, 21/09/2010 e 
21/12/2010, respectivamente, e acrescida de juros até a data de seu efe-
tivo recolhimento, perfazendo o total corrigido de r$270.766,19(duzentos 
e setenta mil, setecentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos);
2) aplicar-lhe multa de r$27.076,62(vinte e sete mil, setenta e seis reais 
e sessenta e dois centavos), correspondente a 10% (dez por cento) sobre 
o débito apontado, devidamente atualizado a ser recolhida na forma como 
dispõe a lei estadual n°. 7.086/2008, c/c os arts. 2°, iv, e 3° da resolução 
n°. 17.492/2008/tCe;
os valores supracitados deverão ser recolhidos no prazo de trinta (30) dias 
contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
este aCÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente da imputação do débito e da cominação de 
multa, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o 
art. 71, § 3°, da Constituição Federal.

Data inicial valor Histórico valor corrigido até a data 
28/06/2022

31/05/2010 15.000,00 68.631,82
22/07/2010 15.000,00 68.102,05
21/09/2010 15.000,00 67.479,33
21/12/2010 15.000,00 66.552,99

total 60.000,00 270.766,19

AcÓRDão Nº. 63.284
(Processo tc/524860/2011)
assunto: Prestação de Contas relativa ao Convênio alePa nº 136-gP/2010.
responsável/interessado: greiCio Hilário lira e assoCiaÇÃo renas-
Cer vidas
relator: Conselheiro: CiPriano sabino de oliveira jUnior
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inci-
so i, c/c o art. 60 da lei Complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, jul-
gar regulares as contas de responsabilidade do sr. greiCio Hilário lira, 
ex-Presidente da associação renascer vidas, no valor de r$-24.000,00 
(vinte e quatro mil reais), e dar-lhe plena quitação.
AcÓRDão Nº 63.285
(Processo tc/503243/2014)
assunto:  Prestação de Contas da seCretaria de estado de desen-
VOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS, referente ao exercício fi-
nanceiro de 2013.
responsável: joaqUiM PassarinHo Pinto de soUza Porto.
advogado: reginaldo da Motta Correa de Melo jUnior – oab/Pa 10.769
relator: Conselheiro lUis da CUnHa teixeira
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei Complementar n° 81, de 26 de abril de 
2012, julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do sr. 
joaqUiM PassarinHo Pinto de soUza Porto (CPF:***063.282-**), 
ex-secretário de estado de desenvolvimento Urbano e de obras Públicas, 
no valor de r$-229.082.140,88 (duzentos e vinte e nove milhões, oitenta 
e dois mil, cento e quarenta reais e oitenta e oito centavos).
AcÓRDão N.º 63.286
(Processo tc/503414/2014)
assunto: Prestação de Contas da secretaria de estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, referente ao exercício financeiro de 2013.
responsável: josÉ alberto da silva Colares
relator: Conselheiro lUis da CUnHa teixeira
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei Complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) julgar regUlares CoM ressalva as contas de responsabilidade do sr. 
josÉ alberto da silva Colares (CPF: ***809.872-**), ex-secretário 
de estado de Meio ambiente e sustentabilidade referente ao exercício de 
2013, no valor de r$149.133.332,54 (Cento e quarenta e nove milhões, 
cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro 
centavos);
2) recomendar à secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade que:
2.1) observe os princípios orçamentários, bem como legislação pertinente 
na elaboração de sua peça orçamentária com vista a evitar a superestima-
ção de receitas orçamentárias;
2.2) crie condições para que seja atendido ao que determina art. 2°, inciso 
vi da lei estadual n° 6.176, de 29 de dezembro de 1998, ipsis litteris:
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1. “os servidores na função de agentes Públicos de Controle serão respon-
sáveis pela análise da prestação de contas e pelos registros das confor-
midades dos atos e fatos ocorridos nos respectivos órgãos e entidades da 
administração pública estadual sob sua competência, conforme dispuser 
normativamente a auditoria-geral do estado; (lei estadual n° 6.176 de 29 
de dezembro de 1998).”
2.3) o setor de controle interno seja efetivamente provocado e exerça seu 
imprescindível trabalho visando desempenhar suas atividades internas, 
inerentes à administração pública, de forma satisfatória e gradua|, indis-
pensáveis ao cumprimento dos princípios contábeis e jurídicos correlatos à 
administração pública;
2.4) para alcançar resultados satisfatórios no monitoramento e avaliação 
dos gastos pelo núcleo de controle interno, deve haver um aumento do 
número do efetivo e constante aperfeiçoamento dos servidores envolvidos 
nesta atividade;
2.5) nas contratações por inexigibilidade de licitação observe a necessida-
de de juntar atestado de exclusividade ou documento equivalente devida-
mente atualizado;
2.6) obedeça ao comando insculpido no art. 38, par. único da lei 8.666/93, 
emitindo parecer jurídico prévio às suas contratações;
2.7) efetue os pagamentos de acordo com que estabelece a legislação es-
tadual no que se refere à obrigatoriedade de que o pagamento seja efetua-
do mediante crédito em conta corrente aberta no banco do estado do Pará;
2.8) observe com rigor todos os critérios exigidos para a contratação direta 
por inexigibilidade ou dispensa de licitação, conforme mandamento inscul-
pido no art. 25 da lei 8.666/93;
2.9) observe o art. 70 da Constituição Federal, bem como o cumprimento 
de todas as formalidades legais dispostas na legislação e normativos re-
lacionados à concessão e prestação de contas dos processos de diárias;
2.10) adote medidas para solucionar as pendências registradas na rubrica 
“diversos responsáveis”, instaurando as tomadas de contas, caso necessário.
AcÓRDão N.º 63.287
(Processo tc/503490/2012)
assunto: Prestação de Contas dos encargos gerais do Corpo de bombeiros 
Militar do Estado do Pará, referente ao exercício financeiro de 2011.
responsáveis: lUiz CláUdio sarManHo da Costa e HegÉsiPo donato 
teixeira jÚnior
advogado:  antÔnio edUardo Cardoso da Costa – oab/Pa n.º 9.083.
relator: Conselheiro lUis da CUnHa teixeira
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei Complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) julgar regUlares CoM ressalva as contas de responsabilidade dos 
srs. lUiz CláUdio sarManHo da Costa (CPF: ***.437.092-**), perío-
do de 01.01.2011 a 28.07.2011, e HegÉsiPo donato teixeira jÚnior 
(CPF: ***.595.942-**), período de 29.07.2011 a 14.05.2012, ex-Coman-
dantes gerais do Corpo de bombeiros Militar do estado do Pará, no valor 
de r$ 329.962,75(trezentos e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e 
dois reais e sessenta e cinco centavos);
2) recomendar ao do Corpo de bombeiros Militar do estado do Pará que 
fortaleça seu Controle interno para que o mesmo possa exercer de fato seu 
imprescindível trabalho, visando desempenhar suas atividades internas, 
inerentes à administração pública, de forma satisfatória e em conformida-
de com suas atribuições legais, a fim de resguardar os ativos da instituição.
AcÓRDão N.º 63.288
(Processo tc/507000/2011)
assunto: Prestação de Contas da seCretaria de estado de desenvolvi-
MENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS, relativa ao exercício financeiro de 2010.
responsável: Kleber roberto Matos da silva
relator: Conselheiro lUis da CUnHa teixeira
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei Complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do sr. Kleber 
roberto Matos da silva, gestor à época da secretaria de estado de 
desenvolvimento Urbano e de obras Públicas (CPF nº ***.240.662**), no 
valor de r$48.799.750,00(quarenta e oito milhões, setecentos e noventa 
e nove mil, setecentos e cinquenta reais).
AcÓRDão N.º 63.289
(Processo tc/518682/2009)
assunto: Prestação de Contas relativa ao Convênio sePoF Fde nº 195/2008
responsável/interessado: dUCioMar goMes da Costa e P. M. de belÉM
advogado:  dr. sábato giovani Megale rossetti (oab/Pa nº 2.774)
relator:  Conselheiro odilon ináCio teixeira
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos arts. 53, § 
3º, 57 e 58 da lei Complementar n.° 81, de 26 de abril de 2012, considerar 
iliquidáveis as contas de responsabilidade do sr. dUCioMar goMes da 
Costa, ex-Prefeito Municipal de belém, no valor de r$675.000,00 (seis-
centos e setenta e cinco mil reais) relativos ao Convênio sePoF Fde nº 
195/2008, ordenando o trancamento das mesmas e o consequente arqui-
vamento dos autos.
AcÓRDão Nº. 63.290
(Processo tc/510288/2008)
assunto:  Prestação de Contas do Convênio asiPag nº 197/2007
responsável:  brUno de Melo FigUeiras e assoCiaÇÃo soCial e be-
neFiCente distrital
advogada: ManUella barbosa MáCola – oab/dF nº. 64.218
relator: Conselheiro odilon ináCio teixeira
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, da lei Complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:

1. julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do sr. brU-
no de Melo FigUeiras (CPF: ***.523.662-**), ex-Presidente da asso-
ciação Social e Beneficente Distrital, no valor de R$ 110.000,00 (cento e 
dez mil reais);
2. recomendar ao sr. bruno de Melo Figueiras e à associação social e 
Beneficente Distrital que, nos convênios doravante firmados com o Estado 
do Pará, observem o disposto no decreto n. 768/2013, no que concerne à 
necessidade de realizar cotação prévia de preços no mercado para aquisi-
ção de bens e contratação de serviços.
AcÓRDão N.º 63.291
(Processo tc/520001/2017)
assunto:  reCUrso de reConsideraÇÃo.
recorrente: jaiMe barbosa da silva e PreFeitUra MUniCiPal de Óbidos
Decisão Recorrida: AcÓRDão nº 56.685, de 04/05/2017
advogado: dr; nelson lUiz diniz da ConCeiÇÃo – oab/Pa nº 7.885
relatora: Conselheira rosa egÍdia CrisPino CalHeiros loPes
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no 
art. 1º, inciso xx, do ato 63, de 17/12/2012 do ritCe-Pa, conhecer do 
recurso de reconsideração interposto pelo sr. jaiMe barbosa da silva, 
ex-Prefeito Municipal de Óbidos (CPF:120.550.852-04) e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, para reformar o aCÓrdÃo recorrido, reduzindo o 
valor a ser devolvido para r$-17.141,28 (dezessete mil, cento e quarenta e 
um reais e vinte e oito centavos), devidamente atualizado monetariamente 
e acrescido de juros legais a partir de 04/08/2010 e, aplicar-lhe multa 
regimental de r$-1.714,12 (um mil, setecentos e quatorze reais e doze 
centavos) em face do débito apontado na mesma proporção constante do 
aCÓrdÃo original.
AcÓRDão Nº. 63.292
(Processo tc/504648/2013)
assunto: Prestação de Contas relativa ao Convênio seCUlt nº 107/2010.
responsável/interessado: Maria MartinHa de Farias loUreiro e ir-
Mandade de CariMbÓ sÃo benedito
relator: Conselheiro: Fernando de Castro ribeiro
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei Complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade da sra. Maria MartinHa 
de Farias loUreiro, ex-Presidente da irmandade de Carimbó são be-
nedito, no valor de r$-10.000,00 (dez mil reais), e dar-lhe plena quitação.
AcÓRDão Nº. 63.293
(Processo tc/513547/2013)
assunto: tomada de Contas relativa ao Convênio seCUlt nº. 186/2009.
responsável/interessado: valdeci sousa da Conceição e associação des-
portiva, Cultural, Profissionalizante e Social do Atalaia.
relator: Conselheiro Fernando de Castro ribeiro
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inciso 
iii, alíneas “a” e “d”, da lei Complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar irregulares as contas e condenar solidariamente, o sr. valdeci sousa 
da Conceição (CPF nº. 611.901.602-34) e a associação desportiva, Cultu-
ral, Profissionalizante e Social do Atalaia (CNPJ: 10.799.686/0001-86), a 
devolução aos cofres públicos estaduais da importância de R$96.000,00 
(noventa e seis mil reais) atualizada a partir de 26/11/2009, e acrescida 
de juros até a data de seu efetivo recolhimento.
o valor supracitado deverá ser recolhido no prazo de trinta (30) dias con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
este aCÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da 
Constituição Federal.
AcÓRDão N.º 63.294
(Processo tc/506706/2012)
assunto: Prestação de Contas relativa ao termo de Cooperação técnica 
adePará nº. 001/2011
responsáveis/interessados:  neY eMil da ConCeiÇÃo Messias jUnior 
e seCretaria de estado de CoMUniCaÇÃo
advogado: lUis galeno araÚjo brasil – oab/Pa nº. 7971
Proposta de decisão: Conselheiro substituto jUlival silva roCHa
Formalizador da decisão: Conselheiro CiPriano sabino de oliveira jU-
nior (art. 191, §3º, do regimento interno)
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, unanime-
mente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento nos arti-
gos 56, inciso iii, alínea “b” da lei Complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar irregulares as contas de responsabilidade do sr. neY eMil da ConCeiÇÃo 
Messias jUnior (CPF:***.697.272-**), no valor de r$164.000,00 (cento e 
sessenta e quatro mil reais), sem devolução de valores.
AcÓRDão N.º 63.295
(Processo tc/529499/2011)
assunto: tomada de Contas relativa ao Convênio sePoF n.º 025/2010.
responsável/interessado: lindoMar CarvalHo garCia e PreFeitUra 
MUniCiPal de brasil novo
Proposta de decisão: Conselheiro substituto jUlival silva roCHa
Formalizador da decisão: Conselheiro odilon ináCio teixeira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno).
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alíneas “b” e “d”, c/c o art. 62, da lei Complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar o sr. 
lindoMar CarvalHo garCia (CPF: 405.556.745-68), ex-Prefeito do Mu-
nicípio de brasil novo, à devolução aos cofres públicos estaduais do valor 
de r$ 698.813,34 (seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e treze reais 
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e trinta e quatro centavos), devidamente atualizado a partir de 18.10.2010 
e acrescido de juros até a data de seu efetivo recolhimento, que deverá 
ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta decisão 
no Diário Oficial do Estado.
este aCÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
Constituição Federal.
AcÓRDão N.º 63.296
(Processo tc/504841/2013)
assunto: tomada de Contas especial relativa ao Convênio seCUlt nº. 120/2010
responsável/interessado: CHristian lisboa CUnHa e institUto aMa-
zÔniCo Para o desenvolviMento de teCnologias soCiais
Proposta de decisão: Conselheiro substituto jUlival silva roCHa
Formalizadora da decisão:  Conselheira rosa egÍdia CrisPino CalHei-
ros loPes (art. 191, §3º, do regimento interno)
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 56, inciso iii, alíneas “a” e “d”, e art. 62, da lei Complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar o sr. CHristian 
lisboa CUnHa, (CPF: 610.639.672-87), ex-Presidente do instituto amazô-
nico Para o desenvolvimento de tecnologias sociais, à devolução aos cofres 
públicos estaduais da quantia de r$100.000,00 (cem mil reais), devidamente 
atualizada, a contar de 05/04/2010 e acrescida de juros até a data de seu efe-
tivo recolhimento, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
este aCÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
Constituição Federal.
AcÓRDão Nº 63.297
(Processo tc/504750/2011)
assunto: tomada de Contas relativa ao Convênio sedUC nº 869/2009
responsável/interessado: odiMar WanderleY saloMÃo e PreFeitUra 
MUniCiPal de aFUá
Proposta de decisão: Conselheira substituta Milene dias da CUnHa
Formalizador da decisão: Conselheiro CiPriano sabino de oliveira jU-
nior (art. 191, §3º do ritCe/Pa)
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 56, inciso ii, c/c o art. 61 da lei Complementar nº 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade 
do sr. odiMar WanderleY saloMÃo (CPF:***.543.642-**), Prefeito à 
época do Município de afuá,  no valor de r$ 104.539,12 (cento e quatro mil 
e quinhentos e trinta e nove reais e doze centavos).
AcÓRDão Nº 63.298
(Processo tc/528769/2011)
assunto: Prestação de Contas relativa ao Convênio sedUC nº 062/2010 e 
termo aditivo.
responsável/interessado: Carlos vinÍCios de Melo vieira e PreFei-
tUra MUniCiPal de toMÉ-aÇÚ.
Proposta de decisão: Conselheira substituta Milene dias da CUnHa
Formalizador da decisão: Conselheiro lUis da CUnHa teixeira (art. 191, 
§3º do ritCe/Pa)
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 56, inciso i, c/c o art. 60 da lei Complementar nº 81, de 
26 de abril de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade do sr. 
Carlos viniCios de Melo vieira, prefeito à época de Município de to-
mé-açú, no valor de r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e dar-lhe 
plena quitação.
o tribunal Pleno do tribunal de Contas do estado do Pará, em sessão ordi-
nária, em sessão do dia 11 de agosto de 2022, tomou a seguinte decisão:
AcÓRDão N.º 63.558
(Processo tc/009272/2022)
assunto: PensÃo esPeCial
requerente: seCretaria de estado de PlanejaMento e adMinistraÇÃo
relator: Conselheiro odilon ináCio teixeira
aCordaM os Conselheiros do tribunal de Contas do estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inci-
so ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei Complementar nº. 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão especial, consubstancia-
do no decreto n.º 2.369, de 18/05/2022, em favor de ana PaUla esPÍn-
dola agUiar, bárbara esPÍndola agUiar e Hanna bárbara santos 
agUiar, dependentes do ex-segurado jorge alberto Moreira aguiar.
NotificAção
  de ordem da exma. Cons.ª rosa egídia Crispino Calheiros lopes, relatora do 
Processo n.º 009510/2022, que trata da representação interposta pelo Procu-
rador Geral do Município de Tomé−Açu, em face da ex−Prefeita do Município 
de Tomé−Açu, Sra. Aurenice Correa Ribeiro, e da ex-secretária de educação do 
Município, referente ao Programa estadual de transporte escolar (Pete), cele-
brado com o Estado no ano de 2020, notifico a Senhora MARIA APARECIDA 
silva altenHoFen (CPF: ***.520.202-**), ex-secretária de educação do Mu-
nicípio, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta, 
manifeste-se acerca dos fatos narrados na representação (edoC 1), consoante 
despacho (Peça: 13.des – 484/2022), o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “Portal do jUrisdiCionado” do tCe-Pa, no endereço eletrônico: 
https://www.tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal. informo, por oportuno, que 
a resposta a esta comunicação será recebida, exClUsivaMente, por meio do 
referido portal. Caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do 
jUrisdiCionado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
josÉ tUFFi saliM jUnior
secretário-geral

coMuNicAção DE AuDiêNciA
 de ordem do excelentíssimo Conselheiro relator, odilon ináCio teixei-
ra, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do tri-
bunal de Contas do estado do Pará, comunico o senhor CÉlio rodrigUes 
da silva, (CPF: xxx.918.602-xx), Prefeito à época, para que, no prazo 
de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de justifi-
cativas nos autos do Processo tC/525990/2019, que trata da Prestação de 
Contas da PreFeitUra MUniCiPal de eldorado do Carajás, referente 
ao Convênio setran nº 011/2018, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “Portal do jUrisdiCionado” do tCe-Pa, no endereço eletrô-
nico: https:// tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, exClUsivaMente, por meio do referido Portal.
Caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do jUrisdi-
Cionado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
josÉ tUFFi saliM jUnior
secretário-geral
coMuNicAção DE AuDiêNciA
 de ordem do excelentíssimo Conselheiro substituto, edvaldo Fernan-
des de soUza, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento in-
terno do tribunal de Contas do estado do Pará, comunico o senhor adelar 
Pelegrini, (CPF: xxx.106.302-xx), Prefeito à época, para que, no prazo 
de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de justi-
ficativas nos autos do Processo TC/518248/2019, que trata da Prestação 
de Contas da PreFeitUra MUniCiPal de tUCUMÃ, referente ao Convênio 
setran nº 010/2018, o qual poderá ser consultado mediante acesso ao 
“Portal do jUrisdiCionado” do tCe-Pa, no endereço eletrônico: ht-
tps:// 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

Protocolo: 845541
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MiNistéRio PúBLico
.

.

.

MiNistéRio PúBLico
Do EstADo Do PARÁ

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 4895/2022-MP/PGJ
o ProCUrador-geral de jUstiÇa do estado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
Considerando os termos do e-mail datado de 12/8/2022, protocolizado 
no “siP” sob o nº 11970/2022, em 12/8/2022;
Considerando os termos do requerimento datado de 10/08/2022, pro-
tocolizado no “siP” sob o nº 11868/2022, em 12/8/2022, pelo qual o Pro-
motor de justiça nicolau antonio donadio Crispino requer aposentadoria 
voluntária, a partir de 3/9/2022, autuado sob o Processo nº sg-18/2022;
Considerando os termos da resolução nº 008/2007-MP/CPj, de 
22/10/2007, publicada no d.o.e de 16/3/2010,
r e s o l v e:
i - disPensar o Promotor de justiça niColaU antonio donadio 
CRISPINO da função de Coordenador das Promotorias de Justiça da Infância 
e juventude da Capital, designado pela Portaria nº 4554/2021-MP/Pgj, 
de 16/12/2021, publicada no d.o.e. de 17/12/2021, a partir de 3/9/2022.
ii - loUvar a colaboração, a competência, a dedicação e a lealdade com 
que o doutor nicolau antonio donadio Crisipino se houve no desempenho 
das atribuições de referida função.
iii - disPensar a Promotora de justiça viviane veras de PaUla CoUto 
da função de Vice-Coordenador das Promotorias de Justiça da Infância e 
juventude da Capital, designada pela Portaria nº 4554/2021-MP/Pgj, 
de 16/12/2021, publicada no d.o.e. de 17/12/2021, a partir de 3/9/2022.
iv - designar a Promotora de justiça viviane veras de PaUla CoUto 
para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Coordenador 
das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude da Capital, a partir de 
3/9/2022, até ulterior deliberação.
 ProCUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 01 de setembro de 2022.
Cesar beCHara nader Mattar jUnior
ProCUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 847761
..
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coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto
Núm. do contrato: 138/2022-MP/PA.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa sUPriMediCe 
ProdUtos HosPitalares ltda
objeto: aquisição de equipamentos odontológicos, com serviço de ins-
talação do equipamento odontológico completo e do aparelho de raios-x 
odontológico.
valor global do Contrato: r$ 95.626,95
data de assinatura: 31/08/2022.
vigência do Contrato: 02/09/2022 a 02/01/2023.
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: 847524
Nº. do contrato: 0151/2022-MP/PA
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n.º 027/2022-MP/PA.
Partes Contratantes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa 
diaMond serviCos de liMPeza e Mao de obra eireli
CnPj nº 08.538.011/0001-31
objeto: prestação de serviços continuados de recepcionista e telefonista, 
por pessoa jurídica, com fornecimento de mão de obra uniformizada nas 
condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços 
e ata do Pregão eletrônico nº 027/2022-MPPa na Promotoria de justiça de 
abaetetuba;
data da assinatura: 01/09/2022.
vigência: 02/09/2022 a 02/09/2023
valor global: r$ 91.161,48 (noventa e um mil, cento e sessenta e um reais 
e quarenta e oito centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
Constitucionais;
elemento: 339037 – locação de Mão de obra;
Fonte: 0101 – recursos ordinários.
Foro: belém.
ordenador responsável: dr. CÉsar nader beCHara Mattar jÚnior – 
Procurador geral de justiça

Protocolo: 847593
Nº. do contrato: 0152/2022-MP/PA
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n.º 027/2022-MP/PA.
Partes Contratantes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa 
diaMond serviCos de liMPeza e Mao de obra eireli
CnPj nº 08.538.011/0001-31
objeto: prestação de serviços continuados de recepcionista e telefonista, 
por pessoa jurídica, com fornecimento de mão de obra uniformizada nas 
condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços 
e ata do Pregão eletrônico nº 027/2022-MPPa na Promotoria de justiça de 
barcarena;
data da assinatura: 01/09/2022.
vigência: 02/09/2022 a 02/09/2023
valor global: r$ 91.161,48 (noventa e um mil, cento e sessenta e um reais 
e quarenta e oito centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
Constitucionais;
elemento: 339037 – locação de Mão de obra;
Fonte: 0101 – recursos ordinários.
Foro: belém.
ordenador responsável: dr. CÉsar nader beCHara Mattar jÚnior – 
Procurador geral de justiça

Protocolo: 847594
Nº. do contrato: 0155/2022-MP/PA
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n.º 027/2022-MP/PA.
Partes Contratantes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa 
diaMond serviCos de liMPeza e Mao de obra eireli
CnPj nº 08.538.011/0001-31
objeto: prestação de serviços continuados de recepcionista, por pessoa 
jurídica, com fornecimento de mão de obra uniformizada nas condições de-
finidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do Pre-
gão eletrônico nº 027/2022-MPPa na Promotoria de justiça de Capanema;
data da assinatura: 01/09/2022.
vigência: 02/09/2022 a 02/09/2023
valor global: r$ 44.971,56 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta 
e um reais e cinquenta e seis centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
Constitucionais;
elemento: 339037 – locação de Mão de obra;
Fonte: 0101 – recursos ordinários.
Foro: belém.
ordenador responsável: dr. CÉsar nader beCHara Mattar jÚnior – 
Procurador geral de justiça

Protocolo: 847599

Nº. do contrato: 0154/2022-MP/PA
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n.º 027/2022-MP/PA.
Partes Contratantes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa 
diaMond serviCos de liMPeza e Mao de obra eireli
CnPj nº 08.538.011/0001-31
objeto: prestação de serviços continuados de recepcionista e telefonista, 
por pessoa jurídica, com fornecimento de mão de obra uniformizada nas 
condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços 
e ata do Pregão eletrônico nº 027/2022-MPPa na Promotoria de justiça de 
santarém;
data da assinatura: 01/09/2022.
vigência: 02/09/2022 a 02/09/2023
valor global: r$ 136.132,92 (Cento e trinta e seis mil, cento e trinta e dois 
reais e noventa e dois centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
Constitucionais;
elemento: 339037 – locação de Mão de obra;
Fonte: 0101 – recursos ordinários.
Foro: belém.
ordenador responsável: dr. CÉsar nader beCHara Mattar jÚnior – 
Procurador geral de justiça

Protocolo: 847601
Nº. do contrato: 0156/2022-MP/PA
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n.º 027/2022-MP/PA.
Partes Contratantes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa 
diaMond serviCos de liMPeza e Mao de obra eireli
CnPj nº 08.538.011/0001-31
objeto: prestação de serviços continuados de carregador, por pessoa jurí-
dica, com fornecimento de mão de obra uniformizada nas condições defini-
das no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do Pregão 
eletrônico nº 027/2022-MPPa em belém (incluindo icoaraci e Mosqueiro)
data da assinatura: 01/09/2022.
vigência: 02/09/2022 a 02/09/2023
valor global: r$ 115.455,60 (Cento e quinze mil, quatrocentos e cinquenta 
e cinco reais e sessenta centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
Constitucionais;
elemento: 339037 – locação de Mão de obra;
Fonte: 0101 – recursos ordinários.
Foro: belém.
ordenador responsável: dr. CÉsar nader beCHara Mattar jÚnior – 
Procurador geral de justiça

Protocolo: 847602
Nº. do contrato: 0153/2022-MP/PA
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n.º 027/2022-MP/PA.
Partes Contratantes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa 
diaMond serviCos de liMPeza e Mao de obra eireli
CnPj nº 08.538.011/0001-31
objeto: prestação de serviços continuados de recepcionista e telefonista, 
por pessoa jurídica, com fornecimento de mão de obra uniformizada nas 
condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços 
e ata do Pregão eletrônico nº 027/2022-MPPa na Promotoria de justiça 
de Marabá;
data da assinatura: 01/09/2022.
vigência: 02/09/2022 a 02/09/2023
valor global: r$ 91.160,64 (noventa e um mil, cento e sessenta reais e 
sessenta e quatro centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
Constitucionais;
elemento: 339037 – locação de Mão de obra;
Fonte: 0101 – recursos ordinários.
Foro: belém.
ordenador responsável: dr. CÉsar nader beCHara Mattar jÚnior – 
Procurador geral de justiça

Protocolo: 847596
ExtRAto DE coNtRAto
Núm. do contrato: 142/2022-MP/PA.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa Carlos aUgUs-
to nasCiMento Pereira 06162526682
objeto: aquisição de equipamentos odontológicos.
valor global do Contrato: r$ 2.818,71
data de assinatura: 31/08/2022.
vigência do Contrato: 02/09/2022 a 02/01/2023.
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: 847529
ExtRAto DE coNtRAto
Núm. do contrato: 140/2022-MP/PA.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa Hdx CoMerCial eireli
objeto: aquisição de equipamentos odontológicos.
valor global do Contrato: r$ 8.378,04
data de assinatura: 01/09/2022.
vigência do Contrato: 02/09/2022 a 02/01/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.128.1494.8943
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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: 847530

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo Ao coNtRAto
Núm. do termo aditivo: 2º
núm. do Contrato: 007/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa sÃo MigUel te-
leCoMUniCaÇÕes e inForMátiCa ltda (CnPj nº 13.400.311/0001-90)
objeto do Contrato: Prestação de serviço de acesso à internet para a Pro-
motoria de justiça de Castanhal/Pa.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/1993, 
c/c Cláusula nona do instrumento contratual.
data de assinatura: 31/08/2022.
vigência do aditamento: 03/02/2023 a 02/02/2024.
dotação orçamentária: 12101.03.091.1494.8758. elemento de despesa: 
3390-40. Fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. César bechara nader Mattar júnior, Procura-
dor-geral de justiça.

Protocolo: 847487
ExtRAto DE tERMo ADitivo Ao coNtRAto
Núm. do termo aditivo: 11º
núm. do Contrato: 062/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa noraUto rent 
a Car ltda (CnPj nº 83.368.837/0001-15)
objeto do Contrato: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de transporte, incluindo veículos e motoristas devidamente 
habilitados, sem o fornecimento de combustível, para atender a demanda 
do MinistÉrio PÚbliCo do estado do Pará.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 11 (onze) meses, nos termos do art. 57, ii da lei nº 8.666/1993 
c/c a Cláusula nona, item 9.1. do Contrato; inclusão do subitem 15.1.2.1 
na Cláusula décima quinta, item 15.1. do Contrato.
data de assinatura: 31/08/2022
vigência do aditamento: 01/09/2022 a 31/07/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. elemento de 
despesa: 3390-39. Fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. Cesar bechara nader Mattar junior, Procura-
dor-geral de justiça.

Protocolo: 847479
No do termo aditivo: 1o
No da contrato: 161/2021-MP/PA
objeto do Contrato: prestação serviços continuados de manutenção pre-
ventiva e corretiva, incluindo o fornecimento e emprego, sem ônus para 
este Órgão Ministerial, de peças, componentes e insumos, em uma Pla-
taforma de elevação vertical motorizada (parafuso de esfera recirculante 
movimentação pela porca sobre o parafuso e sistema de monitoração de 
ruptura da correia) para pessoas com deficiência (PCD), da marca Thys-
senKrupp, modelo tK-z 96, instalada no Prédio sede das Promotorias de 
justiça de Marabá, situado na rua das Flores, s/nº (esquina com a rod. 
transamazônica) agrópolis do inCra, bairro amapá.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa elevadores oK 
CoMerCio de PeCas, CoMPonentes e serviÇos, portadora do CnPj/
MF nº. 04.615.616/0001-28
Justificativa do Aditamento:Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei Federal nº 
8.666/93, c/c Cláusula nona, subitem 12.1. do contrato em apreço.
data de assinatura: 31/08/2022.
vigência do aditamento: 11/12/2022 a 11/12/2023
dotação orçamentária:
atividades: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos 
Constitucionais.
elementos de despesa: 339039 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
jurídica.
Fonte: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. CÉsar beCHara nader Mattar jÚnior – 
ProCUrador-geral de jUstiÇa.

Protocolo: 847719

.

.

Aviso DE LicitAção
.

REPuBLicAção DE Aviso DE LicitAção
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 047/2022-MP/PA
objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição e serviço de 
manutenção de equipamento extintor de incêndio para atender as necessi-
dades do Ministério Público do estado do Pará.
regime de execução: indireta
tipo de licitação: Menor Preço por grupo
Modo de disputa: aberto
entrega do edital: no site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da transparência no site www.mppa.mp.br
observação: Uasg - 925980.
responsável pelo certame: angelo nazareno Costa barbosa
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 16/09/2022

Hora da abertura: 9:00h (nove Horas) – Horário de brasÍlia
  dotação orçamentária:
  Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direi-
tos Constitucionais; 12101.03.122.1494.8760 – governança e gestão
  elemento: 339030 – Material de Consumo e 449052 - equipamentos e 
Material Permanente
  Fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr. César bechara nader Mattar júnior - Procura-
dor-geral de justiça

Protocolo: 847781

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 025/2022-MP/PA
objeto: registro de PreÇos Para a aqUisiÇÃo de Poltronas
terMo de HoMologaÇÃo
tendo em vista o que consta do Protocolo gedoc nº 101599/2022 que 
ensejou o Pregão eletrônico nº. 025/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço por item e, diante do julgamento do Pregoeiro 
designado pela Portaria nº. 2977/2022-MP/Pgj, de 07/06/2022, 
homologo o resultado do certame mencionado a favor das empresas 
abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
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..... valor 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..... valor total r$ 407.187,23
valor do Certame: r$ 636.193,23
encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
belém-Pa, 01 de setembro de 2022.
CÉsar beCHara nader Mattar jÚnior
Procurador-geral de justiça

Protocolo: 847664

.

.

APostiLAMENto
.

APostiLAMENto
Número: 01
Contrato: 0129/2022-MP/Pa
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa PsC ind de Portas 
e eqUiP Para seg e Cont de aCesso ltda (CnPj:24.585.912/0001-30)
assinatura: 31/08/2022
Justificativa: Inserção da Subcláusula 3.8 para que passe a constar a dota-
ção orçamentária no contrato original.
ordenador de despesas: dr. CÉsar beCHara nader Mattar jÚnior – 
Procurador-geral de justiça

Protocolo: 847703

.

.

DiÁRiA
.

Republicada por alteração na original publicada no D.o.E. de 26 de 
abril de 2022
PoRtARiA Nº 1905/2022-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 117103/2022 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): Maracanã/Pa
PerÍodo(s): 18/04/2022 - 19/04/2022
qUantidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
Finalidade: levantamento de informações - dar cumprimento de missão 
sigilosa.
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa , 20 de abril de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4736/2022-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 140063/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: isMaYle dos santos gaMa
Cargo/FUnÇÃo: CorPo oP Militar (Cabo PM) - MP.Fg.gM i
MatrÍCUla: 999.3233
FUndaMentaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
origeM: belém - Pa
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destino(s): Castanhal/Pa, bujaru/Pa, Colares/Pa, Concórdia do Pará/Pa, 
Curuçá/Pa, igarapé-açu/Pa, Magalhães barata/Pa, Maracanã/Pa, santa 
Maria do Pará/Pa, santo antônio do tauá/Pa
PerÍodo(s): 12/09/2022 - 16/09/2022, 19/09/2022 - 23/09/2022
qUantidade de diárias: 9 (nove) diaria(s)
Finalidade: escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária, orientação funcional e devolutiva de 
escuta social na região administrativa nordeste i
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 26 de agosto de 2022.
Cesar beCHara nader Mattar jUnior
ProCUrador-geral de jUstiÇa
PoRtARiA Nº 4784/2022-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 139647/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: aManda gaMa e gaMa
Cargo/FUnÇÃo: CorPo oP Militar (sargento PM) - MP.Fg.gM ii
MatrÍCUla: 999.3334
FUndaMentaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destino(s): Paragominas/Pa
PerÍodo(s): 15/08/2022 - 18/08/2022
qUantidade de diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
Finalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4786/2022-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 139663/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: osvaldo jose rodrigUes neves
Cargo/FUnÇÃo: CorPo oP Militar (Cabo PM) - MP.Fg.gM i
MatrÍCUla: 999.2755
FUndaMentaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
origeM: Concórdia do Pará - Pa
destino(s): belém/Pa, Paragominas/Pa
PerÍodo(s): 15/08/2022 - 18/08/2022
qUantidade de diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
Finalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4788/2022-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 139745/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: eliane Cristina PinHeiro tavares
Cargo/FUnÇÃo: assessor de ProCUrador-geral de jUstiCa
MatrÍCUla: 999.216
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 4791/2022-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 139317/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: eriCson nasCiMento da silva
Cargo/FUnÇÃo: Motorista - aoM-a-iii

MatrÍCUla: 999.1131
FUndaMentaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: Capanema - Pa
destino(s): bragança/Pa
PerÍodo(s): 26/08/2022 - 26/08/2022
qUantidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: Condução de membro/servidor à serviço do MPPa - Conduzir 
os servidores josé aremilton alves de oliveira e angelica Costa Machado 
lima até o município de 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 4792/2022-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 139320/2022 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): santa luzia do Pará/Pa, são joão de Pirabas/Pa, salinópolis/
Pa, são Miguel do guamá/Pa
PerÍodo(s): 05/09/2022 - 06/09/2022, 08/09/2022 - 09/09/2022
qUantidade de diárias: 3 (tres) diaria(s)
Finalidade: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a entrega e im-
plantação de Firewall nas Pj´s do Pólo nordeste ii
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 4794/2022-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 139961/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: dUlCelinda lobato Pantoja
Cargo/FUnÇÃo: 1o subcorregedor-geral do Ministério Público
MatrÍCUla: 601.640
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): 12/09/2022 - 16/09/2022
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 adminis-
trativa nordeste i (Promotorias de justiça de bujaru, Castanhal, Colares 
Concórdia do Pará, Curuçá, igarapé-açu, inhangapi, Magalhães barata, 
Maracanã, Marapanim, santa Maria do Pará, santo antônio do tauá, são 
Caetano de odivelas, são domingos do Capim, são Francisco do Pará e 
vigia de nazaré/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 4795/2022-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 139272/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: renan danin Pereira da lUz
Cargo/FUnÇÃo: CorPo oP Militar (Cabo PM) - MP.Fg.gM i
MatrÍCUla: 999.3284
FUndaMentaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destino(s): altamira/Pa, trairão/Pa, novo Progresso/Pa, itaituba/Pa
PerÍodo(s): 29/08/2022 - 03/09/2022
qUantidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
Finalidade: levantamento de informações - dar cumprimento de missão 
sigilosa
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 4796/2022-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 138510/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: raFael oliveira liMa
Cargo/FUnÇÃo: CorPo oP Militar (soldado) - MP.Fg.gM i
MatrÍCUla: 999.3164
FUndaMentaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
origeM: altamira - Pa
DESTINO(S): Medicilândia/PA
PerÍodo(s): 10/08/2022 - 10/08/2022
qUantidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4797/2022-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 138971/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: jane Cleide silva soUza
Cargo/FUnÇÃo: 10o Promotor de justiça de Marabá
MatrÍCUla: 999.1332
FUndaMentaÇÃo legal: art. 117, da lei Complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
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: reunião de trabalho
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 4798/2022-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 139942/2022 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): senador josé Porfírio/Pa
PerÍodo(s): 22/08/2022 - 23/08/2022
qUantidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
Finalidade: acumulação
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 30 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4800/2022-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 140019/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: MoniqUe natHYane CoelHo qUeiroz
Cargo/FUnÇÃo: 4o Promotor de justiça de altamira
MatrÍCUla: 999.2341
FUndaMentaÇÃo legal: art. 117, da lei Complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: altamira - Pa
destino(s): anapu/Pa
PerÍodo(s): 01/09/2022 - 01/09/2022
qUantidade de diárias: 1/2 ( 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 4801/2022-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 140039/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: MoniqUe natHYane CoelHo qUeiroz
Cargo/FUnÇÃo: 4o Promotor de justiça de altamira
MatrÍCUla: 999.2341
FUndaMentaÇÃo legal: art. 117, da lei Complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: altamira - Pa
destino(s): anapu/Pa
PerÍodo(s): 14/09/2022 - 16/09/2022
qUantidade de diárias: 2 e 1/2 (dois 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 4808/2022-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 139303/2022 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): bom jesus do tocantins/Pa, nova ipixuna/Pa, Palestina do 
Pará/Pa
PerÍodo(s): 24/08/2022 - 26/08/2022
qUantidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de diligências na-
queles municípios.
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 4809/2022-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 139131/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: jose areMilton alves de oliveira
Cargo/FUnÇÃo: teCniCo - PsiCologo - atC-b-iv
MatrÍCUla: 999.912
FUndaMentaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: Capanema - Pa
destino(s): bragança/Pa
PerÍodo(s): 26/08/2022 - 26/08/2022
qUantidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: elaboração de relatório psicosocial - realizar atendimento 
psicossocial em idosa em situação de violação de direitos no município de 
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 4812/2022-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 139975/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: MarCia Maria Moraes da Costa
Cargo/FUnÇÃo: diretor de dePartaMento
MatrÍCUla: 999.210
FUndaMentaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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 vitoria do xingu/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 4813/2022-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 139328/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: gerMano leitao de oliveira jUnior
Cargo/FUnÇÃo: aUxiliar de serviCos de ManUtenCao - aos-b-iii
MatrÍCUla: 999.1175
FUndaMentaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: altamira - Pa
DESTINO(S): Medicilândia/PA
PerÍodo(s): 29/08/2022 - 29/08/2022
qUantidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de or-
ganização de mobiliário e pontos lógicos na PJ de Medicilândia/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 4816/2022-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 140546/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: reginaldo Cesar liMa alvares
Cargo/FUnÇÃo: 2o Promotor de justiça de Castanhal
MatrÍCUla: 999.1345
FUndaMentaÇÃo legal: art. 117, da lei Complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: Castanhal - Pa
DESTINO(S): Medicilândia/PA
PerÍodo(s): 03/10/2022 - 08/10/2022
qUantidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
Finalidade: acumulação
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4817/2022-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 140191/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: jaCinete alves saMPaio
Cargo/FUnÇÃo: CorPo oP Militar (sargento PM) - MP.Fg.gM ii
MatrÍCUla: 999.2190
FUndaMentaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destino(s): altamira/Pa
PerÍodo(s): 04/09/2022 - 06/09/2022
qUantidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
Finalidade: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4818/2022-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 139017/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: edWaldo loPes da silva
Cargo/FUnÇÃo: aUxiliar de adMinistraCao - aUd-a-i
MatrÍCUla: 999.2513
FUndaMentaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destino(s): Curitiba/Pr
PerÍodo(s): 21/09/2022 - 24/09/2022
qUantidade de diárias: 3 (tres) diaria(s)
Finalidade: Curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “iv encontro nacional – lgPd na Prática em organizações Públicas” a 
ser realizado no período de 22 a 23 de setembro de 2022, em Curitiba/Pr
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos

PoRtARiA Nº 4819/2022-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 139002/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: lUana CaMile seabra gonCalves Feio
Cargo/FUnÇÃo: analista jUridiCo - ate-a-iv
MatrÍCUla: 999.1945
FUndaMentaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destino(s): tucuruí/Pa
PerÍodo(s): 05/09/2022 - 06/09/2022
qUantidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
Finalidade: acompanhamento de membro - acompanhar membro em 
reunião de trabalho no município de tucuruÍ/Pa
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4820/2022-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 140293/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: jerFFson leMos tortola
Cargo/FUnÇÃo: assessor esPeCializado de aPoio teCniCo-oPe-
raCional jUdiCial e extrajUdiCial do interior
MatrÍCUla: 999.1189
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): 09/09/2022 - 09/09/2022
qUantidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: Fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica de 
engenharia Civil
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4821/2022-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 137695/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: MarCos roberto siqUeira andrade
Cargo/FUnÇÃo: Motorista - aoM-C-iv
MatrÍCUla: 999.341
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): 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 raimundo de souza Mendonça Filho até o município de igarapé-
Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4822/2022-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 139567/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: eriCson nasCiMento da silva
Cargo/FUnÇÃo: Motorista - aoM-a-iii
MatrÍCUla: 999.1131
FUndaMentaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: Capanema - Pa
destino(s): santa luzia do Pará/Pa, são joão de Pirabas/Pa, salinópolis/
Pa, são Miguel do guamá/Pa
PerÍodo(s): 05/09/2022 - 06/09/2022, 08/09/2022 - 09/09/2022
qUantidade de diárias: 3 (tres) diaria(s)
Finalidade: Condução de membro/servidor à serviço do MPPa - Conduzir 
o servidor renato Miranda braga junto com seus equipamentos até as Pj´s 
de santa luzia do Pará/Pa, são joão de Pirabas/Pa, salinópolis/Pa, são 
Miguel do guamá/Pa
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
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PoRtARiA Nº 4823/2022-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 140106/2022 conforme abaixo relacionado:
 noMe: PatriCia CarvalHo Medrado assMann
Cargo/FUnÇÃo: 1o Promotor de justiça de breves
MatrÍCUla: 999.2356
FUndaMentaÇÃo legal: art. 117, da lei Complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: breves - Pa
destino(s): belém/Pa, Paragominas/Pa
PerÍodo(s): 17/09/2022 - 25/09/2022
qUantidade de diárias: 8 e 1/2 (oito e meia) diaria(s)
Finalidade: tribunal do júri - Participar de sessão do tribunal do júri na 
comarca de Paragominas/Pa
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4824/2022-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 140195/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: eriKa Menezes de oliveira
Cargo/FUnÇÃo: Chefe gabinete Pgj
MatrÍCUla: 999.1363
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 comiti-
va da Pgj, do ato de entrega das novas instalações da sede do Ministério 
Público no município de vitória do xingu/Pa, que acontecerá no dia 05 de 
setembro de 2022, às 10h,
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4825/2022-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 140349/2022 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): santarém novo/Pa
PerÍodo(s): 02/09/2022 - 02/09/2022
qUantidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar a verificação 
dos equipamentos de informática que foram instalados na Pj de santarém 
novo/Pa
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4826/2022-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 139541/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: leonardo FranCo Costa
Cargo/FUnÇÃo: assessor Militar i - CPC-MP-gM i
MatrÍCUla: 999.3256
FUndaMentaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destino(s): 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: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos

PoRtARiA Nº 4827/2022-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 139543/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: lUCas roCHa garCia
Cargo/FUnÇÃo: assessor Militar iii - CPC-MP-gM iii
MatrÍCUla: 999.3271
FUndaMentaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destino(s): 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: escolta Policial
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4828/2022-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 139981/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: PrisCilla tereza de araUjo Costa Moreira
CARGO/FUNÇÃO: 1o Promotor de Justiça da Infância e Juventude de Ananindeua
MatrÍCUla: 999.843
FUndaMentaÇÃo legal: art. 117, da lei Complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: ananindeua - Pa
destino(s): Manaus/aM
PerÍodo(s): 14/09/2022 - 16/09/2022
qUantidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
Finalidade: Curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “encontro regional da Cijeregião norte”, com apresentação de traba-
lho, a ser realizado em Manaus/aM, no dia 15/09/2022
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4829/2022-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 140334/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: elaine Cristina nasCiMento do nasCiMento
Cargo/FUnÇÃo: CHeFe do serviCo de doCUMentaCao - MP.Fg-3
MatrÍCUla: 999.1467
FUndaMentaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destino(s): altamira/Pa
PerÍodo(s): 25/09/2022 - 30/09/2022
qUantidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
Finalidade: organização de arquivos - organizar a documentação da 
Promotoria de altamira/Pa
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4830/2022-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 133560/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: brUno alves CaMara
Cargo/FUnÇÃo: Promotor de justiça de Curralinho
MatrÍCUla: 999.2697
FUndaMentaÇÃo legal: art. 117, da lei Complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: Curralinho - Pa
destino(s): são sebastião da boa vista/Pa
PerÍodo(s): 29/08/2022 - 01/09/2022
qUantidade de diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
Finalidade: acumulação
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
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PoRtARiA Nº 4831/2022-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 140541/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: reginaldo Cesar liMa alvares
Cargo/FUnÇÃo: 2o Promotor de justiça de Castanhal
MatrÍCUla: 999.1345
FUndaMentaÇÃo legal: art. 117, da lei Complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: Castanhal - Pa
destino(s): eldorado dos Carajás/Pa
PerÍodo(s): 27/09/2022 - 29/09/2022
qUantidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
Finalidade: tribunal do júri - Participar de sessão do tribunal do júri na 
comarca de eldorado dos Carajás/Pa
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4832/2022-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:
noMe: Carlos alberto de oliveira gUilHerMe
Cargo/FUnÇÃo: oFiCial de serviCos aUxiliares - aoa-b-iv
MatrÍCUla: 999.913
FUndaMentaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: Capanema - Pa
destino(s): são joão de Pirabas/Pa
PerÍodo(s): 01/09/2022 - 01/09/2022, 09/09/2022 - 09/09/2022, 
16/09/2022 - 16/09/2022, 23/09/2022 - 23/09/2022, 30/09/2022 - 
30/09/2022
qUantidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
Finalidade: levantamento de informações - Prestar apoio nas demandas 
administrativas externas, conforme solicitação da Promotoria de justiça de 
são joão de Pirabas/Pa
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4833/2022-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 140336/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: Wagner da silva santos
Cargo/FUnÇÃo: aUxiliar de serviCos gerais - aog-b-ii
MatrÍCUla: 999.1579
FUndaMentaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destino(s): altamira/Pa
PerÍodo(s): 25/09/2022 - 30/09/2022
qUantidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
Finalidade: organização de arquivos - organizar os arquivos da Pj de 
altamira/Pa
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4834/2022-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 2134/2022-MP/Pgj publicada no d.o.e. 
em 13/05/2022, protocolo 119367/2022, conforme abaixo relacionada:
noMe: Carlos viniCiUs reis dos santos
Cargo/FUnÇÃo: analista jUridiCo - ate-a-iv
MatrÍCUla: 999.2013
FUndaMentaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém
destino(s): Marabá/Pa
PerÍodo(s): 10/05/2022 - 13/05/2022
qUantidade de diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação
  dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4835/2022-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 140350/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: FranCisCo vieira de araUjo
Cargo/FUnÇÃo: aUxiliar de serviCos de ManUtenCao - aos-b-i
MatrÍCUla: 999.1231
FUndaMentaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: Capanema - Pa
destino(s): santarém novo/Pa
PerÍodo(s): 02/09/2022 - 02/09/2022
qUantidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na Pj de santarém novo/Pa
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4836/2022-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 140351/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: eriCson nasCiMento da silva
Cargo/FUnÇÃo: Motorista - aoM-a-iii
MatrÍCUla: 999.1131
FUndaMentaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: Capanema - Pa
destino(s): santarém novo/Pa
PerÍodo(s): 02/09/2022 - 02/09/2022
qUantidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: Condução de membro/servidor à serviço do MPPa - Conduzir 
o servidor renato Miranda braga até o município de santarém novo/Pa
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4837/2022-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMento de reCUrsos HUManos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
ConCeder diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 138317/2022, conforme abaixo 
relacionado:
noMe: jerFFson leMos tortola
Cargo/FUnÇÃo: assessor esPeCializado de aPoio teCniCo-oPe-
raCional jUdiCial e extrajUdiCial do interior
MatrÍCUla: 999.1189
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): 22/08/2022 - 24/08/2022
qUantidade de diárias: 2 (dois) diaria(s)
Finalidade: Fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica de 
engenharia Civil
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4838/2022-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 139650/2022 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): são joão do araguaia/Pa
PerÍodo(s): 12/08/2022 - 12/08/2022
qUantidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
Finalidade: visita e inspeção em abrigo - realizar inspeção com elabora-
ção de nota técnica informando as condições de funcionamento do espaço 
para acolhimento de crianças e adolescentes no município de são joão do 
araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4839/2022-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 139865/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: eder goMes de soUza
Cargo/FUnÇÃo: Motorista - aoM-b-iii
MatrÍCUla: 999.1311
FUndaMentaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: Marabá - Pa
destino(s): dom eliseu/Pa, rondon do Pará/Pa, são geraldo do ara-
guaia/Pa, Piçarra/Pa
PerÍodo(s): 08/09/2022 - 09/09/2022, 15/09/2022 - 16/09/2022
qUantidade de diárias: 3 (tres) diaria(s)
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4840/2022-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 140103/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: MarCelo aUgUsto teixeira Miranda
Cargo/FUnÇÃo: Motorista - aoM-b-ii
MatrÍCUla: 999.1034
FUndaMentaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destino(s): Castanhal/Pa
PerÍodo(s): 29/08/2022 - 02/09/2022
qUantidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
Finalidade: Condução de membro/servidor à serviço do MPPa - Conduzir 
o servidor alexandre dos santos Costa até o município de Castanhal/Pa
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa, 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4841/2022-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 139768/2022 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): Mãe do rio/Pa
PerÍodo(s): 01/09/2022 - 02/09/2022
qUantidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar a fiscalização do contrato 
n. 119/2021, referente a construção da nova Pj de Mãe do rio/Pa
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa , 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4842/2022-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 141014/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: naYara santos negrao
Cargo/FUnÇÃo: 2o Promotor de justiça de Mosqueiro
MatrÍCUla: 999.2337
FUndaMentaÇÃo legal: art. 117, da lei Complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: belém - Pa
DESTINO(S): Altamira/PA, Medicilândia/PA
PerÍodo(s): 12/09/2022 - 14/09/2022
qUantidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
Finalidade: tribunal do júri - Participar de sessão do tribunal do júri nos 
autos do Processo nº 0140271- 51.2015.8.14.0072
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa , 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4843/2022-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 140583/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: adelio Mendes dos santos
Cargo/FUnÇÃo: ouvidor-geral do Ministério Público do estado do Pará
MatrÍCUla: 601.578
FUndaMentaÇÃo legal: art. 117, da lei Complementar estadual n.º 

057, de 06 de julho de 2006
origeM: belém - Pa
destino(s): Maceió/al
PerÍodo(s): 21/09/2022 - 24/09/2022
qUantidade de diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
Finalidade: reunião de trabalho - Participar, na condição de ouvidor–
geral, da 61ª reunião ordinária do Conselho nacional dos ouvidores do 
Ministério Público dos estados e da União - CnoMP, que acontecerá em 
Maceió/al, no período de 22 a 23/09/2022
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa , 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4844/2022-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 140327/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: PaUla bezerra KoUrY de FigUeiredo
Cargo/FUnÇÃo: assessor de PlanejaMento institUCional - MP.CPCP-1
MatrÍCUla: 999.3488
FUndaMentaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destino(s): altamira/Pa, vitória do xingu/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 - Prestar apoio aos trabalhos do cerimo-
nial na visita oficial do PGJ à sede da PJ de Vitoria do Xingu/PA
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa , 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos
PoRtARiA Nº 4845/2022-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 141027/2022 conforme abaixo relacionado:
noMe: naYara santos negrao
Cargo/FUnÇÃo: 2o Promotor de justiça de Mosqueiro
MatrÍCUla: 999.2337
FUndaMentaÇÃo legal: art. 117, da lei Complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: belém - Pa
destino(s): breves/Pa, Melgaço/Pa
PerÍodo(s): 26/09/2022 - 04/10/2022
qUantidade de diárias: 8 e 1/2 (oito e meia) diaria(s)
Finalidade: acumulação
ordenador(a) da despesa: Cesar beCHara nader Mattar jUnior
 dePartaMento de reCUrsos HUManos .
 belÉM/Pa , 31 de agosto de 2022.
riCardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMento de reCUrsos HUManos

Protocolo: 847724

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 4896/2022-MP/PGJ
o ProCUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no art. 56, ix, da lei Complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
Considerando a notícia de Fato n.º 037613-003/2022 ;
r e s o l v e:
delegar poderes de Órgão de execução ao Promotor de justiça daniel 
braga bona, para atuar na notícia de Fato supramencionada e praticar 
todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo inves-
tigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colhei-
tas de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e 
apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer de-
núncia, judicializar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, 
interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas 
até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em tudo respeitados os 
direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto 
na legislação competente.
PUbliqUe-se, registre-se e CUMPra-se.
 ProCUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 01 de setembro de 2022.
Cesar beCHara nader Mattar jUnior
ProCUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 847671
PoRtARiA Nº 4897/2022-MP/PGJ
o ProCUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no art. 56, ix, da lei Complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
Considerando a notícia de Fato n.º 000526-152/2022.
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r e s o l v e:
delegar poderes de Órgão de execução ao Promotor de justiça daniel 
braga bona, para atuar na notícia de Fato supramencionada e praticar 
todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo inves-
tigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colhei-
tas de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e 
apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer de-
núncia, judicializar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, 
interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas 
até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em tudo respeitados os 
direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto 
na legislação competente.
PUbliqUe-se, registre-se e CUMPra-se.
 ProCUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 01 de setembro de 2022.
Cesar beCHara nader Mattar jUnior
ProCUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 847673
PoRtARiA Nº 0676/2022-MP/suB-tA
a sUbProCUradora-geral de jUstiÇa, Para a área tÉCniCo-
adMinistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/Pgj, de 12/01/2018, publicada no d.o.e. de 15/01/2018,
r e s o l v e:
aUtorizar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do estado 
do Pará, conforme quadro:

PRotocoLo NoME ExERcício Nº DE 
DiAs PERíoDo

141038/2022 ana das graCas sFair alvares 2021/2022 30 08/09 a 
07/10/2022

141017/2022 Helena Mara neves da FonseCa 2020/2021 02 08 a 
09/09/2022

139459/2022 larissa Monteiro nasCiMento 2021/2022 30 03/11 a 
02/12/2022

140961/2022 sYlvia CHristina soUza de oli-
veira santos 2021/2022 30 15/09 a 

14/10/2022

140680/2022 tHais alessandra nUnes bastos 2021/2022 30 30/08 a 
28/09/2022

 sUbProCUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉCniCo-adMi-
nistrativa.
 belÉM, 31 de agosto de 2022.
Ubiragilda silva PiMentel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa
PoRtARiA Nº 0677/2022-MP/suB-tA
a sUbProCUradora-geral de jUstiÇa, Para a área tÉCniCo-
adMinistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/Pgj, de 12/01/2018, publicada no d.o.e. de 
15/01/2018,
r e s o l v e:
alterar o período de férias de servidores do Ministério Público do estado 
do Pará, conforme quadro:

PRotocoLo NoME ExERcício PERíoDo 
ANtERioR

Novo PERí-
oDo

140071/2022 aUtaliCe Paes liMa 
lobato 2021/2022 01 a 

30/09/2022
16/11 a 

15/12/2022

140893/2022 daniel da Costa Mota 2021/2022 01 a 
30/09/2022

06/03 a 
04/04/2023

140451/2022 PaUlo roberto Moreira 
santos 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022
25/07 a 

23/08/2022

140939/2022 raFaela xabregas Ferrei-
ra bringel 2021/2022 08/09 a 

07/10/2022
03/11 a 

02/12/2022

140850/2022 roberta silveira d oli-
veira de araUjo Costa 2021/2022 01 a 

30/12/2022
20/10 a 

18/11/2022

 sUbProCUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉCniCo-adMi-
nistrativa.
 belÉM, 31 de agosto de 2022.
Ubiragilda silva PiMentel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa
PoRtARiA Nº 0678/2022-MP/suB-tA
a sUbProCUradora-geral de jUstiÇa, Para a área tÉCniCo-
adMinistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/Pgj, de 12/01/2018, publicada no d.o.e. de 15/01/2018,
r e s o l v e:
sUsPender, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do estado do Pará, conforme quadro:

PRotocoLo NoME ExERcí-
cio PERíoDo A coNtAR 

DE
DiAs

REstANtEs

140930/2022 breno inaCio 
gaioso 2019/2020 16/08 a 

04/09/2022 31/08/2022 05

140936/2022 Karine Farias PUr-
Cell da Costa 2021/2022 08/09 a 

07/10/2022 08/09/2022 30

140836/2022 MaYara CarvalHo 
Frade 2021/2022 16/08 a 

14/09/2022 31/08/2022 15

140380/2022 sara CoelHo da 
silva 2021/2022 22/08 a 

11/09/2022 29/08/2022 14

140061/2022 sonia de FatiMa 
dias da silva 2021/2022 16/08 a 

14/09/2022 25/08/2022 21

 sUbProCUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉCniCo-adMi-
nistrativa.
 belÉM, 31 de agosto de 2022.
Ubiragilda silva PiMentel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa
PoRtARiA Nº 0679/2022-MP/suB-tA
a sUbProCUradora-geral de jUstiÇa, Para a área tÉCniCo-
adMinistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/Pgj, de 12/01/2018, publicada no d.o.e. de 
15/01/2018,
r e s o l v e:
ConCeder e aUtorizar o gozo de 30 (trinta) dias de licença-Prêmio, de 
acordo com o art. 98 da lei estadual n.º 5.810/1994, aos servidores do 
Ministério Público do estado do Pará, conforme quadro:

PRotocoLo NoME PARcELA tRiêNio PERíoDo
139286/2022 elYdiane da Costa MeMoria 1ª 2011/2014 01 a 30/09/2022

140617/2022 Fabio edson Cirino nas-
CiMento 2ª 2014/2017 12/09 a 

11/10/2022

140542/2022 getUlio andrade nasCiMen-
to FilHo 2ª 2013/2016 08/09 a 

07/10/2022

 sUbProCUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉCniCo-adMi-
nistrativa.
 belÉM, 31 de agosto de 2022.
Ubiragilda silva PiMentel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 847478
Republicada por incorreção no D.o.E. de 08 de outubro de 2021
PoRtARiA Nº 3297/2021-MP/PGJ
o ProCUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
Considerando os termos do requerimento protocolizado no “siP” sob o 
nº 14178/2021, em 23/09/2021;
Considerando os termos do requerimento protocolizado no “siP” sob o 
nº 14572/2021, em 30/9/2021,
r e s o l v e:
aUtorizar o Promotor de justiça Mário saMPaio netto CHerMont, 
sem ônus para o Ministério Público do estado do Pará, com prejuízo de 
suas atribuições, a se deslocar desta Capital a gramado-rs, no período de 
30/9 a 1º/10/2021, a fim de participar da VII Reunião Extraordinária do 
Conselho deliberativo da associação nacional dos Membros do Ministério 
Público - ConaMP.
 ProCUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 06 de outubro de 2021.
Cesar beCHara nader Mattar jUnior
ProCUrador-geral de jUstiÇa
Republicada por incorreção no D.o.E. de 29 de agosto de 2022
PoRtARiA Nº 4670/2022-MP/PGJ
o ProCUrador-geral de jUstiÇa, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais;
r e s o l v e:
art. 1º instituir grupo de trabalho para discussão de rotinas e processos 
administrativos, com o objetivo de aprimorar os procedimentos de acom-
panhamento contratual desta instituição Ministerial, bem como contribuir 
com o melhoramento e conclusão do sistema criado pelo departamento de 
informática para gestão dos contratos.
art. 2º integram o grupo de trabalho:
i - Márcia Maria Moraes da Costa, representante do departamento de 
obras e Manutenção;
ii – Márcio roberto silva Menezes, representante do departamento Financeiro;
iii - Paulo sérgio dos santos Costa, representante do departamento de 
administração;
iv– amilton Pinheiro de oliveira, representante da assessoria de Planejamento;
v - thais alessandra nunes bastos, representante da assessoria de Planejamento;
VI - Jefferson Rosa Coelho, representante da Comissão de Controle Interno;
vii - Marcio antônio Cunha solimões, representante da atividade de lici-
tações e Contratos;
viii - elaine Caroline Martins de salles guimarães, representante do grupo 
Multidisciplinar de termo de referência;
ix - Carlos Henrique Coelho tocantins, representante do departamento de 
informática;
x – Clayton andrade dias, representante da Comissão de gestão de Con-
tratos e Convênios.
art. 3º o grupo de trabalho deverá funcionar por meio de reuniões, a 
serem agendadas mensalmente e conduzidas pelo meio que melhor se 
adequar às atividades de seus integrantes.
§1º em caso de ausência, afastamento ou impedimento, os integrantes 
do grupo de trabalho indicarão os seus substitutos, assumindo estes a sua 
incumbência.
§2º a cada bimestre, o grupo de trabalho deverá se reunir com a subpro-
curadoria-geral de justiça, para área técnico-administrativa para informar 
sobre os trabalhos, bem como para discussão de possíveis assuntos que 
necessitem de deliberação superior.
Art. 4º O Grupo de Trabalho deverá apresentar relatório final com as pro-
postas para a melhoria dos procedimentos de acompanhamento contratual 
desta instituição Ministerial.
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art. 5º o prazo para conclusão dos trabalhos do presente grupo será de 6 
(seis) meses, contados da publicação desta Portaria.
art. 6º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 ProCUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 24 de agosto de 2022.
Cesar beCHara nader Mattar jUnior
ProCUrador-geral de jUstiÇa
PoRtARiA Nº 4777/2022-MP/PGJ
o ProCUrador-geral de jUstiÇa do estado do Pará, usando de 
suas atribuições legais, e considerando os termos do e-mail datado de 
29/8/2022,
r e s o l v e:
designar a Procuradora de justiça leila Maria MarqUes de Moraes 
para exercer a função de subprocurador-geral de justiça, para a área ju-
rídico-institucional, durante o afastamento do titular, antÔnio edUardo 
barleta de alMeida, no período de 29/8 a 6/9/2022.
 ProCUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 30 de agosto de 2022.
Cesar beCHara nader Mattar jUnior
ProCUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 847454
ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços
Nº da Ata de Registro de Preços: 025/2022-MP/PA
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico 035/2022-MP/Pa
Partes Contratantes: Ministério Público do estado do Pará e a C do a d 
rodrigUes eireli (CnPj nº 28.037.573/0001-09)
objeto: registro de Preços para aquisição de Materiais de Higiene e limpeza
data da assinatura: 31/08/2022
vigência: 02/09/2022 a 02/09/2023
Preços registrados: 

item Especificações Técnicas Marca Apresen-
tação

Qtde
Esti-

mada

Preço 
unitá-

rio 

16
saco para limpeza geral, 100% algodão, 

alvejado, medidas aproximadas (variação 
máxima 10%) 45x76 cm

itatex Und 100 3,50

Foro: belém- Pa
ordenador responsável: dr. Cesar beCHara nader Mattar jUnior
endereço da Contratada: travessa We-62, 902, letra a, Conjunto Cidade 
nova v, bairro da Cidade nova, no município de ananindeua - Pa, CeP 
67133-145, telefone: (91) 99918-4962 e-mail: acdistribuidoraeireli@
gmail.com

Protocolo: 847497
extrato de ata de registro de PreÇos
nº da ata de registro de Preços: 034/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico 035/2022-MP/Pa
Partes Contratantes: Ministério Público do estado do Pará e virtUe Co-
MerCio ltda (CnPj nº 42.600.732/0001-62)
objeto: registro de Preços para aquisição de Materiais de Higiene e limpeza
data da assinatura: 31/08/2022
vigência: 02/09/2022 a 02/09/2023
Preços registrados: 

item Especificações Técnicas Marca Apresen-
tação

Qtde
Esti-

mada

Preço 
unitá-

rio 

29 Copo de papel biodegradável de 180 ml, 
branco, Pacote c/ 100 unidades.

vitaPaCK / 
200Ml

Pacote c/ 
100 und 250 39,33

Foro: belém- Pa
ordenador responsável: dr. CÉsar beCHara nader Mattar jÚnior
endereço da Contratada: avenida Perimetral, qd. 05, lt. 14, nº 3291, Peri-
metral Center, sala 107, loja 03, setor Bueno, na cidade de Goiânia – GO, 
CeP 74.215-017, telefone (62) 3956 – 1080 / (62) 99806-1080 / (62) 
99604-1080, e-mail virtue.diretoria@gmail.com

Protocolo: 847514
ExtRAto DE tERMo DE cooPERAção
tERMo DE cooPERAção Nº: 022/2022-MP/PA
Partes: Ministério Público do estado do Pará e o MinistÉrio PÚbliCo do 
estado do aMaPá.
OBJETO: Cooperação técnico-científica, com vistas ao desenvolvimento 
das atividades acadêmicas e científicas, cursos, seminários, congressos, 
simpósios, pesquisas, estudos e publicações, nas áreas de interesse dos 
partícipes.
data da assinatUra: 30/08/2022.
vigênCia: 30/08/2022 a 30/08/2027.
ordenador resPonsável: dr. Cesar bechara nader Mattar junior, Pro-
curador-geral de justiça.

Protocolo: 847512
ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços
Nº da Ata de Registro de Preços: 031/2022-MP/PA
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico 035/2022-MP/Pa
Partes Contratantes: Ministério Público do estado do Pará e MM CoMer-
Cio ataCadista de artigos de PaPelaria e serv ltda (CnPj nº 
31.920.842/0001-95)
objeto: registro de Preços para aquisição de Materiais de Higiene e limpeza
data da assinatura: 31/08/2022
vigência: 02/09/2022 a 02/09/2023
Preços registrados: 

item Especificações Técnicas Marca Apresen-
tação

Qtde
Esti-

mada

Preço 
unitá-

rio 

02

água sanitária, com alvejante e desinfe-
tante; hipoclorito de sódio 2 a 2,5% p.p. 
Frasco c/ 01 litro. registro no Ministério 

da saúde. validade mínima de 4 meses, a 
partir da data de entrega

FC Frasco 300 2,01

Foro: belém- Pa
ordenador responsável: dr. CÉsar beCHara nader Mattar jÚnior
endereço da Contratada: rua do Fio, nº 22 – altos, bairro da guanabara, 
no município de ananindeua - Pa, CeP 67.010-550, e-mail: mmpapelaria.
gerencia@gmail.com, telefone (91) 4104-1435 / 99300-0404

Protocolo: 847503
PoRtARiA Nº 0667/2022-MP/suB-tA
a sUbProCUradora-geral de jUstiÇa, Para a área tÉCniCo-
adMinistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/Pgj, de 12/01/2018, publicada no d.o.e. de 
15/01/2018,
r e s o l v e:
ConCeder aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
andre leao roCHa - Período: 25 a 26/08/2022- gedoC nº-139960/2022
Carla Forte CavalCante - Período: 23 a 29/08/2022- gedoC nº-
139940/2022
jean rosivaldo aviz Freitas - Período: 13 a 17/08/2022- gedoC nº-
139897/2022
jose loUrenCo da Costa siqUeira - Período: 22 a 26/08/2022- ge-
doC nº-139770/2022
laUriMar rodrigUes Mindelo - Período: 23/08/2022- gedoC nº-
139806/2022
lUCirene Maia da silva - Período: 22 a 24/08/2022- gedoC nº-
140001/2022
MarCio roberto de soUza daMasCeno - Período: 30/07 a 03/08/2022- 
gedoC nº-139833/2022
MarCio roberto de soUza daMasCeno - Período: 18 a 20/08/2022- 
gedoC nº-139856/2022
Maria do soCorro braz de MoUra - Período: 22 a 24/08/2022- ge-
doC nº-139994/2022
Maria gorette Prado do CoUto leite - Período: 24/08/2022- gedoC 
nº-140016/2022
MaYanna de araUjo santiago - Período: 12/08/2022- gedoC nº-
139780/2022
nelsilene Pereira CarvalHo - Período: 08 a 12/08/2022- gedoC nº-
139838/2022
ronaldo PiMentel de alMeida - Período: 04 a 08/07/2022- gedoC 
nº-140010/2022
ronilson barata dUarte - Período: 11 a 12/08/2022- gedoC nº-
139778/2022
sabrina brabo de araUjo CarvalHo - Período: 23/08 a 06/09/2022- 
gedoC nº-139998/2022
sandro da CrUz e silva - Período: 23/08/2022- gedoC nº-139947/2022
sHYrleane PinHeiro Correa - Período: 10 a 12/08/2022- gedoC nº-
139613/2022
 sUbProCUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉCniCo-adMi-
nistrativa.
 belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
Ubiragilda silva PiMentel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa
PoRtARiA Nº 4776/2022-MP/PGJ
o ProCUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
Considerando os termos do Parecer nº 268/2022-Pgj, acolhido in totum 
pelo Procurador-geral de justiça,
Considerando os termos do expediente protocolizado no “siP” sob o nº 
8739/2022, em 07/06/2022;
Considerando os termos da Portaria nº 3577/2022-MP/Pgj, de 
05/07/2022, publicada no d.o.e. de 08/07/2022,
r e s o l v e:
ConCeder à Promotora de justiça, MÔniCa rei Moreira Freire, grati-
ficação pelo Exercício Cumulativo de Função, no percentual de 15%, com 
base no artigo 1º, 2º e anexo único da lei estadual nº 7736/2013, em ra-
zão da acumulação das funções de supervisora administrativa dos Centros 
de apoio operacional com a de Coordenação do Cao técnico, dentro do 
período de 11 a 21/07/2022.
 ProCUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 29 de agosto de 2022.
Cesar beCHara nader Mattar jUnior
ProCUrador-geral de jUstiÇa
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PoRtARiA Nº 4803/2022-MP/PGJ
o ProCUrador-geral de jUstiÇa do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando os termos do requerimento protocolizado sob o n.º 
9503/2022, em 23/06/2022,
r e s o l v e:
deClarar vago, por motivo de posse em outro cargo público inacumulá-
vel, o cargo de técnico - analista de sistema - suporte a banco de dados, 
MP-atC-a-ii, do Ministério Público do estado do Pará, ocupado pelo ser-
vidor alexander riCHard vinson, nomeado por meio do ato do Pro-
curador-geral de justiça nº 223/2017, datado de 06/07/2017, conforme 
permissão estabelecida no art. 58, parágrafo único, inciso ii, da lei n.º 
5.810/1994, a partir de 17/08/2022.
 ProCUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 30 de agosto de 2022.
Cesar beCHara nader Mattar jUnior
ProCUrador-geral de jUstiÇa
PoRtARiA Nº 4804/2022-MP/PGJ
o ProCUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no art. 18, inciso viii, da lei Complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r e s o l v e:
delegar a exma. sra. Promotora de justiça, rosangela CHagas 
DE NAZARÉ, atribuições específicas para dar investidura no cargo de 
provimento em comissão de assessor Ministerial, MP.CPCP-102.3, ao sr. 
jean lUCas PÍPolos Costa Fernandes, nomeado conforme a Portaria 
nº 4669/2022- MP/Pgj, publicada no doe de 30/08/2022.
 ProCUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 30 de agosto de 2022.
Cesar beCHara nader Mattar jUnior
ProCUrador-geral de jUstiÇa
PoRtARiA Nº 4815/2022-MP/PGJ
o ProCUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
Considerando os termos do art. 154, inciso xxiii, da lei Complementar 
estadual nº 057/2006,
Considerando, ainda, os termos do ofício n.º 063/2022-MP/Cao-Cri-
minal, datado de 22/08/2022, protocolizado sob o n.º 12367/2022, em 
22/08/2022,
r e s o l v e:
ConvoCar os Promotores de justiça abaixo relacionados para compare-
cerem à reunião ordinária do gt do júri, que se realizará no dia 19 de se-
tembro de 2022, a partir das 14h30, no auditório da Promotoria de justiça 
da Infância e Juventude de Belém.
1) Maria CÉlia FiloCreÃo gonÇalves - titular do 12º Cargo de Procu-
radora de justiça Criminal
2) HezedeqUias MesqUita da Costa - titular do 10º Cargo de Procura-
dor de justiça Criminal
3) josÉ Maria goMes dos santos - titular do 2º Cargo de Promotor 
de justiça de execuções Penais, Penas e Medidas alternativas de belém e 
Coordenador do gt do júri
4) Cristina Maria de qUeiroz Colares - titular do Cargo da Promoto-
ria de justiça de inhangapi
5) MárCio de alMeida Farias - titular do Cargo da Promotoria de jus-
tiça de Capitão Poço
6) naYara santos negrÃo - em exercício no 2º Cargo de Promotora de 
justiça de Mosqueiro
7) PatrÍCia CarvalHo Medrado assMann - titular do 1º Cargo de Pro-
motora de justiça de breves
8) reginaldo CÉsar liMa álvares - titular do 2º Cargo de Promotor de 
justiça de Castanhal
9) rodrigo aqUino silva - titular do 6º Cargo de Promotor de justiça 
de Marituba
10) rodrigo silva vasConCelos - titular do cargo da Promotoria de 
justiça de Portel
11) josÉ ilton liMa Moreira jÚnior - titular do 2º Cargo de Promotor 
de Justiça de Tailândia
12) lizete de liMa nasCiMento - titular do 1º cargo de Promotora de 
justiça de direitos Humanos, Controle externo da atividade Policial e do 
tribunal do júri de ananindeua
13) arnaldo CÉlio da Costa azevedo - titular do 2º Cargo de Promo-
tor de justiça de direitos Humanos, Controle externo da atividade Policial 
e do tribunal do júri de ananindeua
14) FranCYs lUCY galHardo do vale - titular do Cargo da Promotoria 
de justiça de Ponta de Pedras
 ProCUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 30 de agosto de 2022.
Cesar beCHara nader Mattar jUnior
ProCUrador-geral de jUstiÇa

PoRtARiA Nº 4847/2022-MP/PGJ
o ProCUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
Considerando os termos do ofício nº 094/2022-dMo-MPPa, protocoli-
zado sob o nº 11766/2022, de 09/08/2022,
Considerando ainda que a servidora simone de nazaré braga dias, ocu-
pante do cargo de enfermeiro, foi colocada à disposição do Ministério Pú-
blico do estado do Pará, pela Fundação Hospital de Clínicas gaspar viana,
Considerando os termos da Portaria nº 508, de 29 de agosto de 2022, 
publicada no doe de 31/08/2022, por meio da qual prorroga a cessão da 
servidora supramencionada, para o Ministério Público do estado do Pará, a 
partir de 03/05/2022 até 02/05/2024 (02 anos),
r e s o l v e:
designar a servidora siMone de nazarÉ braga dias, inscrição Coren 
nº 108870, nos termos das normas e regulamentos aplicáveis aos serviços 
de enfermagem, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar 
de 03/05/2022, para exercer as atividades e atribuições inerentes a gestão 
assistencial.
 ProCUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 31 de agosto de 2022.
Cesar beCHara nader Mattar jUnior
ProCUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 847711
PoRtARiA Nº 0680/2022-MP/suB-tA
a sUbProCUradora-geral de jUstiÇa Para a área tÉCniCo 
adMinistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 820/2021-MP/Pgj de 12 de abril de 2021,
Considerando o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
estado, de 08/5/2019;
Considerando a escala de Plantão para o mês de setembro de 2022, 
elaborada pela Coordenadoria das Procuradorias de justiça Cíveis, datadas 
de 22 de agosto de 2022, publicadas no site do Ministério Público do estado 
do Pará;
Considerando a escala de Plantão para o mês de setembro de 2022, 
elaborada pela Coordenadoria das Procuradorias de justiça Criminais, da-
tada de 25 de agosto de 2022, publicadas no site do Ministério Público do 
estado do Pará;
Considerando a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos se-
nhores membros do Parquet escalados para o plantão institucional do se-
gundo grau.
r e s o l v e:
art. 1º - ConvoCar os servidores relacionados no anexo Único desta 
Portaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional 
junto aos Órgãos de execução de segundo grau do Ministério Público do 
estado do Pará, no período de 03, 04, 07, 10 e 11/09/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei esta-
dual nº 5.810/94.
ANExo úNico
EscALA DE PLANtão DE sERviDoREs
PRocuRADoRiA DE JustiçA cívEL e PRocuRADoRiA DE JustiçA 
cRiMiNAL
PerÍodo: 03, 04, 07, 10 e 11/09/2022
Em observância a Resolução nº 006/2019-CPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês setembro de 2022, elaborada pela Coordenadoria das Procura-
dorias de justiça Cíveis, datada de 22 de agosto de 2022 e Coordenadoria 
das Procuradorias de justiça Criminais, datada de 25 de agosto de 2022, 
ambas publicada no site do Ministério Público do estado do Pará.
dia 03/09/2022 (sábado)
rePresentante do qUadro tÉCniCo-jUrÍdiCo
ana luiza nunes Marinho de araújo (assessora técnica especializada da 
Procuradoria Cível)
Felipe gomes da silva (assessor técnico especializado da Procuradoria Criminal)
dia 04/09/2022 (domingo)
REPREsENtANtE Do QuADRo técNico-JuRíDico
ingrid rodrigues santos (assessora da Procuradoria Cível)
andreza Pereira de lima (assessora da Procuradoria Criminal)
dia 07/09/2022 (quarta-feira) - independência do brasil Feriado nacional 
(lei Federal nº 662/1949)
rePresentante do qUadro tÉCniCo-jUrÍdiCo
Maria stela da Paz veras (assessora da Procuradoria Cível)
anselmo de jesus queiroz da Costa (assessor da Procuradoria Criminal)
dia 10/09/2022 (sábado)
rePresentante do qUadro tÉCniCo-jUrÍdiCo
leandro de Medeiros gomes (assessor da Procuradoria Cível)
jeanne Marcele lobato de sousa (assessora da Procuradoria Criminal)
dia 11/09/2022 (domingo)
rePresentante do qUadro tÉCniCo-jUrÍdiCo
Maria Clara Costa vasconcelos (assessora técnica especializada da Procu-
radoria Cível)
renata sampaio Corrêa (assessora técnica especializada da Procuradoria 
Criminal)
PUbliqUe-se, registre-se e CUMPra-se
 sUbProCUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉCniCo-adMi-
nistrativa.
 belém, 31 de agosto de 2022.
Ubiragilda silva PiMentel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 847845
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MiNistéRio PúBLico DE
coNtAs Dos MuNicíPios
Do EstADo Do PARÁ

.

DisPENsA DE LicitAção

DisPENsA N° 30/2022
DAtA: 23/08/2022

objeto: aquisição de galões de tinta para atender às necessidades do órgão.
Fundamentação legal: art. 24, ll da lei 8666/93.
valor global: r$1.772,00 (mil, setecentos e setenta e dois reais)
dotação orçamentaria: 01.122.1495.8766.339030.24
Fonte: 0101
Contratada: M M dos santos CoMÉrCio de inForMátiCa
endereço: av. duque de Caxias, Pass. 3 irmão nº 80 - bairro: Marco –belém/Pa
CnPj nº: 15.743.044/0001-89
ordenadora: Maria Regina cunha -Procuradora Geral, em exercício

DisPENsA N° 31/2022
DAtA: 23/08/2022

objeto: aquisição de 01 (um) Hd ssd e 02 (duas) memórias para atender 
às necessidades do órgão.
Fundamentação legal: art. 24, ll da lei 8666/93
valor global: 1.121,00 (mil, cento e vinte e um reais)
dotação orçamentaria: 01.122.1495.8766.333900.17
Fonte: 0101
Contratada: interton CoMÉrCio ltda.
endereço: av. almirante barroso, nº 4414, loja 2 - bloco a, bairro Castanhei-
ra- belém/Pa
CnPj nº: 00.968.806/0001-78
ordenadora: Maria Regina cunha- Procuradora Geral, em exercício

DisPENsA N° 32/2022
DAtA: 23/08/2022

objeto: Prestação de serviço de hospedagem e correio eletrônico deste MPCM/Pa.
Fundamentação legal: art. 24, ll da lei 8666/93
valor global: r$919,86 (novecentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos)
dotação orçamentaria: 01.122.1495.8766.339039.97
Fonte: 0101
Contratada: loCaWeb serviÇos de internet s/a
endereço: rua Cardoso de Melo, 1460, Cj 94, são Paulo/sP
CnPj nº: 02.351.877.0001-52
ordenadora: Maria Regina cunha- Procuradora Geral, em exercício.

Protocolo: 847735

.

.

MuNicíPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE ABAEtEtuBA/PA
ExtRAtos DE tERMos ADitivos 

Decorrente: Adesão a ata de Registro de Preços nº 016/2021. Contra-
tante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/ secretaria Municipal de saúde. 
objeto: Contratação de empresa especializada em Fornecimento de refeições 
Prontas, destinadas a atender as necessidades da secretaria Municipal de 
saúde. origem: Contrato nº 2021/221. Contratado: l de j C dos santos CnPj 
n° 18.502.517/0001-44. 1º termo aditivo de 25% dos quantitativos, pelo 
valor global de r$ 49.750,00, nos termos art. 57, ii, § 2º da lei 8.666/93. 
assinado em 31 de agosto de 2022. charles césar tocantins de souza - 
secretário Municipal de saúde.
Decorrente: toMADA DE PREço Nº 005/2019. Contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de abaetetuba/ secretaria Municipal de saúde. objeto: Contratação 
de empresa especializada Para a Construção da Unidade básica de saúde do 
santa rosa, Municipio de abaetetuba/Pa, do contrato nº 2019/141. origem: 
Contrato nº 2019/141. Contratado: asevedo silva serviços ltda - epp CnPj 
n° 17.739.353/0001-00,7º termo aditivo de Prorrogação de Prazo, com vi-
gência d 14 de julho de 2022 a 14 de setembro de 2022, nos termos art. 57, 
ii, § 2º da lei 8.666/93. assinado em 14 de julho de 2022. charles césar 
tocantins de souza - secretário Municipal de saúde.
Decorrente: Dispensa de Licitação nº 019/2021. Contratante: Prefeitura 
Municipal de abaetetuba/secretaria Municipal de saúde. objeto: termo 
aditivo de Prorrogação de Prazo da dispensa de licitação nº 019/2021, 
objetivando a locação de imóvel destinado e Paciente Maria da Concei-
ção Poça belo, objetivando o Cumprimento de decisão judicial, Processo 
nº 0803433-69.2018.8.14.0070. origem: Contrato nº 2021/051. locador: 
antônio negrão Ferreira, CPF nº 580.547.662-20. 2º termo aditivo de Prorro-
gação de Prazo por mais 03 (três) meses a partir de 17 de Maio de 2022 a 17 
de agosto de 2022 nos termos art. 57, ii § 2° da lei nº 8.666/93. assinado 
em 17 de Maio de 2022. charles cezar tocantins de souza - secretário 
Municipal de saúde.

Protocolo: 847802

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

Aviso DE HoMoLoGAção
A Prefeitura Municipal de Acará/PA torna público a homologação do 
Pregão eletrônico nº 033/2022, para registro de PreÇo Para FUtUra e 
eventUal ContrataÇÃo de serviÇos de loCaÇÃo de MiCro-ÔnibUs 
Para atender as neCessidades PreCÍPUas do PrograMa de trata-
Mento Fora de doMiCÍlio - tFd da seCretaria MUniCiPal de saÚde 
do MUniCÍPio de aCará/Pa. vencedor: CarvalHo’s transPortes e tU-
risMo ltda CnPj: 03.400.086/0001-38 valor r$ 957.246,00 (novecentos 
e Cinquenta e sete Mil, duzentos e quarenta e seis reais). PEDRo PAuLo 
GouvEA MoRAEs. Prefeito Municipal.

Protocolo: 847803

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE ALtAMiRA
Aviso DE LicitAção 

coNcoRRêNciA PúBLicA-sRP Nº. 006/2022
Refere-se à manutenção, recuperação, readequação, montagem, des-
montagem e instalação de estruturas metálicas e coberturas, incluindo ma-
terial e mão de obra, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de altamira/Pa, abertUra. 05/10/2022, às 09:00 horas (horário local) no 
endereço: rua acesso 2, 530, premem, (centro de convenções de altamira) 
divisão de suprimentos e serviços. os interessados poderão obter maiores in-
formações e retirar o edital completo pelos sites: https://altamira.pa.gov.br/ 
Mural geobras - tCM/Pa, ou através do e-mail licitacaoaltamira2022@gmail.
com, dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias 
na divisão de suprimentos  e serviços da Prefeitura de altamira -  setor de 
licitação, situado na rua acesso dois nº. 530, bairro Premem, altamira/Pa, 
das 08:00 às 12:00 horas.

cLAuDoMiRo GoMEs DA siLvA
Prefeito Municipal de altamira

Protocolo: 847805

PREfEituRA MuNiciPAL DE ALtAMiRA/PA
Aviso DE LicitAção - P.E. sRP Nº. 069/2022

Refere-se à fornecimento de material permanente (mobiliário) com a fi-
nalidade de atender às necessidades da secretaria Municipal de assistência 
e Promoção social de altamira e demais unidades vinculadas, conforme es-
pecificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do edital: ABERTURA. 
19/09/2022, às 09:00 horas (horário local) no site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. os interessados poderão obter maiores informações e retirar o 
edital completo pelos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.
gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail altamiracpl@gmail.com, 
dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na 
divisão de suprimentos e serviços da Prefeitura de altamira -  setor de lici-
tação, situado na rua acesso dois nº. 530, bairro Premem, altamira/Pa, das 
08:00 às 12:00 horas. Lillian Witte Nogueira de oliveira - Pregoeira

Aviso DE LicitAção - P.E. sRP Nº. 071/2022
Refere-se à Aquisição de materiais e insumos para serviços de fi-
sioterapia, para atender a secretaria Municipal de saúde / Fundo Municipal 
de Saúde - FMS, especificamente as atividades mantidas pelo Hospital Geral 
de altamira são rafael - Hgsar, núcleo integrado Multidisciplinar - niM e 
academia de saúde, abertUra. 21/09/2022, às 10:00 horas (horário local) 
no site https://www.licitanet.com.br/. os interessados poderão obter maiores 
informações e retirar o edital completo pelos sites: https://www.licitanet.com.
br/, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail licitacao-
altamira2022@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão ser 
lidos ou obtidos cópias na divisão de suprimentos  e serviços da Prefeitura 
de altamira -  setor de licitação, situado na rua acesso dois nº. 530, bairro 
Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. HuGGo HERMANN DA 
siLvA AMARAL - Pregoeiro

Aviso DE LicitAção - P.E. sRP Nº. 072/2022
Refere-se à Aquisição de equipamentos permanentes hospitalar: Poltro-
nas, colchões e macas- para atender as demandas da secretaria Municipal 
de saúde / Fundo Municipal de saúde - FMs nas unidades do Hga- Hospital 
geral de altamira-Pa e na UPa- Unidade de Pronto atendimento, conforme es-
pecificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do edital: ABERTURA. 
20/09/2022, às 09:00 horas (horário local) no site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. os interessados poderão obter maiores informações e retirar 
o edital completo pelos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.
gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail altamiracpl@gmail.com, 
dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na 
divisão de suprimentos e serviços da Prefeitura de altamira -  setor de licitação, 
situado na rua acesso dois nº. 530, bairro Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 
12:00 horas. Lillian Witte Nogueira de oliveira - Pregoeira.

Protocolo: 847806
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANNACH

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE BANNAcH- PA
Aviso DE LicitAção

A comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ban-
nach - PA, nomeado através da portaria nº002/2022, avisa aos interessados 
que realizará licitações no seguinte endereço: av. Paraná nº27 - Centro - ban-
nach - Pa, CeP: 68.388-000 - (sala da CPl), na modalidade: toMADA DE 
PREço Nº004/2022.tiPo MENoR PREço GLoBAL
No dia 23 de setembro de 2022, às 10:00 horas. objeto: Contratação 
de empresa especializada para implantação de obras de arte Corrente (buei-
ros), na vicinal riozinho zona rural do Município de bannach  - Pa, Conforme 
emenda Parlamentar nº202222630008 - jader barbalho. Cópias dos editais 
serão obtidas através do e-mail cplbannach@outlook.com  ou ainda na sala 
da Comissão de licitação, no endereço acima, no horário de 08:00 as 14:00, 
de segunda a sexta, exceto feriado. bannach - Pa, 01 de setembro de 2022.

Neemias Gama fernandes-Presidente da CPl
Protocolo: 847807

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE BARcARENA
ExtRAtos DE tERMos ADitivos 

EsPéciE: 2º termo aditivo ao Contrato nº 20210717. Processo licitatório 
Pregão eletrônico 9-045/2021. Contrato nº 20210717. Contratante: secreta-
ria Municipal de educação e desenvolvimento social. Contratado: M n servi-
ços e transportes ltda CnPj nº 16.864.119/0001-42. objeto do2º termo adi-
tivo: renovação contratual por mais 12(doze) meses consecutivos, contados a 
partir do dia 29 de agosto de 2022 até o dia 29 de agosto de 2023. reajuste 
contratual na porcentagem de 11,24%. Fundamento legal: art. 57, inciso ii 
c/c art. 65, § 8º da lei Federal nº 8.666/93. barcarena, 24 de agosto de 2022.
EsPéciE: 2º termo aditivo ao Contrato nº 20210693. Processo licitatório 
Pregão eletrônico 9-045/2021. Contrato nº 20210693. Contratante: secre-
taria Municipal de educação e desenvolvimento social. Contratado: P & C 
brasil Comércio e serviços ltda CnPj nº 22.473.510/0001-19. objeto do2º 
termo aditivo: renovação contratual por mais 12(doze) meses consecutivos, 
contados a partir do dia 24 de agosto de 2022 até o dia 24 de agosto de 
2023. reajuste contratual na porcentagem de 11,24%. Fundamento legal: 
art. 57, inciso ii c/c art. 65, § 8º da lei Federal nº 8.666/93. barcarena, 24 
de agosto de 2022.

Protocolo: 847808

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAMEtÁ
Aviso DE HoMoLoGAção 

PREGão ELEtRôNico sRP Nº 030/2022-PMc 
HoMoLoGo a licitação na modalidade PREGão ELEtRôNico sRP Nº 
030/2022-PMc que tem por objeto: Contratação de empresa especializada 
Para realização de serviço de Confecção de Uniforme escolar, e com base no 
relatório da Comissão Permanente de licitação e Parecer da assessoria jurídi-
ca do município adjUdiCo/HoMologo seu objeto a e. de s. Pompeu, CnPj 
nº 34.058.766/0001-49. valor r$ 599.853,00; Myo2 soluções em saúde in-
dústria eireli, CnPj nº 15.564.580/0001-17. valor r$ 1.792.642,50; para que 
produza os efeitos legais aos termos do art. 43, inciso vi da lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. data da Homologação: 25/08/2022. 
ordenador: victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

ExtRAto DE coNtRAto 
PREGão ELEtRôNico sRP Nº 030/2022-PMc 

objeto: Contratação de empresa especializada Para realização de serviço de 
Confecção de Uniforme escolar. Fundamento legal: lei Federal nº 8.666/93. 
Contrato nº 1.Pe.030/2022-Pmc/semed. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Cametá/secretaria Municipal de educação/Fundo Municipal de educação, Cnpj 
nº 18.782.198/0001-78 e Fundo Mun. desenv. ens. Fund. val. Magist. Fundeb 
Cametá, CnPj nº 31.480.157/0001-95. Contratada: e. de s. Pompeu, CnPj 
nº 34.058.766/0001-49, valor total r$ 599.853,00. vigência: 31/08/2022 a 
31/08/2023. ordenador: Enio de carvalho.

ExtRAto DE REGistRo DE PREços 
PREGão ELEtRôNico sRP Nº 030/2022-PMc 

REcoNHEço A AtA DE REGistRo DE PREços. PREGão ELEtRôNico sRP.
objeto: Contratação de empresa especializada Para realização de serviço 
de Confecção de Uniforme escolar. vencedores: arP nº 1.030/2022-PMC - e. 

de s. Pompeu, CnPj nº 34.058.766/0001-49. itens: 5, 6, 7, 8. valor: r$ 
599.853,00. arP nº 2.030/2022-PMC -MYo2 soluções em saúde indústria 
eireli, CnPj nº 15.564.580/0001-17. itens: 1, 2, 3, 4. valor:r$ 1.792.642,50. 
vigência: 31/08/2022 a 31/08/2023. ordenador: victor correa cassiano, 
Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 847810

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAPANEMA
REtificAção

Na publicação circulada no dia 30/08/2022 no doe/Pa nº 35.096, página 
151 e diário do Pará b13, e no dia 31/08/2022 no d.o.U seção 3, pág. 366 
referente ao aviso de licitação Pregão eletrônico 029/2022. 
oNDE sE Lê: sessão Pública: 12/09/2022. LEiA-sE: sessão Pública: 15/09/2022. 
o restante Fica inalterado. informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.
com/pregoeiracapanema@gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira.
Na publicação circulada no dia 01/09/2022 no doe/Pa nº 35.100, página 
118, d.o.U seção 3, pág. 326 e diário do Pará b13, referente ao extrato do 
termo aditivo do Contrato nº 1808002-2021, Pe nº 021/2021, 
oNDE sE Lê:Pe nº 021-2021, LEiA-sE: PE Nº 026-2021. O restante fica inalterado.

Aviso DE RAtificAção 
DisPENsA Nº 014-2022. DisPENsA Nº 7/2022-014 

objeto: locação de imóvel para o funcionamento da Corregedoria regional 
e da divisão de Homicídios da 6º risP da Polícia Civil do estado do Pará, com 
funcionamento no Município de Capanema, conforme o termo de Coopera-
ção Mútua nº 005/2022-PC-PMC. Contratada: elizenir ribeiro de souza, CPF 
nº 156.670.142-20 e Yacyra Maria rosa de souza, CPF nº 117.534.802-30. 
Fundamento legal: art. 24, inciso x da lei Federal nº 8.666/93. vigência: 
12 (doze) meses. Valor Global: R$ 36.000,00. Ratificação em: 22/08/2022. 
francisco ferreira freitas Neto, Prefeito Municipal.

ExtRAto DE tERMo ADitivo 
termo Aditivo Pregão Eletrônico nº 9/2021-027. termo aditivo de Con-
trato nº 1608003-2021-Pregão eletrônico nº 027-2021. objeto: aquisição de 
Materiais de Construção, elétrico e Hidráulico Para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Capanema-Pa. Contratado: d. duarte de Moura ei-
reli, Cnpj nº 34.036.580/0001-99: 12 (doze) Meses. Fund. legal: art. nº 57, 
§ 1º, inciso ii da lei Federal nº 8.666/93. assinatura: 12/08/2022. 
francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.

tERMo ADitivo DE coNtRAto Nº 1608004-2021
PREGão ELEtRôNico Nº 027-2021

objeto: aquisição de Materiais de Construção, elétrico e Hidráulico Para aten-
der as necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema-Pa. Contratado: 
j.C.P. Prado Comércio eireli, Cnpj nº 21.254.778/0001-05: 12 (doze) Meses. 
Fund. legal: art. nº 57, § 1º, inciso ii da lei Federal nº 8.666/93. assinatura: 
12/08/2022. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 847811

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAPitão Poço
REsuLtADo fiNAL DA cHAMADA PúBLicA 002/2022 

o município de capitão Poço, por meio de seu secretário Municipal de 
Saúde, torna público o resultado final das entidades credenciadas da Cha-
mada Pública nº 002/2022, nos termos do edital de abertura em epígrafe: 
Prestadores habilitados: Hospitale Maternidade do Povo de Capitão Poço li-
mitada;  Cnpj: o4.758.223/0001-73. Centro de diagnósticos lacp ltda - Me; 
CnPj:10.695.431/0001-73. Arthur da silva Medeiros de farias - secre-
tário Municipal de saúde.

Protocolo: 847812

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAstANHAL
Aviso DE LicitAção 

PREGão ELEtRôNico sRP Nº 077/2022/PMc 
A Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da secretaria Mu-
nicipal de suprimento e licitação torna público a abertura do Processo lici-
tatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão eletrônico srP 
nº 077/2022/PMC, cujo objeto é Contratação de empresa especializada no 



diário oFiCial nº 35.102   105Sexta-feira, 02 DE SETEMBRO DE 2022

Fornecimento de roçadeira, equipamentos, Ferramentas e Peças de roça-
gem e afins, destinado a atender as Necessidades das Diversas Secretarias/
Fundos do Município de Castanhal/Pa, por um período de 12 (doze) Meses. a 
sessão pública de Pregão eletrônico terá início com a divulgação das Propos-
tas de Preços e início da etapa de lances no dia 16/09/2022 às 09:00 horas. 
o edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.
br/categoria/licitacoes/e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@
castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. sheila Mirian Medeiros 
Gomes - Pregoeira da Prefeitura Municipal de castanhal.

Protocolo: 847814

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cuMARu Do NoRtE - PA
Aviso DE ExtRAto DE PuBLicAção DE DEcisão 

DE REstAuRAção DE Autos
Pará, 01 de setembro de 2022 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Pará • ANO XIII | Nº 3071 www.diariomunicipal.com. br/famep 35 o Municí-
pio de Cumaru do norte-Pa, torna público, que proferiu decisão de homolo-
gação de restauração de autos administrativos de inexigibilidade de licitação 
firmado com o Escritório Moraes & Fonteles Advogados Associados em junho 
de 2006. os interessados poderão ter acesso aos autos junto a secretaria 
Municipal de administração, no horário comercial.

Protocolo: 847816
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURRALINHO

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cuRRALiNHo/PA
tERMo DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção

coNcoRRêNciA Nº3/2022-001/PMc
Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, o senhor 
Prefeito. cleber Edson Dos santos Rodrigues, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela legislação em vigor, com base no artigo 43, inciso vi da lei 
nº 8.666/1993 e alterações posteriores, à vista do parecer conclusivo exarado 
pela Comissão de Licitação e em consonância ao parecer Jurídico, resolve:
1.HoMologar o procedimento licitatório referente à Concorrência de Preços 
nº 3/2022-001/PMC, Processo nº 2021/2022, para a contratação de empresa 
para a Construção de Passarela de Concreto armado na vila Piriá, no municí-
pio de Curralinho, estado do Pará, conforme Convenio nº. 180/2022 -sedoP, 
conforme condições e especificações contidas no Edital e seus anexos.
2. adjUdiCar o objeto do certame à empresa j.F de Correa eireli, ins-
crito no CnPj n°. 16.766.282/0001-72, apresentou o valor global de r$ 
3.454,673,69 (três Milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro Mil e seiscen-
tos setenta e três reais e sessenta e nove  Centavos),
3. deterMinar que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação 
da referida empresa. 16/08/2022.

cLEBER EDsoN Dos sANtos RoDRiGuEs
Prefeito Municipal de Curralinho

PREfEituRA MuNiciPAL DE cuRRALiNHo/PA
ExtRAto DE coNtRAto

coNtRAto Nº 20220297  /PMc
coNtRAtANtE: PreFeitUra MUniCiPal de CUrUÇa, através do Prefeito 
Municipal o sr Cleber edson dos santos rodrigUes , portador do CPF: 
029.468.902-87, residente no Município de Curralinho/Pa.
Contratada: j.F.C.de Correa eirelli,, CnPj/MF n º 16.766.282/0001-
72,, estabelecido à rua Paes de Carvalho nº 2460, Centro, Município de bre-
ves, estado do Pará, CeP 68.800-00, doravante denominada Contratada, 
neste ato representado pelo senhor josÉ FilHo Correa de Correa, brasi-
leiro,  CPF nº 759.518.192-53.
oBJEto: contratação de empresa para a Construção de Passarela de
Concreto armado na vila Piriá, no município de Curralinho, estado do Pará, 
conforme Convênio nº. 180/2022 -sedoP.
vigênCia: 240 (duzentos) dias, a contar da data de sua assinatura
valor global: r$ 3.454.673,69 (três milhões, quatrocentos e cinquenta 
e quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos),
DotAção oRçAMENtÁRiA:
exercício Financeiro: 2022
Projeto 1104.1 54510004.1.013 Construção e reforma de Cais, Pontes e tra-
piches, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subele-
mento 4.4.90.51.99,
Foro: Curralinho-Pa
data de assinatUra: 24 de agosto de 2022.

Protocolo: 847817

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE fLoREstA Do ARAGuAiA
ExtRAto DE ADitivo 

EsPéciE: 3º termo aditivo prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 
104/2021, inexigibilidade 09/2021/PMFa de Contratação de empresa para 
prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica em direito adminis-
trativo. Contratante: PMFa. Contratada: Miraldo junior vilela Marques socie-
dade individual de advocacia. vigência: 31/08/2022 a 31/12/2022.

ExtRAto DE coNtRAto. P.E. N° 01/2022/sRP 
objeto: aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos a servi-
ço do Fundo Municipal de assistência social. Contrato nº 167/2022. Contratan-
te: Fundo Mun. de assistência social. Contratada: Comercial de Combustivel 
de Floresta ltda. valor: r$ 79.488,00. vigência: 30/08/2022 a 31/12/2022

ExtRAto DE REGistRo DE PREço 
AtA DE sRP Nº 10/2022. P.E N.º 013/2022/sRP 

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de material de 
elétricos de iluminação pública para a secretaria Mun. de obras e transportes. 
Órgão gerenciador: Prefeitura Mun. de Floresta do araguaia. vencedores: M. 
n Carvalho eireli - Me, valor de r$168.200,00. gyn led industria e Comercio 
ltda Me, valor de r$64.494,00. j. l. r. araújo Comércio e serviços,valor 
r$22.626,60. ledluxe industria e Comercio importação e exportação eireli, 
valor r$ 595.500,00. tfpm Comercio de artigos de iluminação ltda, va-
lor r$47.900,00. Wamix serviços elétricos e Comercio eireli - Me, valor r$ 
36.250,00.  vigência: 30/08/2022 a 30/08/2023. Divailton Moreira de sou-
za - Presidente da cPL.

Protocolo: 847818

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

ExtRAto DE coNtRAto
PREGão ELEtRoNico: Nº PE 18/2022-PMGP 

objeto: registro de preços para aquisição de materiais de construções, mate-
riais elétricos, ferramentas e peças de roçadeiras e motosserras, para atender 
as necessidades das secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura de goia-
nésia do Pará - Pa. Contratantes: secretaria Municipal de educação - seMed, 
CnPj: nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 20220305, valor r$ 263.620,78; 
secretaria Municipal de saúde - sMs, CnPj: nº 12.884.091/0001-54, con-
trato nº 20220306, valor r$ 119.107,55; secretaria Municipal de assistência 
social - seMas, CnPj: nº 18.367.597/0001-81, contrato nº 20220307, valor 
r$ 70.821,49; secretaria Municipal de Meio ambiente - seMMa, CnPj: nº 
19.998.060/0001-73, contrato nº 20220308, valor r$ 31.299,21; Prefeitura 
Municipal de goianésia do Pará - PMgP, CnPj: 83.211.433/00014-13, contra-
to nº 20220309, valor r$ 540.606,27; Contratada: a dos reis baia eireli 
CnPj: 33.847.599/0001-52; Contratantes: seMed, contrato nº 20220, valor 
r$ 126.385,50; sMs, contrato nº 20220296, valor r$ 61.118,00; seMMa, 
contrato nº 20220293, valor r$ 16.912,50; seMas, contrato nº 20220297, 
valor r$ 15.279,50; PMgP, contrato nº 20220294, valor r$ 270.564,50; 
Contratada: aCredilar Materiais de ConstrUCoes eireli, CnPj: 
07.774.605/0001-89; Contratantes: seMed, contrato nº 20220315, va-
lor r$ 7.810,00; sMs, contrato nº 20220316, valor r$ 6.248,00; seMMa, 
contrato nº 20220317, valor r$ 1.562,00; seMas, contrato nº 20220318, 
valor r$ 1.562,00; PMgP, contrato nº 20220319, valor r$ 14.058,00; Con-
tratada: sisoFtWare inForMatiCa desenvolviMento eireli, CnPj: 
11.490.526/0001-13; Contratantes: seMed, contrato nº 20220320, valor 
r$ 119.748,64; sMs, contrato nº 20220321, valor r$ 84.896,52; seMMa, 
contrato nº 20220322, valor r$ 28.298,48; seMas, contrato nº 20220323, 
valor r$ 20.794,08; PMgP, contrato nº 20220324, valor r$ 272.181,84; 
Contratada: e. saraiva Materiais de ConstrUCoes eireli, CnPj: 
23.879.549/0001-01; Contratantes: seMed, contrato nº 20220325, valor 
r$ 49.331,69; sMs, contrato nº 20220326, valor r$ 29.703,70; seMMa, 
contrato nº 20220327, valor r$ 168.919,08; seMas, contrato nº 20220328, 
valor r$ 10.676,70; PMgP, contrato nº 20220329, valor r$ 388.794,75; 
Contratada: agroMaqUinas CoM varejista de PeCas eireli, CnPj: 
24.784.807/0001-20; Contratantes: seMed, contrato nº 20220330, valor r$ 
31.774,45; sMs, contrato nº 20220331, valor r$ 24.255,08; seMMa, con-
trato nº 20220332, valor r$ 6.063,77; seMas, contrato nº 20220333, valor 
r$ 6.063,77; PMgP, contrato nº 20220334, valor r$ 206.315,73; Contratada: 
CiCero alYson Correia de oliveira silva, CnPj: 32.953.148/0001-37; 
Contratantes: seMed, contrato nº 20220335, valor r$ 221.391,59; sMs, 
contrato nº 20220336, valor r$ 135.585,60; seMMa, contrato nº 20220337, 
valor r$ 74.335,01; seMas, contrato nº 20220338, valor r$ 36.892,65; 
PMgP, contrato nº 20220339, valor r$ 467.445,41; Contratada: CoMerCial 
rossY eireli, CnPj: 03.416.298/0001-03; Contratantes: seMed, contrato 
nº 20220340, valor r$ 199.759,75; sMs, contrato nº 20220341, valor r$ 
160.072,18; seMMa, contrato nº 20220342, valor r$ 79.524,15; seMas, 
contrato nº 20220343, valor r$ 37.989,21; PMgP, contrato nº 20220344, va-
lor r$ 455.558,13; Contratada: r s Material de ConstrUCao ltda, CnPj: 
45.252.668/0001-64; Contratantes: seMed, contrato nº 20220345, valor 
r$ 96.353,20; sMs, contrato nº 20220346, valor r$ 45.852,96; seMMa, 
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contrato nº 20220347, valor r$ 65.441,84; seMas, contrato nº 20220348, 
valor r$ 11.463,24; PMgP, contrato nº 20220349, valor r$ 200.745,56; Con-
tratada: giro MaqUinas CoMerCio de Motores e PeCas eireli, CnPj: 
34.466.552/0001-01; Contratantes: seMed, contrato nº 20220350, valor r$ 
83.924,75; sMs, contrato nº 20220351, valor r$ 51.789,80; seMMa, con-
trato nº 20220352, valor r$ 13.374,95; seMas, contrato nº 20220353, valor 
r$ 12.804,95; PMgP, CnPj: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220354, 
valor r$ 160.104,55; Contratada: W & j instalaCoes e ManUtenCoes 
eletriCa ltda, CnPj: 44.005.946/0001-16; Contratantes: seMed, contra-
to nº 20220355, valor r$ 2.435,00; sMs, contrato nº 20220356, valor r$ 
1.948,00; seMMa, contrato nº 20220357, valor r$ 487,00; seMas, contra-
to nº 20220358, valor r$ 487,00; PMgP, contrato nº 20220359, valor r$ 
206.013,00; Contratada: eletriCa lUz CoMerCial de Materiais ele-
triCos ltda, CnPj: 00.226.324/0001-42; Contratantes: seMed, contrato 
nº 20220360, valor r$ 46.293,30; sMs, contrato nº 20220361, valor r$ 
5.658,80; seMMa, contrato nº 20220362, valor r$ 22.668,10; seMas, con-
trato nº 20220363, valor r$ 1.414,70; PMgP, contrato nº 20220364, valor r$ 
344.567,10; Contratada: globo CoMerCio de ParaFUsos eireli, CnPj: 
05.453.098/0001-56; Contratantes: seMed, contrato nº 20220365, valor r$ 
32.211,20; sMs, contrato nº 20220366, valor r$ 18.822,92; seMMa, con-
trato nº 20220367, valor r$ 11.694,05; seMas, contrato nº 20220368, valor 
r$ 4.430,38; PMgP, contrato nº 20220369, valor r$ 64.774,90; Contrata-
da: j C P Prado CoMerCio eireli Me, CnPj: 21.254.778/0001-05; Con-
tratantes: seMed, contrato nº 20220370, valor r$ 8.888,50; sMs, contrato 
nº 20220371, valor r$ 6.270,80; seMMa, contrato nº 20220372, valor r$ 
2.092,70; seMas, contrato nº 20220373, valor r$ 1.567,70; PMgP, contrato 
nº 20220374, valor r$ 23.034,30; Contratada: lider distribUidora de 
Materiais eletriCos ltda, CnPj: 30.021.100/0001-65; Contratantes: se-
Med, contrato nº 20220375, valor r$ 11.285,00; sMs, contrato nº 20220376, 
valor r$ 260,00; seMMa, contrato nº 20220377, valor r$ 52.949,00; se-
Mas, contrato nº 20220378, valor r$ 65,00; PMgP, contrato nº 20220379, 
valor r$ 42.111,00; Contratada: MCa assessoria, iMPortaCao e Co-
MerCio ltda, CnPj: 42.519.684/0001-82; Contratantes: seMed, contrato 
nº 20220380, valor r$ 101.239,00; sMs, contrato nº 20220381, valor r$ 
80.991,20; seMMa, contrato nº 20220382, valor r$ 20.247,80; seMas, con-
trato nº 20220383, valor r$ 20.247,80; PMgP, contrato nº 20220384, valor 
r$ 182.230,20; Contratada: norte Madeiras, Paineis e serviCos ltda, 
CnPj: 45.334.925/0001-07; Contratantes: seMed, contrato nº 20220385, 
valor r$ 430.00; sMs, contrato nº 20220386, valor r$ 344,00; seMMa, con-
trato nº 20220387, valor r$ 86,00; seMas, contrato nº 20220388, valor r$ 
86,00; PMgP, contrato nº 20220389, valor r$ 774,00; Contratada: Poxi Co-
MerCio e rePresentaCoes HidraUliCas eireli, CnPj: 25.191.399/0002-
47; Contratantes: seMed, contrato nº 20220390, valor r$ 221.056,69; sMs, 
contrato nº 20220391, valor r$ 176.514,44; seMMa, contrato nº 20220392, 
valor r$ 45.493,67; seMas, contrato nº 20220393, valor r$ 35.419,36; 
PMgP, contrato nº 20220394, valor r$ 278.817,84; Contratada: W e da 
roCHa ltda, CnPj: 09.618.629/0001-74; Contratantes: seMed, contrato 
nº 20220395, valor r$ 5.544,50; seMMa, contrato nº 20220396, valor r$ 
3.401,25; PMgP, contrato nº 20220397, valor r$ 44.926,75; Contratada: 
WaMix serviCos eletriCos e CoMerCio eireli, CnPj: 30.179.472/0001-
14; Contratantes: seMed, contrato nº 20220398, valor r$ 2.711,75; sMs, 
contrato nº 20220399, valor r$ 2.169,40; seMMa, contrato nº 20220400, 
valor r$ 542,35; seMas, contrato nº 20220401, valor r$ 542,35; PMgP, 
contrato nº 20220402, valor r$ 4.881,15; Contratada: szata CoMerCio va-
rejista ltda, CnPj: 42.883.960/0001-97; data de assinatura: 29/08/2022. 
francisco David Leite Rocha - Prefeito Municipal.

toMADA DE PREço Nº tP 05/2022-PMGP 
objeto: contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva co-
berta na vila Porto novo, no Município de goianésia do Pará - Pa, conforme 
convênio nº 36/2022, processo nº 2021/710147 firmado entre a secretaria 
de estado de desenvolvimento urbano e obras públicas - sedoP e a Prefei-
tura do Pará. Contratante: Prefeitura Municipal de goianésia do Pará - PMgP, 
CnPj: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220407, valor de r$ 497.975,79.  
Contratada: ab santos ltda, CnPj: n° 38.205243/0001-39. data de assi-
natura: 01/09/2022.

PREGão ELEtRoNico: Nº PE 17/2022-PMGP 
objeto: registro de preços para eventual aquisição de pneus, câmaras de ar 
e protetor de câmaras, na manutenção da frota de veículos, para atender as 
necessidades das secretarias e fundos municipais da prefeitura de goianésia 
do Pará - Pa. Contratante: Prefeitura Municipal de goianésia do Pará - PMgP, 
CnPj: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220405, valor r$ 43.616,00. F 
de s oliveira CoMerCio de PeCas Para, CnPj: 22.132.004/0001-66. 
data de assinatura: 01/09/2022.

PREGão ELEtRôNico sRP - PE 19/2021-PMGP
objeto: registro de preços para aquisições futuras e parceladas de combus-
tíveis e lubrificantes para suprir as necessidades da frota oficial de veículos 
automotores e máquinas das diversas Unidades administrativas do Município 
de goianésia do Pará - Pa, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no edital e seus anexos. Prefeitura Municipal de goianésia do 
Pará - PMgP, CnPj: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220404, valor r$ 
3.349.845,00; jP CoMerCio e transPorte de CoMbUstÍvel ltda, CnPj: 
05.731.972/0001-70. data de assinatura: 01/09/2022. francisco David 
Leite Rocha - Prefeito Municipal.

PREGão ELEtRoNico: Nº PE 05/2022-PMGP. 
objeto: registo de preço para eventual contratação de empresa para o forne-
cimento de medicamentos básicos, medicamentos de controle especial, mate-
rial técnico hospitalar  e material  odontológico para atender  as necessidades  
da  secretaria municipal de saúde do município de goianésia do Pará Contra-
tante: secretaria Municipal de saúde - sMs, CnPj: nº 12.884.091/0001-54, 
contrato nº 20220406, valor r$ 992.519,28. Contratada: Pdl neto CoMer-
Cio ataCadista de MediCaMentos, CnPj: 30.571.825/0001-27. data de 
assinatura: 01/09/2022. Joaquim Jacibergues Garcias urbano, secretá-
rio Municipal de saúde.

Protocolo: 847821

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

Aviso DE LicitAção - 
toMADA DE PREços Nº 023/2022-tP

A PREfEituRA MuNiciPAL DE iPixuNA Do PARÁ, por intermédio da Co-
missão de licitação, torna público que fará realizar licitação na modalidade 
toMada de PreÇos, tipo menor preço, para ContrataÇÃo de eMPresa 
de engenHaria Para PaviMentaÇÃo eM bloCo de ConCreto  inter-
travado eM vias dos bairros vila nova e berro d’agUa, no to-
tal de 4760,00M², visando atender as neCessidades da seCretaria 
MUniCiPal de obras, transPorte, ágUa e UrbanisMo do MUniCiPio 
de iPixUna do Pará/Pa. abertura: 21/09/2022, às 08h00min. integra dos 
editais e informações disponíveis na PMiP, sala da CPl sito na tv Cristóvão 
Colombo, s/n, centro, ipixuna do Pará/Pa, de segunda a sexta-feira, no horá-
rio de 08h00 às 12h00. e no site: www.ipixunadopara.pa.gov.br

ARtEMEs siLvA DE oLivEiRA-PreFeito MUniCiPal
Protocolo: 847826

REtificAção
o município de ipixuna do Pará, através de seu prefeito, torna público a 
retiFiCaÇÃo da data de abertUra do ProCesso nº 051/2022-Pe/srP, 
cujo objeto é registro de PreÇo Para FUtUra e eventUal Constra-
taÇÃo de eMPresa Para PrestaÇÃo de serviÇos de agenCiaMento 
de viagens, CoMPreendendo os serviÇos de eMissÃo, MarCaÇÃo, 
reMarCaÇÃo, reeMbolso, CanCelaMento e CHeCK-in de Passagens 
aereas naCionais, Para atender as neCessidades da seCretaria de 
adMinistraÇao e Para o FUndo MUniCiPal de saÚde do MUniCiPio 
de iPixUna do Pará/Pa. onde se lê: a abertura será no dia 02/09/2022, 
às 10:00 horas no site www.portaldecompraspublicas.com.br e informações 
no e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br. leia-se: a abertura será no dia 
15/09/2022, às 10:00 horas no site www.portaldecompraspublicas.com.br e 
informações no e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

ARtEMEs siLvA DE oLivEiRA-PreFeito MUniCiPal
Protocolo: 847824

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MAGALHãEs BARAtA
sEcREtARiA MuNiciPAL DE AssistêNciA sociAL

Aviso DE LicitAção 
cHAMADA PúBLicA Nº 7/2022-0017 

cHAMADA PúBLicA 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coquetel, 
alimentação, decoração, montagem, ornamentação, desmontagem do salão e  
contratação de seguranças, para a realização do Casamento Comunitário de 
2022,  através dos recursos do PaiF/Cras, conforme solicitação da secretaria 
Municipal  de assistência social. abertura: 19/09/2022 às 09:00h. local: sala 
de Comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Magalhaes barata - lo-
calizada na rua lauro sodré s/n - centro CeP 68722-000. informações: cpl.
magalhaesbarata21@gmail.com. edital disponível em: Mural do tcm e Portal 
da transparência. thaissa costa Ramos Magalhães - secretária Munici-
pal De Assistência social.

Protocolo: 847828

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

ExtRAto DE tERMo DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção
termo de Homologação referente ao toMADA DE PREços Nº 045/2022-
cEL/PMM, Processo n° 18.520/2022-PMM, objeto: ContrataÇÃo de 
eMPresa de engenHaria Para exeCUÇÃo das obras de PaviMentaÇÃo 
e UrbanizaÇÃo na rUa bartoloMeU igreja, nUCleo Marabá Pionei-
ra, MUniCÍPio de Marabá/Pa, conforme edital e seus anexos; adjudicado 
e Homologado a empresa: M MorbaCH de alMeida eireli inscrita no CnPj 
26.333.867/0001-52, vencedora com valor global: r$ 215.805,69. assi-
natura: em 01/09/2022, secretário Municipal de obras - fÁBio cARDo-
so MoREiRA - secretário.

Protocolo: 847830

ExtRAto Ao coNtRAto Nº 446/2022/sEvoP 
Processo Administrativo nº 11.745/2022-PMM, autuado na modalidade 
coNvitE Nº 006/2022-cEL/sEvoP, objeto: ContrataÇÃo de eMPresa 
de engenHaria Para exeCUÇÃo da obra de drenageM na avenida 
boa esPeranÇa, bairro liberdade, nÚCleo Cidade nova, MUni-
CÍPio de Marabá/Pa. empresa: C F s loPes serviÇos eireli, CnPj nº 
29.527.610/0001-20; valor r$ 312.291,80 (trezentos e doze mil, duzentos 
e noventa e um reais e oitenta centavos). assinatura 26/08/2022, vigência: 
26/03/2023. fábio cardoso Moreira, secretário de obras.



diário oFiCial nº 35.102   107Sexta-feira, 02 DE SETEMBRO DE 2022

ExtRAto Ao coNtRAto Nº 447/2022/sEvoP, 
Processo Administrativo nº 14.112/2022-PMM, autuado na modali-
dade coNcoRRêNciA Nº 014/2022-cEL/sEvoP, objeto: Contrata-
ÇÃo de eMPresa de engenHaria Para exeCUÇÃo de obras de drena-
geM, PaviMentaÇÃo e UrbanizaÇÃo nos bairros boM Planalto, jar-
diM UniÃo, sÃo joÃo, liberdade, indePendênCia  no nÚCleo Cidade 
nova, e FolHa 33 no nÚCleo nova Marabá, MUniCÍPio de Marabá/Pa. 
empresa: Fgs ConstrUtora e serviÇos eireli, CnPj nº 21.058.147/0001-
02; valor r$ 4.060.575,67 (quatro milhões, sessenta mil, quinhentos e seten-
ta e cinco reais e sessenta e sete centavos). assinatura 30/08/2022, vigência: 
30/12/2023. fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

ExtRAto Ao coNtRAto Nº 453/2022/sEvoP, 
Processo Administrativo nº 11.743/2022-PMM, autuado na moda-
lidade coNvitE Nº 004/2022-cEL/sEvoP, objeto: ContrataÇÃo de 
eMPresa de engenHaria Para a ConstrUÇÃo de UMa PraÇa na vila 
josinÓPolis, no MUniCÍPio de Marabá/Pa. empresa: a j l b Cons-
trUÇÕes eireli - ePP, CnPj nº 26.863.021/0001-24; valor r$ 316.628,78 
(trezentos e dezesseis mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e oito 
centavos). assinatura 30/08/2022, vigência: 30/12/2023. fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 847841

coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 448/2022-fMs/PMM. 
Processo Administrativo nº 21.588/2021-PMM, autuado na modalidade 
PREGão PREsENciAL (sRP) Nº 110/2021-cPL /PMM. objeto: aquisição 
de combustível tipo gasolina, diesel comum e diesel s-10. empresa: j & M 
serviÇos e CoMÉrCio ltda, inscrita no CnPj sob nº 26.734.678/0001-91. 
valor: r$ 1.482.142,50 (Um milhão quatrocentos e oitenta e dois mil cento 
e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Com uso das dotações orça-
mentárias: 10 122 0001 2.045 Manutenção secretaria Municipal de saúde, 
10 302 0012 2.054 serviço de atendimento Móvel Urgente - saMU 192, 10 
305 0012 2.050 Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 10 304 0012 
2.056 Vigilância Sanitária - MAC/VISA, 10 302 0012 2.055 Atenção Média e 
alta Complexidade - MaC/siH, 10 302 0012 2.057 Manutenção ações saúde 
trabalhador - Cerest, 10 301 0012 2.047 Programa atenção básica de saú-
de - Pab. elemento de despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. data da 
assinatUra: 26 de agosto de 2022. MoNicA BoRcHARt NicoLAu - 
secretária Municipal de saúde - iNtERiNA de Marabá /PA.

coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 450/2022-fMs/PMM 
Processo Administrativo nº 17.895/2022-PMM, autuado na modali-
dade PREGão PREsENciAL (sRP) Nº 071/2022-cPL /PMM. objeto: 
Constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de insumos e 
material para Central de Material e esterilização - CMe e para agencia transfu-
sional do HMi. empresa: objetiva ProdUtos e serviCos Para laborato-
rios ltda, inscrita no CnPj sob nº 05.895.525/0001-56. valor: r$ 21.774,00 
(vinte UM Mil, seteCentos, setenta, qUatro reais). Com uso das dota-
ções orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta Complexidade 
- MaC/siH. elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. data da 
assinatUra: 01 de seteMbro de 2022. MoNicA BoRcHARt NicoLAu - 
secretária Municipal de saúde - iNtERiNA de Marabá /PA.

Protocolo: 847842

ExtRAto DE tERMo DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção
termo de Homologação referente ao coNvitE Nº 005/2022-cEL/
sEvoP/PMM, Processo n° 11.744/2022-PMM, objeto: ContrataÇÃo 
de eMPresa de engenHaria Para a exeCUÇÃo da obra de drenageM 
na avenida vP 08 - FolHa 32 - nÚCleo nova Marabá (Marabá - Pa), 
conforme edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa Cons-
trUtora vlM ltda, CnPj: 09.269.899/0001-17, vencedora com o valor 
total: r$ 309.857,29. assinatura: em 31/08/2022, secretário Municipal 
de obras - fÁBio cARDoso MoREiRA - secretário.

Protocolo: 847832

Aviso DE LicitAção
PRocEsso DE LicitAção N° 20.973/2022-PMM 

Modalidade toMADA DE PREços Nº 055/2022-cEL/sEvoP/PMM - tipo 
Menor Preço global. data da sessão: 20/setembro/2022 - 09:00h (horário 
local). objeto: PrestaÇÃo ContinUada de serviÇos reMotos de as-
sessoria tÉCniCa esPeCializada ao rPPs - regiMe PrÓPrio de Previ-
dênCia soCial. recursos: erário Municipal. integra do edital e informações: 
sala da Cel/sevoP/PMM - Prédio da secretaria Municipal de viação e obras 
Públicas - sevoP, rod. br 230 - Km 5,5 - bairro nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.
pa.gov.br, ou no portal do tCM/Pa, ou pelo Portal da transparência/Marabá. 
franklin carneiro da silva - Presidente da cEL/sEvoP/PMM.

Protocolo: 847833

coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 451/2022-fMs 
Processo Administrativo nº 16.805/2022-PMM autuado na modalidade, Pregão 
Eletrônico (sRP) Nº 075/2022-cPL/PMM. objeto do Contrato: Constitui obje-
to do presente instrumento contratual a aquisição de materiais de consumo 
odontológicos para fabricação de prótese dentária para atender a população 
de Marabá/Pa. empresa: aHCor CoMÉrCio de ProdUtos odontolÓgi-
Cos ltda, inscrita no CnPj sob n° 37.556.213/0001-04, valor: r$ 24.442,90 
(vinte, qUatro Mil, qUatroCentos, qUarenta, dois reais e noventa 
Centavos). dotação orçamentaria: 10 301 0012 2.047 Programa atenção 
básica de saúde - Pab. elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de con-
sumo. data da assinatUra 31 de agosto de 2022. MoNicA BoRcHARt 
NicoLAu - secretária Municipal de saúde - iNtERiNA de Marabá /PA.

Protocolo: 847834

ExtRAto Ao coNtRAto Nº 386/2022/sEMAD 
Processo Administrativo nº 9.918/2022-PMM, autuado na modali-
dade PREGão ELEtRôNico sRP Nº 055/2022/cPL/PMM, que gerou 
a ata de registro de Preços nº 315/2022-CPl/PMM, objeto: ContrataÇÃo 
de eMPresa esPeCializada na PreParaÇÃo e ForneCiMento de Mate-
rial gráFiCo (Carnês de iPtU eM dados variáveis) Para atender as 
neCessidades da seCretaria MUniCiPal de gestÃo Fazendária do 
MUniCÍPio de Marabá/Pa; empresa: r. e. roCHa CoMÉrCio e serviÇos 
ltda-Me, CnPj: 07.984.683/0001-08; valor: 51.940,00 (cinquenta e um mil, 
novecentos e quarenta reais), assinatura: 10/08/2022 vigência: 31/12/2022. 
José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 847835

ExtRAto Do 3° tERMo ADitivo 
Ao coNtRAto ADMiNistRAtivo N° 377/2019/sMsi/PMM 

PRocEsso DE LicitAção N° 16.299/2019/PMM, na Modalidade 
disPensa de liCitaÇÃo n° 022/2019-Cel/sevoP/PMM. objeto: loCaÇÃo 
de iMÓvel destinado ao FUnCionaMento da sede adMinistrativa 
e oPeraCional do dePartaMento MUniCiPal de trânsito e trans-
Porte Urbano - dMtU e dePartaMento MUniCiPal de segUranÇa 
PatriMonial - dMsP, eMPresa: M.a.j. de leÃo CoMÉrCio - Me, CnPj: 
015.292.444/0001-15. assinatUra: 30/08/2022. vigênCia: 31/08/2022 
até 31/08/2023, no valor r$ 252.000,00 sendo o valor mensal de r$: 
21.000,00. Jair Barata Guimarães, secretaria Municipal de segurança 
institucional - sMsi.

Protocolo: 847836

ExtRAto DE oRDEM DE sERviço
o. s. Nº 003/2022. tomada de Preços Nº 037/2022-cEL/sEvoP/PMM. 
Com a empresa aires arqUitetUra e engenHaria elÉtriCa ltda, CnPj 
nº 03.272.575/0001-51, para ContrataÇÃo de eMPresa de engenHaria 
Para exeCUÇÃo dos serviÇos de ilUMinaÇÃo de sUbestaÇÃo e ilU-
MinaÇÃo do CaMPo de FUtebol arqUiMino goMes, loCalizado na 
vila MUrUMUrU, zona rUral do MUniCÍPio de Marabá/Pa. execução 
dos serviços contratados por meio do Contrato nº 063/2022 - ssaM, valor 
do contrato: r$420.708,25 (quatrocentos e vinte mil setecentos e oito reais 
e vinte e cinco centavos). Marabá, 31 de agosto de 2022. Múcio Eder Anda-
lécio - Diretor Presidente.

Protocolo: 847837

Aviso DE ABERtuRA DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico (sRP) Nº 072/2022-cPL/PMM 

PRocEsso Nº 17.271/2022-PMM, tipo: Menor Preço por Lote. Modo 
de Disputa: aberto/FeCHado. data do certame: 19/09/2022. Horário: 
09:00 (horário de brasília-dF). objeto registro de PreÇos Para aqUi-
siÇÃo de Cesta básiCa (beneFÍCio eventUal) Para sereM entregUes 
as FaMÍlias eM sitUaÇÃo de vUlnerabilidade teMPorária residen-
tes na Cidade de Marabá-Pa. Uasg: 925213. Íntegra do edital no site: 
https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: sala da CPl/PMM - edifício 
ernesto Frota, situada na avenida vP 08, Folha 26, quadra 07, lote 04-sub-
solo, bairro: nova Marabá, CeP: 68.509-060, Marabá, Pará. telefone: (94) 
3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou 
pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 01/09/2022. MAuRi-
cio cARvALHo cAstELo BRANco - Pregoeiro cPL/PMM. Portaria nº 
831/2022-GP.

Protocolo: 847839

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE ÓBiDos/PA
Aviso DE REvoGAção 

A Prefeitura Municipal de Óbidos com Base no Artigo 49 da Lei fede-
ral 8.666/93, torna Público a revogação da Chamada Pública nº 002/2022 
PMo/seMad. objeto: Chamamento Público para contratação de instituição 
para prestação de serviços especializados de planejamento, organização e 
realização do 7º Concurso Público de provimento de vagas em cargos do 
quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Óbidos/Pará. Fica aberto 
o Prazo para apresentação de eventuais recursos nos termos do artigo 109, 
inciso i, alínea “C, da lei Federal 8.666/93. data da revogação: 31/08/2022. 
Genevaldo Gomes de Araújo - sEMAD.

Protocolo: 847843

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PREfEituRA MuNiciPALDE ouRéM
Aviso DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção 

tERMo DE A DJuDicAção
tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão eletrônico nº 
005/2022, destinado a seleção das melhores propostas para eventual aqui-
sição de gás de cozinha e botijão vazio(GLP) de 13 Kg, a fim de suprir ne-
cessidades da Prefeitura Municipal de ourém/Pa suas secretarias e fundos, 
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conforme descrições e especificações apresentadas no Anexo I do Edital n° 
005/2022 PMo-Pe, conforme condições, quantidades, exigências e anexo 
tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habi-
litação e a não inexistência de intenção de recursos, conforme ata da sessão 
Pública anexa ao processo, o Pregoeiro adjudica a empresa: Carlão gás e 
água ltda, CnPj: 43.436.082/0001-24, data da adjudicação: 04/07/2022. 
Wilson corrêa de souza Neto - Pregoeiro.

tERMo DE HoMoLoGAção 
Baseado Na Decisão Do Pregoeiro E Equipe De Apoio, designados Pelo 
decreto n.º decreto Municipal nº 02, de 03/01/2022, HoMologo a Proposta 
da empresa: Carlão gás e água ltda, CnPj: 43.436.082/0001-24, data da 
Homologação: 01/09/2022. francisco Roberto uchôa cruz - Prefeito.

ExtRAto DE coNtRAto 
PREGão ELEtRôNico Nº 006/2022 - PMo 

vinculados Ao Pregão Eletrônico Nº 006/2022-PMo. objeto: aquisição 
de gêneros alimentícios, para atender o programa de alimentação escolar de 
alunos da rede pública de ensino do Município de ourém/Pa. Contratante: Pre-
feitura Municipal de ourém, empresas Contratadas: bom bons e descartáveis 
eireli epp - CnPj: 01.580.769/0001-99 - Contrato nº 2022-2308-002, valor: 
r$ 386.925,00 (trezentos e oitenta e seis mil novecentos e vinte e cinco reais); 
r C v r de oliveira ltda - CnPj: 15.300.567/0001-50 - Contrato nº 2022-2308-
003, valor: r$179.840,00 (cento e setenta e nove mil oitocentos e quarenta 
reais);brasil norte Comercio de Materiais em geral e serviços ltda - epp CnPj: 
24.011.497/0001-01 - Contrato nº 2022-2308-004, valor: r$109.370,00 (cento 
e nove mil trezentos e setenta reais);Ponto Com informatica eireli - CnPj: nº 
19.211.476/0001-08 - Contrato nº 2022-2308-005, valor: r$ 186.932,00 (cen-
to e oitenta e seis mil novecentos e trinta e dois reais); imperador distribuidora 
Comércio e serviços ltda, CnPj 32.652.104/0001-77 - Contrato nº 2022-2308-
006, valor: r$645.971,50 (seiscentos e quarenta e cinco mil novecentos e 
setenta e um reais e cinquenta centavos);celebrados entre as partes em 
23/08/2022, vigência: 12(doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura.francisco Roberto uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 847846

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE PLAcAs
Aviso DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção 

A Prefeitura Municipal De Placas CnPj nº 01.611.858/0001-55 torna pú-
blico que conforme processo administrativo 109/2022, referente ao Pregão 
eletrônico nº 025/2022, e nos termos da legislação vigente Publica seu aviso 
de Homologação no dia31/08/2022, pela Prefeita Municipal, leila raquel Pos-
simoser objeto: aquisição de 50.000 mil litros Óleo diesel s10 para abaste-
cimento de equipamento para recuperação de 49.9701 metros de vicinais no 
Município de Placas/Pa. vencedora total: vencedora total: Martins e santos 
Comercio de Combustivel eireli - Me, CnPj 14.469.809/0001-71. valor total: 
r$ 390.000,00(trezentos e noventa mil reais). Leila Raquel Possimoser - 
Prefeita Municipal.

ExtRAtos DE coNtRAtos. coNtRAto Nº: 20220212 
PREGão ELEtRôNico 021/2022 Contratante: Prefeitura Municipal de 
Placas Cnpj  01.611.858/0001-55 Contratada (o) Cleonice Freitas da sil-
va 81623798272 Cnpj30.890.042/0001-06 objeto: aquisição de refeições 
Prontas, do tipo Marmita,Para atender a demanda da Prefeitura Municipal de 
Placas e secretarias vinculadas.valor total:  r$ 11.070,00 (onze mil, setenta 
reais). vigência: 26 de agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 
2022; assinatura: 26 de agosto de 2022.

coNtRAto Nº: 20220217 
PREGão ELEtRôNico 024/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Placas Cnpj  01.611.858/0001-55 Contratada (o) j l P oliveira eireli CnPj 
31.785.459/0001-71, objeto: contratação de empresa especializada em pro-
dução de espetáculos, para realização de evento compreendendo shows ar-
tísticos, estruturas moveis, segurança e rodeio na exposição agropecuária do 
Município de Placas - Pará ano 2022. valor total: r$ 820.358,98 (oitocentos 
e vinte mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos). 
vigência: 29 de agosto de 2022 extinguindo-se em 31/12/2022; assinatura: 
29/08/2022.

coNtRAto Nº: 20220218 
iNExiGiBiLiDADE 004/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Placas 
Cnpj  01.611.858/0001-55 Contratada (o) arlisson Cardoso da silva asses-
soria Contabil ltda Cnpj47.338.003/0001-01objeto: Contratação de assesso-
ria Contábil ao departamento de recursos Humanos no tocantedo e-social. 
valor total: r$5.000,00 (cinco mil reais) mensal, totalizando r$20.000,00 
(vinte mil reais). vigência: 30 de agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2022; data da assinatura: 30 de agosto de 2022. Leila Raquel 
Possimoser - Prefeita.

Protocolo: 847847

PREfEituRA MuNiciPAL DE PLAcAs
ExtRAtos DE coNtRAtos. coNtRAto Nº: 20220175

oRiGEM: PREGão ELEtRoNico 022/2022 Contratante:Fundo Municipal 
de saude, Cnpj-Mf, nº 12.566.342/0001-52 Contratada (o) s a xingu ltda 
Cnpj 22.312.374/0001-85objeto: Contratação de empresa especializada em 
manutenção de equipamentos odontológicos e Hospitalares.valor total: r$ 
159.917,00 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e dezessete reais). 
vigência: 23 de agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; 
data da assinatura: 23 de agosto de 2022.

coNtRAto Nº: 20220210 
oRiGEM: PREGão ELEtRoNico 023/2022. Contratante: Fundo Munici-
pal de saude, Cnpj-Mf, nº 12.566.342/0001-52 Contratada (o) F.M. silva 
dos santos Comércio eireli - Me Cnpj33.389.117/0001-68 objeto: aquisição 
de tablet Para execução do sistema e-susde atenção básica a saúde..valor 
total: r$ 141.246,00 (cento e quarenta e um mil, duzentos e quarenta e seis 
reais). vigência: 25 de agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 
2022; data da assinatura: 25 de agosto de 2022.

coNtRAto Nº: 20220213 
PREGão ELEtRôNico 021/2022. Contratante: Fundo Municipal de sau-
de, Cnpj-Mf, nº 12.566.342/0001-52. Contratada (o) Cleonice Freitas da sil-
va 81623798272 Cnpj 30.890.042/0001-06 objeto: aquisição de refeições 
Prontas, do tipo Marmita, Para atender a demanda da secretaria Municipal 
de saude. valor total: r$ 6.150,00 (seis mil, cento e cinquenta reais). vigên-
cia: 26 de agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; as-
sinatura: 26 de agosto de 2022. Gilberto Bianor Dos santos Paiva - sec. 
municipal de saúde.

Protocolo: 847848

PREfEituRA MuNiciPAL DE PLAcAs
ExtRAto DE coNtRAto. coNtRAto Nº: 20220214 

oRiGEM: PREGão ELEtRoNico 021/2022. Contratante: Fundo Munici-
pal de assistencia social , Cnpj-Mf, nº 14.654.055/0001-20. Contratada (o) 
Cleonice Freitas da silva 81623798272 Cnpj 30.890.042/0001-06 objeto: 
aquisição de refeições Prontas, do tipo Marmita, Para atender a demanda 
da secretaria Municipal de assistencia. valor total: r$ 4.920,00 (quatro mil, 
novecentos e vinte reais). vigência: 26 de agosto de 2022 extinguindo-se em 
31 de dezembro de 2022; assinatura: 26 de agosto de 2022. ilzana Dos 
santos Landim - sec. Municipal de Assitencia social.

Protocolo: 847850

PREfEituRA MuNiciPAL DE PLAcAs
ExtRAto DE coNtRAto. coNtRAto Nº: 20220215 

origem: Pregão Eletronico 021/2022. Contratante: Fundo Municipal de 
educação, Cnpj-Mf, nº 28.558.407/0001-58. Contratada (o) Cleonice Freitas 
da silva 81623798272 Cnpj 30.890.042/0001-06 objeto: aquisição de refei-
ções Prontas, do tipo Marmita, Para atender e demanda da secretaria Muni-
cipal de educação. valor total: r$ 4.920,00 (quatro mil, novecentos e vinte 
reais). vigência: 26 de agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 
2022; data da assinatura: 26 de agosto de 2022. Ana Patricia Galucio de 
sousa - sec. municipal de Educação.

Protocolo: 847851

PREfEituRA MuNiciPAL DE PLAcAs
ExtRAto DE coNtRAto. coNtRAto Nº: 20220216 

oRiGEM: PREGão ELEtRoNico 021/2022. Contratante: Fundo Municipal 
de Meio ambiente, Cnpj-Mf, nº 10.838.610/0001-12 Contratada (o) Cleonice 
Freitas da silva 81623798272 Cnpj 30.890.042/0001-06 objeto: aquisição 
de refeições Prontas, do tipo Marmita, Para atender a demanda da secre-
taria Municipal de Meio ambiente. valor total: r$ 6.150,00 (seis mil, cento 
e cinquenta reais). vigência: 26 de agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2022; assinatura: 26 de agosto de 2022. Eliza Adriana zaneti 
- secretária Municipal De Meio Ambiente.

Protocolo: 847853

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE RoNDoN Do PARÁ
toMADA DE PREços Nº 2/2022-007 PMRP

oRDEM DE ExEcução DE sERviço Nº 008/2022
objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para exe-
cução da reforma e ampliação da Câmara Municipal, na sede do município de 
Rondon do Pará, conforme Convênio nº 123/2022 - SEDOP conforme especifi-
cações do contrato administrativo nº 20220471. Contratada: ConstrUtora 
F & F ltda - Crea nº 7845 CnPj: 06.261.152/0001-24. início da obra: 02 de 
setembro de 2022 - Conclusão da obra: 01/12/2022. ADRiANA ANDRADE 
oLivEiRA - Prefeita Municipal.

Protocolo: 847857

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE RuRÓPoLis
Aviso DE LicitAção 

A Prefeitura Municipal de Rurópolis/Pa através da secretaria Municipal 
de infraestrutura tona-se público que realizará licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico nº 025/2022-Pe/seMinFra -srP. do tipo menor preço por lote 
Cujo o objeto e: Contratação de empresa Para Fornecimento de Peças/aces-
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sórios genuínos ou originais de Primeira linha Para a Frota de veículos leves 
e Pesados da garagem Municipal, Caminhões, tratores agricolas e Maquinas 
Pesadas Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de rurópolis. 
data da abertura 16/09/2022 Horário 09:00h  será julgado o processo de 
licitação no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Para 
adquirir o edital nos meios eletrônicos  www.ruropolis.pa.gov.br,  www.tcm.
pa.gov.br (mural de licitações), www.portaldecompraspublicas.com.br. 
José Edilson Machado Lima - Pregoeiro municipal.

ExtRAto DE coNtRAto 
coNtRAto Nº 001.010922-DL-sEMMA 

origem: Dispensa nº 034/2022-sEMMA. Contratante: secretaria Muni-
cipal de Meio ambiente/Fundo Municipal de Meio ambiente. Contratado: a 
variani junior serviços eireli - epp, Com CnPj nº 19.490.981/0001-20. ob-
jeto: Contratação de empresa de telecomunicações para prestação de ser-
viço de link de acesso à internet por meio de Fibra otica, dedicado, visando 
acessos permanentes e completos para conexão à rede mundial de internet, 
com velocidade mínima garantida de 100 Mbps (megabits por segundo) por 
link dedicado, para atender a necessidade da seMMa. valor: r$ r$5.800,00 
(cinco mil e oitocentos reais), sobre os valores do efetivo recebimento dos 
Pretendidos Pelo Contrato. exercício: 2022 - secretaria Municipal de Meio am-
biente/Fundo Municipal de Meio ambiente - 18.541.0009.2.101 - Manutenção 
do Fundo Mun. de Meio ambiente - FMMa. 3.3.90.39.00 - outros serv. de 
terceiro Pessoa jurídica. Fonte: 15000000. vigência: 01 de setembro de 2022 
a 31/12/2022. data da assinatura: 01/09/2022. cezar caetano da silva - 
Presidente da comissão de Licitação.

Protocolo: 847858
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DO ARARI

.

Ato ExtRAto DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico sRP N°9/2022-013

oBJEto: registro de Preço para futura ou eventual Contratação de empresa 
para o ForneCiMento de Material gráFiCo e MalHaria, para atender as 
demandas da Prefeitura Municipal de santa Cruz do arari, secretarias inte-
gradas e Fundos Municipais, por um período de 12 (doze) meses. eMPresas 
venCedoras: gráFiCa iMPressUs eireli - CnPj: 13.913.414/0001-53; 
lote 01. valor: r$ 2.304.200,00 / M.M Costa CoMerCio e serviCos ei-
reli - CnPj: 41.640.209/0001-05; lote 02. valor: r$ 371.999,80. valor 
global: r$ 2.676.199,80 (dois Milhões, seiscentos e setenta e seis Mil Cento 
e noventa e nove reais e oitenta Centavos.)

ExtRAto DA AtA 011/2022
oRiGEM: PregÃo eletrÔniCo srP nº 9/2022-013; ÓrgÃo gerenCia-
dor: seCretaria MUniCiPal de adMinistraÇÃo; eMPresas regis-
tradas: gráFiCa iMPressUs eireli - CnPj: 13.913.414/0001-53; va-
lor: r$ 2.304.200,00 / M.M Costa CoMerCio e serviCos eireli - CnPj: 
41.640.209/0001-05; valor: r$ 371.999,80. objeto: registro de Preço para 
futura ou eventual Contratação de empresa para o ForneCiMento de Ma-
terial gráFiCo e MalHaria, para atender as demandas da Prefeitura Mu-
nicipal de santa Cruz do arari, secretarias integradas e Fundos Municipais, 
por um período de 12 (doze) meses; data da assinatUra: 29/08/2022; 
informamos que a íntegra da presente ata de registro de Preços, encontra-se 
publicada, no site da Prefeitura Municipal de santa Cruz do arari e no site do 
tCMPa - tribunal de Contas dos Municípios do estado do Pará. a não publica-
ção integral da mesma na imprensa oficial, encontra-se fundamentada no princí-
pio da economicidade. valor global r$ 2.676.199,80 (dois Milhões, seiscentos e 
setenta e seis Mil Cento e noventa e nove reais e oitenta Centavos).

santa Cruz do arari (Pa), 29 de agosto de 2022.
NicoLAu EuRíPEDEs BELtRão PAMPLoNA

Prefeito Municipal
Protocolo: 847860

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA MARiA Do PARÁ
Aviso DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção 

toMADA DE PREços Nº 2/2022-00002 
objeto: Contratação de serviço de iluminação do Campo, na vila espirito 
santo no Município de santa Maria do Pará, em Conformidade ao Convênio 
10/2022, Celebrado entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e 
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará, empresa Homologada: estrela 
Multserviços eireli, CnPj: 10.814.673/0001-39, valor r$ 159.876,29(cento e 
cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e nove centa-
vos). Alcir costa da silva - Prefeito Municipal.

Protocolo: 847862

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM
sEcREtARiA MuNiciPAL DE iNfRAEstRutuRA

PoRtARiA Nº 047/2022/NLcc/sEMiNfRA
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de santarém - 
Pa, Decreto 010/2021-GAP/PMs, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. 
resolve: art. 1º - Fica constituído como Fiscal de Contrato Contratação de 
empresa especializada para elaborar o relatório de avaliação do impacto ao 
patrimônio arqueológico (raiPa) e do projeto de avaliação do impacto ao 
patrimônio arqueológico (PaiPa) da obra mirante da serra do saubal no Muni-
cípio de santarém-Pa, o sr. edvaldo Pereira, técnico em engenharia, decreto 
nº 647/2022-gaP/PMs, lotado nesta secretaria Municipal de infraestrutura 
- SEMINFRA. ART. 2º - Fica designado para o presente Contrato como fiscal 
substituto a sr.ª Francielly dos santos ramos de sá, técnica em engenharia, 
decreto nº 646/2022 - gaP/PMs, lotada nesta secretaria Municipal de infra-
estrutura - seMinFra.art. 3º - esta Portaria produz efeito na data de sua 
publicação, revogada as demais disposições em contrário. registre-se e 
PUbliqUe-se, dê-se CiênCia e CUMPra-se.

santarém, 29 de agosto de 2022.
DANiEL GuiMARãEs siMÕEs

secretário Municipal de infraestrutura
Protocolo: 847863

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM
sEcREtARiA MuNiciPAL DE iNfRAEstRutuRA

PoRtARiA Nº 048/2022/NLcc/sEMiNfRA
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de santarém - 
Pa, Decreto 010/2021-GAP/PMs, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. 
resolve: art. 1º - Fica constituído como Fiscal de Contrato para contratação 
de empresa especializada em obra de civil referente aos serviços de manu-
tenção de vias, gradil e manutenção predial, o eng.º sr. saulo Couto sales, 
Crea/Pa 151659304-9, lotado nesta secretaria Municipal de infraestrutura 
- SEMINFRA. ART. 2º - Fica designado para o presente Contrato como fis-
cal substituto o sr. lucas queiroz reis, técnico em engenharia, decreto nº 
104/2021 - gaP/PMs, lotado nesta secretaria Municipal de infraestrutura - 
seMinFra. art. 3º - esta Portaria produz efeito na data de sua publicação, 
revogada as demais disposições em contrário. registre-se e PUbliqUe-se, 
dê-se CiênCia e CUMPra-se.

santarém, 29 de agosto de 2022.
DANiEL GuiMARãEs siMÕEs

secretário Municipal de infraestrutura
Protocolo: 847865

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM - sEMsA
Aviso DE susPENsão 

Pregão Eletrônico Nº 010/2022 - sEMsA 
objeto Contratação de empresa para o Fornecimento e instalação de equi-
pamentos para o Hospital Municipal dr. alberto tolentino sotelo. Motivo do 
Evento de Suspensão: Alteração das especificações técnicas dos equipamen-
tos, será definida e publicada nova data para a realização do certame, através 
dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Gledson Esmilly 
sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM - sEMsA
PoRtARiA N° 098/2022 - sEMsA, DE 31/08/2022

instaura tomada de contas Para Apuração dos Fatos relativos ao Contrato 
de gestão nº 011/2018 Firmado Pelo Município de santarém com o instituto 
Panamericano de gestão - iPg e dá outras Providências. a secretaria Munici-
pal de saúde, usando das competências e atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 53, inciso III c/c art.57, §1º, da Lei Orgânica do Município de Santarém, e,
Considerando a necessidade da administração Pública de zelar pelo bom de-
sempenho das atividades administrativas e cumprimento dos contratos firmados;
CONSIDERANDO que esta Secretaria firmou o Contrato de Gestão Hospitalar 
nº 011/2018 com o instituto Panamericano de gestão - iPg, para o gerencia-
mento, operacionalização, execução de ações e serviços no Hospital Municipal 
de santarém e da Unidade de Pronto atendimento, tipo iii, (UPa 24 horas);
Considerando o relatório de auditoria interna e a Manifestação técnica 
da Controladoria geral do Município que apontou o descumprimento de obri-
gações pactuadas no Contrato de gestão nº 18/2018, bem como pontuou 
irregularidades encontradas que se confirmadas configuram, além de outras 
infrações, a inexecução parcial do contrato de gestão;
Considerando o Parecer jurídico nº 125/2021-PgM, datado de 23 de julho 
de 2021, que recomendou a elaboração urgente de procedimento com rito 
próprio de tomadas de Contas, a nível municipal, objetivando e respeitando o 
devido processo legal, bem como, a necessidade de se determinar a individu-
alização da conduta dos envolvidos, assim como os supostos danos causados 
ao Município por intermédio da Controladoria geral do Município - CgM, refe-
rente ao Contrato de gestão nº 011/2018;
Considerando a regulamentação da tomada de Contas através do decreto 
nº 709/2022 - gaP/PMs, de 29 de agosto de 2022;
Considerando a Matriz de responsabilização de agentes realizada pela 
Controladoria geral do Município - CgM, no dia 31.05.2022;
Considerando a necessidade de cumprimento da Cláusula segunda do ter-
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mo de Ajuste de Conduta firmado com Ministério Público Estadual, TAC nº 
001/2020/MP/9ªPj/stM;
CONSIDERANDO que, confirmado o descumprimento contratual, tal fato po-
derá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Contrato (Cláusula vi-
gésima), e no artigo 87, da lei nº 8.666/93.
R E s o L v E:
art. 1º - instaurar tomada de Contas para apuração dos fatos relativos ao 
Contrato de Gestão n 011/2018, firmado pelo Município de Santarém e a 
organização social instituto Panamericano de gestão - iPg, inscrito no CnPj/
MF sob o n 14.707.792/0001-43, para apuração de eventuais irregularidades 
e identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção de ressar-
cimento ao erário, nos termos do decreto nº 709/2022 - gaP/PMs.
art. 2º - o Processo administrativo encontra fundamento fático nas informa-
ções constantes no relatório de auditoria interna e a Manifestação técnica da 
Controladoria geral do Município e Matriz de responsabilização de agentes.
art. 3º - designa para compor a Comissão de tomada de Contas, os servido-
res irlaine Maria Figueira da silva, Matrícula nº51293 - Presidente, Cristiane 
torres dos santos, Matrícula nº 30024 e tiago tapajós vasconcelos, Matrícula 
nº 22033, como membros, conforme disposição do art. 7º do decreto nº 
709/2022 - gaP/PMs.
art. 4º - a Comissão responsável designada terá o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias para a conclusão dos trabalhos, a contar da data da publicação 
desta Portaria, prorrogável por igual período.
Parágrafo único - o prazo de conclusão dos trabalhos poderá ser prorrogado, 
a pedido da Comissão e mediante justificativa, por iguais e sucessivos perí-
odos, observadas, contudo a conveniência e a oportunidade administrativa.
art. 5º - a Comissão deverá apresentar relatório minucioso e conclusivo con-
tendo as informações a que se refere o item v, do anexo i do decreto nº 
709/2022 - gaP/PMs.
art. 6º - Fica a Comissão investida dos poderes de investigação e de solici-
tação de qualquer suporte técnico e de pessoal, para que possa realizar as 
medidas necessárias ao cumprimento do presente ato.
art. 7º - determino, ainda, que a Comissão Processante observe, na íntegra, 
todos os direitos e garantias constitucionais inerentes aos princípios da ampla 
defesa e do contraditório da empresa processada no decorrer do processo, 
sob pena de nulidade de seus atos.
art. 8º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário. gabinete da secretaria Municipal de saúde, 
aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois. vânia 
Maria Azevedo Portela - secretaria Municipal de saúde/Decreto nº 
744/2021 - GAP/PMs.

Protocolo: 847866

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

Aviso DE ANuLAção
toRNAR sEM EfEito a PUbliCaÇÃo do aviso de liCitaÇÃo do regis-
tro de PreÇos para PregÃo eletrÔniCo nº 9/2022-2208001-Pe srP
-PMsat, CUjo objeto trata-se do registro de PreÇos Para eventUal 
e FUtUra Contrata ÇÃo de eMPresa esPeCializada eM loCaÇÃo de 
estrUtUras de eventos, Materiais e eqUiPaMentos de sonoriza-
ÇÃo e ilUMinaÇÃo, sHoWs artitiCos e oUtros, Para sUbsidiar o Ca-
lendário de eventos oFiCiais do MUniCÍPio de sa nto antÔnio do 
taUá, PUbliCado na página 153, edição nº 35.098 de 31 de agosto de 2022.

MARiA WALDELiRiA BittENcouRt DA siLvA cEi
Pregoeira

Protocolo: 847869

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE são cAEtANo DE oDivELAs
Aviso DE LicitAção 

PREGão ELEtRôNico sRP N° 013/2022
A Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade PregÃo eletrÔniCo nº 
013/2022-srP, tipo menor preço, registro de Preço para Futura e eventual 
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene e limpe-
za, destinados a suprir as necessidades das secretarias e fundos Municipais 
vinculados a Prefeitura Municipal de são Caetano de odivelas-Pa. abertura: 
20/09/2022, às 09:30hs. a retirada dos editais e seus anexos encontram-se 
disponíveis na sala de licitações, sito na av. Floriano Peixoto, nº 01 - bairro 
Centro - CeP: 68.775-000, são Caetano de odivelas - Pará, no horário de 
08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, Mural de licitações/tCM-Pa, www.
portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.saocaetanodeodivelas.pa.
gov.br). informações: e-mail: cplsaocaetano21@gmail.com. Brenda da silva 
Barbosa - Pregoeira.

Protocolo: 847870

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

Aviso DE LicitAção: 
PREGão ELEtRôNico Nº PE/2022.025-PMsJA sRP

A Prefeitura Municipal de são João do Araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 16/09/2022, às 08:10h (horário de brasília), 
licitação sob modalidade Pregão eletrônico nº Pe/2022.025-PMsja srP, tipo 
menor preço por item, objeto: ata de registro de PreCo Para FUtUra 
aqUisiCao de Material eletriCo Para ManUtenCao dos Predios PU-
bliCos, Para atender os FUndos MUniCiPais de saUde, edUCaCao e 
assistenCia soCial, seCretarias e PreFeitUra de sao joao do ara-
gUaia-Pa.  o edital estará disponível no sítio do https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, Mural de licitações do tCM-Pa e https://saojoaodoara-
guaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

Aviso DE LicitAção: 
PREGão ELEtRôNico Nº PE/2022.026-fMAs sRP

o fundo Municipal de Assistência social de são João do Araguaia-Pá, comu-
nica aos interessados que realizará no dia 16/09/2022, às 09:10h (horário de 
brasília), licitação sob modalidade Pregão eletrônico nº Pe/2022.026-FMas 
srP, tipo menor preço por item, objeto: registro de PreÇos Para even-
tUal ContrataÇÃo de eMPresa Para PrestaÇÃo serviÇos FUnerá-
rios (inClUindo ForneCiMento de Urnas e traslado), Para atender 
ao FUndo MUniCiPal de assistênCia soCial, do MUniCÍPio de sÃo 
joÃo do aragUaia-Pa. o edital estará disponível no sítio do https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações do tCM-Pa e https://
saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

Aviso DE LicitAção: 
PREGão ELEtRôNico Nº PE/2022.027-fMs sRP

o fundo Municipal de saúde de são João do Araguaia-Pá, comunica aos 
interessados que realizará no dia 16/09/2022, às 10:10h (horário de brasília), 
licitação sob modalidade Pregão eletrônico nº Pe/2022.027-FMs srP, tipo 
menor preço por item, objeto: ata de registro de PreCo Para FUtUra 
aqUisiCao de MediCaMentos de Uso HosPitalar e FarMaCia basiCa, 
Material teCniCo, ForMUla de nUtriCao Para laCtentes, eqUiPa-
Mentos e insUMos HosPitalar (laboratorio, raio x, FisioteraPia 
e odontologiCo), Para ManUtenCao das atividades do HosPital 
MUniCiPal, Postos de saUde e Centro(s) odontologiCo(s), a Conta 
dos PrograMas de saUde PUbliCa (Pab-Fixo/variavel, PsF, FarMa-
Cia basiCa, saUde bUCal, MaC, vigilanCia eM saUde, PaCs, FUs e rP) 
de sao joao do aragUaia/Pa. o edital estará disponível no sítio do ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações do tCM-Pa 
e https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. Ronis da silva 
Amorim- Pregoeiro

Aviso DE LicitAção: 
toMADA DE PREço tP/2022.006-PMsJA

objeto: ContrataÇÃo de eMPresa Para eFetUar reCUPeraÇÃo de 
estrada e viCinal loCalizado na viCinal vila do CarMo zona rU-
ral do MUniCÍPio de sÃo joÃo do aragUaia. abertura: 20/09/2022 às 
08h05min. a seção de lance do processo acima mencionado será realizada na 
sala da CPl, sito a sede, localizada na Praça josé Ferreira Martins, s/n, Cen-
tro, CeP: 68.518-000, são joão do araguaia - Pa. onde o edital poderá ser 
adquirido isento de taxa, em pen drive, fornecido pelo interessado. o edital 
estará disponível no sítio do https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/
licitacoes/, Mural de licitações geo-obras do tCM-Pa e pelo e-mail licitaca-
osja@hotmail.com. crenis soares Jorge- Presidente

Protocolo: 847873

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE são MiGuEL Do GuAMÁ
ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços
AtA DE REGistRo DE PREços Nº 027/2022 

PREGão ELEtRôNico Nº 037/2022 
objeto: registro de Preços Para Futura e eventual Contratação de serviços 
de locação de Materiais e equipamentos Com vista a realização de eventos 
no Município de são Miguel do guamá/Pa. vigência: 12 meses. data da assi-
natura: 13/07/22. Contratante: Prefeitura Municipal de são Miguel do guamá 
CnPj 05.193.073/0001-60, Contratado: j d ProdUÇÕes e eventos ei-
reli C.n.P.j. nº 34.455.997/0001-96, valor r$: 3.009.870,00 (três milhões, 
nove Mil, oitocentos e setenta reais).

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº: 20222880  oRiGEM: PREGão Nº 024/2022 

coNtRAtANtE: PreFeitUra MUniCiPal de sÃo MigUel do gUaMá Con-
tratada(o): KonKreta ConstrUtora eireli objeto: Contratação de 
serviços Comuns de engenharia, Com Fornecimento de Mão de obra, Mate-
riais e equipamentos necessários Para a revitalização da Praça vila sorriso 
no Município de são Miguel do guamá-Pa. valor total: r$ 176.885,07 
(cento e setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sete centavos)  
vigênCia: 22 de agosto de 2022 a 28 de Fevereiro de 2023 data da assi-
natUra: 22 de agosto de 2022.
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ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº: 20222887  oRiGEM: coNcoRRêNciA Nº 3/2022-0002 
coNtRAtANtE: PreFeitUra MUniCiPal de sÃo MigUel do gUaMá Con-
tratada(o): Mais brasil ConstrUtora eireli objeto: Contratação de 
serviços para execução da obra de pavimentação asfáltica no bairro Casta-
nheira, no município de são Miguel do guamá, de acordo com o Convênio nº 
915454/2021, celebrado entre a Ministério do desenvolvimento regional e a 
Prefeitura Municipal de são Miguel do guamá. valor total: r$ 1.093.465,35 
(um milhão, noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta 
e cinco centavos) vigênCia: 19 de agosto de 2022 a 19 de Fevereiro de 2023 
data da assinatUra: 19 de agosto de 2022

Eduardo sampaio Gomes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 847875

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

PREGão ELEtRoNico Nº 43/2022 
oBJEto: ContrataÇÃo de eMPresa Para loCaÇÃo de MáqUinas Pe-
sadas tiPo CaMinHÃo e veÍCUlos leves tais CoMo ÔnibUs e CaMi-
nHonete, Para atender as neCessidades da PMts. abertUra no dia 
15/09/2022 as 09:00 Hs. regiMe de exeCUÇÃo indireta Por PreÇo 
Unitário, CritÉrio de jUlgaMento: Menor PreÇo Por iteM, Horário 
de brasÍlia. loCal: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, os 
editais e seUs anexos enContraM-se disPonÍveis no site: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, qUalqUer esClareCiMento 
sobre o edital será Feito Pelo endereÇo eletrÔniCo https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/.

PREGão ELEtRoNico sRP Nº 44/2022 
oBJEto: registro de PreÇos Para eventUal e FUtUra aqUisiÇÃo de 
Materiais e iMPressos gráFiCos destinados À PMts, FUndo MUniCi-
Pal de edUCaÇÃo (FMe), FUndo MUniCiPal de Meio aMbiente (FMMa) 
e FUndo MUniCiPal de saÚde (FMs).. abertUra no dia 16/09/2022 as 
09:00 Hs. regiMe de exeCUÇÃo indireta Por PreÇo Unitário, CritÉ-
rio de jUlgaMento: Menor PreÇo Por iteM, Horário de brasÍlia. 
loCal: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, os editais e 
seUs anexos enContraM-se disPonÍveis no site: https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br/18/, qUalqUer esClareCiMento sobre o 
edital será Feito Pelo endereÇo eletrÔniCo https://www.portalde-
compraspublicas.com.br/18/.

PREGão ELEtRoNico sRP Nº 45/2022 
oBJEto: registro de PreÇos Para eventUal e FUtUra aqUisiÇÃo de 
UniForMes e vestUários eM geral Para atender as neCessidades 
da PreFeitUra MUniCiPal de terra santa-PMts, FUndo MUniCiPal de 
edUCaÇÃo-FMe e FUndo MUniCiPal de Meio aMbiente-FMMa. abertUra 
no dia 19/09/2022 as 09:00 Hs. regiMe de exeCUÇÃo indireta Por 
PreÇo Unitário, CritÉrio de jUlgaMento: Menor PreÇo Por iteM, 
Horário de brasÍlia. loCal: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/18/, os editais e seUs anexos enContraM-se disPonÍveis no 
site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, qUalqUer esCla-
reCiMento sobre o edital será Feito Pelo endereÇo eletrÔniCo 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

oDAiR JosE fARiAs ALBuQuERQuE
PreFeito MUinCiPal

Protocolo: 847879

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

REsPostA Do REcuRso
coNcoRRENciA PuBLicA Nº ° 001/2022-fMs-cP

AssuNto: REcuRso ADMiNistRAtivo
oBJEto: ContrataÇÃo de eMPresa esPeCializada eM reForMa e aM-
PliaÇÃo do HosPital MUniCiPal de trairÃo/Pará, CoM 3.671,92 M², 
ConteMPlando a segUinte estrUtUra FÍsiCa: UrgênCia e eMergên-
Cia, internaÇÃo, Centro CirÚrgiCo, Maternidade, CMe, CaF, labora-
tÓrios, raio-x e iMagens, adMinistraÇÃo e deMais estrUtUras de 
aPoio”, ConForMe terMo de Convênio nº 33/2022 - sesPa.
Posterior sessão de abertura e analise de documentação de Habilitação as 
empresas: 1 - naCional ConstrUÇÕes & serviÇos tÉCniCos eireli 
CnPj: 02.934.270/0001-03; 2 - viga ConstrUÇÕes e serviÇos eireli 
CnPj: 36.969.897/0001-03; 3 - i. s. eMPreiteira & PaviMentaÇÃo ltda, 
CnPj: 29.851.423/0001-05. a licitante naCional ConstrUÇÕes & ser-
viÇos tÉCniCos eireli, interpôs recurso administrativo contra os atos da 
comissão especial de licitação onde a mesma foi inabilitada. Foi submetido a 
assessoria jurídica e a autoridade Competente os supracitados acima.
tendo sido analisado o recurso, temos o resultado exposto pela Comissão 
especial de licitação acompanhado pela assessoria jurídica por meio de Pa-

recer anexo e acatado pela autoridade Competente da qual nÃo Provê tais 
recursos e MantÉM a decisão tomada pela Comissão especial de licitação.
Fica Comunicado que na data de 06 de setembro de 2022 as 09:00 ocorrerá 
a abertura do envelope de Proposta de Preço da empresa Habilitada.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão especial de licitação 
através do e-mail licitacoestrairao@hotmail.com ou através do endereço avenida 
Fernando guilhon, nº s/n, bela vista - trairão - Pará - CeP: 68.198-000 Prédio do 
Centro administrativo. trairão-Pa, 01 de setembro de 2022. Josenilton Muniz 
da silva Presidente da comissão especial de Licitação.

Protocolo: 847880

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCURUÍ

.

 
PREfEituRA MuNiciPAL DE tucuRuí

  Aviso DE EDitAL DE LicitAção
  PREGão ELEtRoNico sRP Nº 8/2022-066

Abertura dia 15/09/2022, às 09:00 horas, no portal bnC, tipo Menor Preço 
item, objeto registro de preços para futura e eventual contratação de empre-
sa para o fornecimento de brinquedos para atender a secretaria Municipal de 
assistência social e educação, no site http://tucurui.pa.gov.br/. tucuruí/Pa, 
01/09/2022. fERNANDo BARRos LiMA-Pregoeiro.

Protocolo: 847603

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE uRuARÁ
Aviso DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção

MoDALiDADE: coNcoRRêNciA PúBLicA PARA REGistRo DE PREço 
Nº 3/2022-00002. objeto: Contratação de empresa para execução dos 
serviços de recapeamento de vias públicas no Município de Uruará-Pa. ven-
cedor: arMando CUnHa engenHaria ltda, com o valor global de r$ 
4.276.671,10 (quatro milhões duzentos e setenta e seis mil e seiscentos e 
setenta e um reais, dez centavos). adjudica e Homologa a licitação na forma 
da lei nº 8.666/93.

Protocolo: 847884

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

Aviso DE ANuLAção 
PREGão PREsENciAL sRP Nº. 9/2022-053-PMvx

o sr. MÁRcio viANA RocHA, Prefeito do Município de vitória do xin-
gu/PA, no uso de suas atribuições legais, com referência ao Processo de 
licitação na modalidade Pregão Presencial sPr nº 9/2022-053-PMvx, visando 
futuro e eventual “aquisição de equipamentos diversos (tipo eletrodomésticos 
e outros)’’ em virtude da recomendação do tCM/Pa através do Processo nº. 
129001.2022-2000-sPe declara a anUlaÇÃo do mesmo; vitória do xingu/
Pa. 01/09/2022 - Márcio viana Rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 847885

.

.

PARticuLAREs
.

fRANcisco fERREiRA cAMAcHo 
torna público que requereu da seMMa a licença de atividade rural, dia 
25/07/2022, p/pecuária (sisteMa de ConFinaMento de engorda) da Fa-
zenda FM, localizada no mun. tomé-açu/Pa.

Protocolo: 847889

.

.

EMPREsARiAL
.

A empresa Auto Posto PP LtDA 
com cNPJ: 10.633.426/0001-36 

torna público que requereu da seCretaria de estado de Meio aMbiente 
- seMa/Pa, a renovação da licença ambiental sob o protocolo 2022/14926 
da licença de operação lo- 13332/2022, para exercer a atividade de trans-
Porte rodoviário de ProdUtos Perigosos. situada na av. Magalhães 
barata, s/nº, bairro Centro Município de barcarena/Pa.

Protocolo: 847892
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AGêNciA DE sANEAMENto DE PARAGoMiNAs 
1° tERMo ADitivo nº. 019/2022 - Cont. 020/2022 - Ponto CoM in-
ForMátiCa eireli ePP. referente a prorrogação de prazo contratual e revi-
são de valor. valor: r$ 61.757,99. vigência: 17/08/2022 a 31/12/2022. Fonte 
de recurso: Próprio. Paragominas, 17/08/2022. RosiLENE GoMEs costA 
- ordenadora de Despesas. Pgm-02/09/2022.

AGêNciA DE sANEAMENto DE PARAGoMiNAs 
REtificAção DE iNfoRMAção de endereÇo eletrÔniCo Contida no 
edital do CredenCiaMento nº. 001/2022. oNDE sE Lê: licitação@sane-
parparagominas.pa.gov.br. LEiA-sE: licitacao@saneparparagominas.com.br 
Pgm-02/09/2022.

Protocolo: 847917

cÂMARA MuNiciPAL DE iGARAPé-MiRi
ExtRAtos DE tERMos ADitivos DE AcREsciMo 

E REAJustE E suPREssão DE vALoR
terceiro termo Aditivo de valor ao contrato nº. 09/2021 - Pregão 
Eletrônico sRP nº 06/2021. Contratante: CâMara MUniCiPal de iga-
raPÉ-Miri.  Contratado: MaUes CarvalHo CoMerCio ltda Filial v, 
CnPj: 02.756.655/0006-24. objeto: ConstitUi objeto do Presente 
terMo aditivo o eqUilÍbrio eConÔMiCo-FinanCeiro dos itens 01 e 
02 (gasolina CoMUM e Óleo diesel s10). Fica atualizado o valor anterior 
do item 01 r$ 7,98 para r$ 5,84; e o valor anterior do item 02 r$ 7,50 para 
r$ 8,06. data: 31/08/2022.
Quarto termo Aditivo ao contrato nº 09/202, Pregão Eletrônico sRP 
nº 06/2021, de acréscimo de quantitativo de 25%. Contratante: Câ-
Mara MUniCiPal de igaraPÉ-Miri. Contratada: MaUes CarvalHo Co-
MerCio ltda Filial v, CnPj: 02.756.655/0006-24. valor total aditivado r$ 
24.675,00.  assinatura 31/08/2022.

Protocolo: 847910

AMAzoN DEcK coM. E ExP DE MADEiRAs LtDA
cNPJ: 14.721.971/0001-35

recebeu da seMMat ( secretaria Municipal de gestão do Meio ambiente e 
turismo) sua licença de operação n°139/2022 , processo n° 098/2021 com 
validade até 17/08/2023.

Protocolo: 847912

BoAREtto MAtERiAis DE coNstRucAo EiRELi 
cNPJ n° 29.869.341/0001-80 

torna pública que requereu à seMasa a sua licença de operação, para ativi-
dade de materiais de construção.

Protocolo: 847905

Auto Posto tRAcYANNE LtDA. 
cNPJ: 05.632.683/0001-13 

torna público que recebeu da seMas (secretaria de estado de Meio ambiente 
e sustentabilidade do Pará/Pa) a sua licença de operação (lo: 13662/2022 
validade: 11/04/2023 - Processo: 2019/4622) para a atividade de empresa 
Transportadora de substâncias e produtos perigosos (NV: 6 - Porte: B-III) 
localizado na Folha 18 quadra 06 lote 29 bairro nova Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 847903

A uRussANGA MiNéRios LtDA 
inscrita no cNPJ N° 19.331.679/0003-91

situada no endereço rodovia Pa-124, KM 18 - travessa são Paulo, localidade 
de Capoeiro, s/n, lotes 12 e 14, bairro: Colônia tauari, torna público que 
reCebeU da secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade - se-
Mas/Pa a licença de instalação n° 3293/2022 para a atividade de extração 
de rochas para uso imediato na construção civil (brita ou Pedra de talhe).

Protocolo: 847908

A empresa AMERicAN toWER Do BRAsiL 
cEssão DE iNfRAEstRutuRA LtDA 

inscrita no cNPJ nº 04.052.108/0001-89 
localizada na rua olimpíadas, 205 - 8º andar, bairro vila olímpia, cidade de 
são Paulo, estado de são Paulo, torna público que requereu junto a secreta-
ria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, de Tailândia - SECTMA  
através do processo nº 028/2022 a licença Prévia e licença de instalação 
para a atividade de estação rádio base - erb, no endereço travessa baiao, 
nº 05 - lote 11, quadra C  - santa Maria, tailandia/Pa. (erb - tld001tM)

Protocolo: 847909

tRR tRANsPoRtADoRA tRANsJoAo LtDA 
cNPJ: 34.685.053/0001-05 

torna público que requereu a secretaria Municipal de Meio ambiente -sem-
ma/anapu, a solicitação da licença de operação para atividade de Comércio 
atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (trr) no 
município de anapu/Pa.

Protocolo: 847895

Auto Posto AcARAJo EiRELi 
cNPJ 35.444.791/0001-23 

torna público que recebeu a lo nº 024/2022 para a atividade de posto re-
vendedor, com validade até 12/07/2024, junto à secretaria Municipal de Meio 
ambiente de bragança-Pa.

Protocolo: 847896

NoRtE suL BoviNos iMPoRtAcAo E ExPoRtAcAo LtDA 
torna público que recebeu da secretaria Municipal de Ciência, tecnolo-
gia e Meio ambiente - seCtMa de Moju a licença de atividade rural sob 
nº025/2022 para pecuária da Fazenda japiim, município de Moju.

Protocolo: 847897
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