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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.106/2022- ccG, de 5 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 2022/1124277,
r E S o l V E:
autorizar JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a viajar para campinas/SP, no período 
de 9 a 12 de setembro de 2022, a fim de participar da Reunião sobre as 
propostas do projeto aMZ 2030.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE SETEMBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.107/2022- ccG, de 6 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 dos Processos 2022/1123434, 
r E S o l V E:
autorizar alEXaNdrE alMEida MadUro, Secretário regional de Governo 
do Baixo amazonas, a viajar nos trechos Santarém/altamira/Santarém, no 
dia 1º de setembro de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, conce-
dendo para tanto ½ (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE SETEMBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.108/2022- ccG, de 5 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 dos Processos 2022/1126543, 
r E S o l V E:
autorizar alEXaNdrE alMEida MadUro, Secretário regional de Governo 
do Baixo amazonas, a viajar nos trechos Santarém/almeirim/Santarém, no 
dia 3 de setembro de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, conce-
dendo para tanto ½ (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE SETEMBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.109/2022- ccG, de 5 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso de suas 
atribuições legais,
r E S o l V E:
designar o servidor lUÃ GaBriEl doS SaNToS, matrícula funcional nº 
5917715/2, para responder interinamente, pela ouvidoria Geral do Estado, 
a contar de 5 de setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE SETEMBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.110/2022- ccG, de 5 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. 2022/1122318,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, JUliaNa foNSEca PoNTES do cargo em comissão de 
chefe de Secretaria, código GEP-daS-011.3, com lotação na Procuradoria-
Geral do Estado, a contar de 1º de setembro de 2022. 
ii. nomear PEdro BErNardES da SilVa para exercer o cargo em comis-
são de chefe de Secretaria, código GEP-daS-011.3 com lotação na Procu-
radoria-Geral do Estado, a contar de 2 de setembro de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE SETEMBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
Portaria Nº 1.111/2022- ccG, de 5 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/ 1120954,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, adriaNa MorEira BESSa do cargo em comissão de 
Procurador-chefe, código GEP-daS-011.5, com lotação na Procuradoria-
Geral do Estado, a contar de 8 de setembro de 2022. 
ii. nomear Jair Sá Marocco para exercer o cargo em comissão de Pro-
curador-chefe, código GEP-daS-011.5 com lotação na Procuradoria-Geral 
do Estado, a contar de 8 de setembro de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE SETEMBro dE 2022. 
UiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.112/2022- ccG, de 5 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. 2022/1094800,
r E S o l V E:
exonerar lUiZa dE carValHo BarroS do cargo em comissão de coorde-
nador, código GEP-daS-011.4, com lotação na casa Militar da Governado-
ria do Estado, a contar de 1º de setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE SETEMBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.113/2022- ccG, de 5 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. 2021/1094800,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, lariSSa dE oliVEira BriTo do cargo em comissão 
de diretor, código GEP-daS-011.5, com lotação na casa Militar da Gover-
nadoria do Estado, a contar de 1º de setembro de 2022.
ii. nomear lUiZa dE carValHo BarroS para exercer o cargo em co-
missão de diretor, código GEP-daS-011.5, com lotação na casa Militar da 
Governadoria do Estado, a contar de 1º de setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE SETEMBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.114/2022- ccG, de 5 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. 2022/1132342,
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r E S o l V E:
exonerar, a pedido, rodolfo da SilVa SoUZa do cargo em comissão de 
assessor de imprensa ii, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secreta-
ria de Estado de comunicação, a contar de 30 de agosto de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE SETEMBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado.

Portaria Nº 1.115/2022- ccG, de 5 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 2022/1127409,
r E S o l V E:
nomear THiaGo VicTor da SilVa cHaGaS para exercer o cargo em co-
missão de coordenador de Unidades do interior, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE SETEMBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.116/2022- ccG, de 5 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,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1127383,
r E S o l V E:
. exonerar MoNiQUE alVES QUarESMa do cargo em comissão de Gerente 
administrativo de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 1º 
agosto de 2022. 
ii. nomear EdNEY MarQUES araÚJo para exercer o cargo em comissão de 
Gerente administrativo de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar 
1º de agosto de 2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE SETEMBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 849207
eXtrato de coNtrato Nº. 24/2022-ccG/Pa
coNtrato Nº. 24/2022-ccG/Pa.
oBJETo: contratação de empresa especializada nos serviços de limpeza, 
higiene e conservação, copeiragem e recepção, com fornecimento de ma-
teriais, insumos e equipamentos necessários e adequados para execução 
nas instalações e nos bens móveis do centro regional de Governo do Baixo 
amazonas localizado no município de Santarém/Pa, por um período de 12 
(doze) meses.
fUNdaMENTo: lei n°. 8.666/93 e suas alterações, lei nº. 8.078/90 (códi-
go de defesa do consumidor), lei complementar nº. 123/2006 e demais 
regras do direito Público e Privado, aplicáveis à matéria que o subsidiarem.
aSSiNaTUra: 05/09/2022.
ViGÊNcia: 18/12/2022 a 17/12/2023.
Valor: r$ 158.295,36 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e 
cinco reais e trinta e seis centavos)
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105, função: 04, Sub-função: 122, Programa: 1297, Projeto/ati-
vidade: 8314, fonte: 0101, Natureza de despesa: 339037, ação: 246499;
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra lTda, 
inscrita no cNPJ sob o n°. 08.538.011/0001-31.
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria.

eXtrato de coNtrato Nº. 23/2022-ccG/Pa
coNtrato Nº. 23/2022-ccG/Pa.
oBJETo: contratação de empresa especializada nos serviços de limpeza, 
higiene e conservação, copeiragem e recepção, com fornecimento de ma-
teriais, insumos e equipamentos necessários e adequados para execução 
nas instalações e nos bens móveis do centro regional de Governo na re-
gião do Sudeste do Pará, localizado no município de Marabá/Pa, por um 
período de 12 (doze) meses.
fUNdaMENTo: lei n°. 8.666/93 e suas alterações, lei nº. 8.078/90 (códi-
go de defesa do consumidor), lei complementar nº. 123/2006 e demais 
regras do direito Público e Privado, aplicáveis à matéria que o subsidiarem.
aSSiNaTUra: 05/09/2022.
ViGÊNcia: 12/09/2022 a 11/09/2023.
Valor: r$ 202.698,59 (duzentos e dois mil seiscentos e noventa e oito 
reais e cinquenta e nove centavos)
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105, função: 04, Sub-função: 122, Programa: 1297, Projeto/ati-
vidade: 8314, fonte: 0101, Natureza de despesa: 339037, ação: 246498;
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra lTda, 
inscrita no cNPJ sob o n°. 08.538.011/0001-31.
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria.

Protocolo: 849211
Portaria Nº 1.320/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1137595, de 05 de setembro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SÃo fEliX do XiNGU/Pa, no período de 12 a 16/09/2022.

servidor objetivo
dÉcio da coSTa MaToS, matrícula funcional nº 54196647/2, cPf 

298.193.932-72, assistente Técnico ii, lotado na Secretária Extraordi-
nária de Produção.

cumprimento de agenda Pública da Secre-
taria Extraordinária de Produção, no referido 

município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 05 dE SETEMBro dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.321/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1137671, de 5 de setembro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SÃo fÉliX do XiNGU/Pa, no período de 12 a 16/09/2022.

servidor objetivo
Maria do Socorro SaNTa roSa dE oliVEira, matrícula fun-
cional nº 54181024/ 2, cPf 258.783.282-91, cargo Secretário de 

Gabinete, lotada na Secretaria Extraordinária de Produção.

Participar da agenda da Secretaria Extraordinária de 
Produção, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 849215
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desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 1.316/2022-crG, de 05 de setembro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/842364, de 04/07/2022.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora JÉSSica BarBoSa arGollo, id. funcional nº. 
5946652/3, ocupante do cargo de diretor, lotada na diretoria de documenta-
ção e informação, para responder pelo Secretário regional do Marajó, durante 
o gozo de férias do titular, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 05 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 848905

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1.317/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1130034, de 02 de setembro de 
2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/ BoM JESUS do TocaNTiNS/ MaraBá/Pa, no dia 01/09/2022.

servidor objetivo

GlENio da SilVa araÚJo, matrícula funcional nº 80015621/1, 
cPf 704.374.592-68, cargo assessor de Gabinete, lotado no 

centro regional de Governo no Sudeste do Pará.
dar apoio logístico, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1319/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1130155, de 02 de setembro de 
2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho Mara-
Bá/BoM JESUS do TocaNTiNS/MaraBá/Pa, no dia 01/09/2022.

servidor objetivo

EMillY ValÉria SoarES coElHo, matrícula funcional nº 
5921248/2, cPf 845.168.282-00, cargo assessor de comunica-

ção, lotada no centro regional do Sudeste do Pará.

assessorar agenda Pública do Secretário regional de 
Governo, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 849137

FÉrias
.

 Portaria N° 1.315/2022-crG, de 05 de setembro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,

coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/1122755, de 01/09/2022;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 06/09/2022, o gozo 
de férias da servidora iZaBEla dE MElo PiMENTEl, id. funcional nº. 
6113140/2, concedido por meio da Portaria nº. 1.228/2022-crG, publica-
da no DOE Nº. 35066, de 03/08/2022, ficando os dias interrompidos para 
gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 05 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 848907
Portaria N°. 1.318/2022 - crG, de 05 de setembro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o que  dispõe  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo GoZo

5946815/1 aMaNda carValHo riBEiro 22/02/2021 a 
21/02/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5888852/3 aNa aMÉlia do Socorro loBo 12/09/2021 a 
11/09/2022

17/10/2022 a 
31/10/2022

5949560/1 aNa criSTiNa NErY loBaTo 24/07/2021 a 
23/07/2022

17/10/2022 a 
31/10/2022

5275377/1 aNToNio carloS MarQUES dE liMa 02/05/2021 a 
01/05/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5948823/1 aNToNio riBEiro dE aViZ 03/05/2021 a 
02/05/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

80846361/2 BarBara araUJo NUNES 07/02/2020 a 
06/02/2021

13/10/2022 a 
27/10/2022

5358833/1 BENiValdo SaNToS dE carValHo 01/08/2020 a 
31/07/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

8400973/2 BrUNo PaTricK da coSTa dE SoUSa 08/10/2021 a 
07/10/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

5901953/2 caio aUGUSTo frEiTaS BarBoSa dE SoUZa 18/03/2020 a 
17/03/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

5957747/1 carloS aNdrÉ raMoS Gaia 16/09/2020 a 
15/09/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

6403787/1 cicEra BEZErra dE araUJo 28/05/2021 a 
27/05/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5954328/1 claUdia aParEcida GaSPar 19/02/2021 a 
18/02/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5944972/2 dalMácio diEGo SoUZa NUNES 01/08/2021 a 
31/07/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5897617/3 dircEU daNiEl alVES rEiS 01/04/2021 a 
31/03/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5917403/2 EdEr dE SoUSa caMara 17/05/2021 a 
16/05/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

6403846/1 EdiJUNior rEll 24/06/2021 a 
23/06/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5956446/1 EVa lUaNY MElo dE aMoriM 12/08/2020 a 
11/08/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

5947234/1 faBio aMoriM doS SaNToS 15/03/2021 a 
14/03/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5962057/1 fErNaNda caMila BarBoSa PorTal 16/09/2021 a 
15/09/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5945655/1 flaVio BraNdÃo da SilVa 09/01/2021 a 
08/01/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5947370/2 GaBriEl aMaral TEiXEira MiraNda 01/07/2020 a 
30/06/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

5947325/1 GErEMiaS fariaS GalUcio 19/03/2021 a 
18/03/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5947291/3 GlaUBEr riBEiro doS SaNToS 08/10/2021 a 
07/10/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

57215177/1 HEidE PaTricia NUNES dE caSTro 01/04/2021 a 
31/03/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5893109/2 iSaiaS liMEira da coSTa 15/09/2021 a 
14/09/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5961001/1 JaMillY MaToS PiNHEiro 02/08/2021 a 
01/08/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5962106/1 JEaN dE SoUSa PiMENTEl 20/09/2021 a 
19/09/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022
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5947256/2 JoÃo lUcaS dE oliVEira caSTro 25/09/2020 a 
24/09/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

5563755/5 JoSÉ irailSoN dE NaZarÉ 06/01/2021 a 
05/01/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5296153/3 JoSÉ MarTiNS NETo 21/07/2021 a 
20/07/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

6403524/1 KEZia da rocHa NoroNHa cUNHa 02/05/2019 a 
01/05/2020

03/10/2022 a 
01/11/2022

5946436/1 lUciaNa MacEdo doS SaNToS 07/02/2021 a 
06/02/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5424216/3 lUiZ oTaVio PirES da PENHa 21/07/2021 a 
20/07/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

6402929/1 MarclEY MoNTEiro liMa 17/05/2021 a 
16/05/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5807310/4 Maria alicE MoraES dE SoUZa 10/02/2021 a 
09/02/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

3254607/1 Maria aMÉlia loUZEiro dE oliVEira 15/04/2021 a 
14/04/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

5188393/2 Maria BaPTiSTa lEiTÃo 21/11/2020 a 
20/11/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

5149614/4 Maria cEcilia MoNTEiro dE liMa 18/02/2020 a 
17/02/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

5956175/1 Maria EVa MaToS da crUZ 01/08/2020 a 
31/07/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

5958194/1 Maria JacY TaBoSa BarroS 21/01/2021 a 
20/01/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

6402897/1 MoNica araUJo MalaTo 15/05/2021 a 
14/05/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

6403789/1 NaTHalliE Wood alMEida araUJo cHaVES 01/06/2020 a 
31/05/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

5950953/1 NaTHalY aNdrEa SilVa GUZMaN SaNTiaGo 12/09/2021 a 
11/09/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5954889/1 NEli dE SoUZa MarQUES 02/04/2021 a 
01/04/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5954016/1 PEdro NaSciMENTo da SilVa 17/02/2020 a 
16/02/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

55587326/3 PriScila aQUila PiNTo dE SoUZa 08/06/2021 a 
07/06/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5945667/1 rafaEl MoraES PiNTo 10/01/2021 a 
09/01/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

3356868/3 raiMUNdo dE MENEZES fErrEira 11/09/2021 a 
10/09/2022

10/10/2022 a 
08/11/2022

5639468/4 raUl roBErTo VicENTE NaSciMENTo 01/08/2021 a 
31/07/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5946658/3 raPHaEla dE SoUZa PaiVa MUrriETa 01/09/2021 a 
31/08/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

54190758/1 roSiaNE coSTa dE SoUZa 13/06/2019 a 
12/06/2020

03/10/2022 a 
01/11/2022

5790395/5 riTEr JoSÉ MarQUES dE SoUZa 10/02/2021 a 
09/02/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5949036/1 SilVio MaUro rodriGUES MoTa filHo 10/06/2021 a 
09/06/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

57188949/4 TaYS MariNa PiNTo MESQUiTa MilEo 27/03/2021 a 
26/03/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5948189/2 TaTiaNY criSlaNY rodriGUES carNEiro 02/09/2021 a 
01/09/2022

03/10/2022 a 
12/10/2022

5952621/1 TEodoro corrEa SaNToS 20/11/2020 a 
19/11/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

73504227/2 THaiS criSTiNa da SilVa GaSPar 01/10/2021 a 
30/09/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5956348/1 THaYSE criSTiNa MEdEiroS SoarES doS SaNToS 21/08/2021 a 
20/08/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5945723/1 THEo aNdradE dE caSTro riBEiro 01/01/2020 a 
31/12/2020

03/10/2022 a 
01/11/2022

3173348/1 WaNdENKolK PaSTEUr GoNÇalVES 02/02/2020 a 
01/02/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 05 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 849183

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

Portaria
.

Portaria Nº 073/2022 – cMG, de 02 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 10.520/2002 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 Pregão 
Eletrônico.
rESolVE:
i – Prorrogar por 30 (trinta) dias, por motivo de impugnação de edital 
do Pregão Eletrônico nº 010/2022 – Nl/cMG, a PorTaria Nº 062/2022 
– cMG, de 04 de agosto de 2022, referente a designação de servidores 
como Pregoeiro e equipe de apoio da licitação para a contratação de 
empresa para a aquisição de Medalhas e insígnias para as condecorações 
realizadas nas solenidades cívico-militar dos servidores da casa Militar 
da Governadoria do Estado do Pará de acordo com as especificações 
qualitativas e quantitativas constante no Termo de referência do Edital, 
para um período de 12 (doze) meses.
II - O prazo fixado poderá ser prorrogado por igual e sucessivo período, 
desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor a contar de 04 de setembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 02 dE SETEMBro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 848818

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo
Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamen-
to no art. 2º do decreto Estadual nº 2.168, de 10 de março de 2010 com 
fulcro no art. 24, ii da lei 8.666/93 e, o exposto no Parecer Jurídico Nº 
080/2022 – aJUr/cMG-Pa, de 01 de setembro de 2022.
N° da cotação Eletrônica: 001/2022 - cMG; N° do Processo - PaE: 
2022/369982 - cMG;
Partes: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado e a empresa 
BaX coMPaNY coMErcio E SErVicoS dE EQUiPaMENToS lTda, cNPJ: 
18.674.896/0001-50
Objeto: Aquisição de cintas de reboque e manilhas conforme especificações 
contidas no Termo de referência, para atender as demandas da diretoria de 
operações da casa Militar da Governadoria do Estado do Pará.
Valor total: r$ 2.031,81 (dois mil, trinta e um reais e oitenta e um centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:

atividade atividade 8315 – apoio Logístico para atuação Governamental
Natureza da despesa 33.90.30.28 – Material de consumo / Material de Proteção e Segurança

funcional Programática 04.122.1297.8315
fonte do recurso 0101000000 e/ou 0301000000 (recursos ordinários)

Belém-Pa, 05 de setembro de 2022.
oSMar ViEira da coSTa JUNior - cEl QoPM
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 848852

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
considerando o Parecer Jurídico Nº 080/2022 – aJUr/cMG-Pa, de 01 de se-
tembro de 2022, constante no Processo administrativo PaE: 2022/369982 
- CMG, reconheço e ratifico o Termo de Dispensa de Licitação referente a 
cotação Eletrônica nº 001/2022 – cMG Pa, com fundamento no art. 2º do 
decreto Estadual nº 2.168, de 10 de março de 2010 com fulcro no art. 24, 
ii da lei 8.666/93, para aquisição de cintas reboque e manilhas.
Belém-Pa, 05 de setembro de 2022.
oSMar ViEira da coSTa JUNior - cEl QoPM
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 848854

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 016/2022-cMG 
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da caSa MiliTar da GoVErNadoria, escrito no cNPJ/Mf 
sob nº 07.313.542/0001-63, e a empresa iNBra-TEcNoloGia E dEfESa 
iNdUSTria E coMErcio lTda, cNPJ: 26.836.227/0001-65, sediado na 
aV. PaPa Joao XXiii, 5.153 - Vila NoEMia - MaUa - SP - cEP 09370800.
do oBJETo: aquisição de Escudos de Proteção Balística, adaptado em for-
mato de maleta, Nivel de Proteção iii-a, em consonância com o Parecer 
Jurídico nº 083/2022 – aJUr cMG Pa, acostado aos autos do Processo 
Eletrônico – PaE 2022/608364.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso i, da 
lei federal 8.666/93.



8  diário oficial Nº 35.106 Terça-feira, 06 DE SETEMBRO DE 2022

Valor ESTiMado: r$ 17.560,00 (dezessete mil, quinhentos e sessenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:

atividade 8315 – apoio Logístico para atuação Governamental

Natureza da despesa 44.90.52.24 – Equipamentos e Material Permanente / Equipamento de Proteção, Segurança 
e Socorro

funcional Programática 04.122.1297.8315
fonte do recurso 0101000000 e/ou 0301000000 (recursos ordinários)

foro: comarca de Belém – Estado do Pará.
daTa: Belém/Pa, 05 de setembro de 2022.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará
oSMar ViEira da coSTa JUNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 849192

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 016/2022-cMG
considerando o Parecer Jurídico nº 083/2022 – aJUr cMG Pa, reconheço e 
ratifico o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 016/2022 – CMG PA, com 
fulcro no art. 25, inciso i, da lei federal 8.666/93, visando à despesa com 
a aquisição de Escudos de Proteção Balística, adaptado em formato de ma-
leta, Nivel de Proteção iii-a, pela empresa iNBra-TEcNoloGia E dEfESa 
iNdUSTria E coMErcio lTda, cNPJ: 26.836.227/0001-65, sediado na 
aV. PaPa Joao XXiii, 5.153 - Vila NoEMia - MaUa - SP - cEP 09370800, 
conforme documentação anexada aos autos do Processo Eletrônico – PaE 
2022/608364.
Valor ESTiMado: r$ 17.560,00 (dezessete mil, quinhentos e sessenta reais).
Belém/Pa, 05 de setembro de 2022.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará
oSMar ViEira da coSTa JUNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 849196

eXtrato de Portaria Nº 1014/2022 – 
di/cMG, de 05 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; destino: augusto corrêa/Pa e Bragança/Pa; Período: 04 a 
07/09/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousada); 
Servidor/Mf: 2° SGT PM r/r Sandra regina cardoso da Silva, 05673704/4. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1015/2022 – 
di/cMG, de 05 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: augusto corrêa/Pa 
e Bragança/Pa; Período: 04 a 07/09/2022; Quantidade de diárias: 4,0 
(alimentação) e 3,0 (pousada); Servidores/Mf: 2° SGT PM Jayme Mene-
zes da Silva de lima, 5079187/4; cB PM Jamile Yasmim cardoso Santos, 
4220511/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1016/2022 – 
di/cMG, de 05 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Gover-
no do Estado; destino: Tracuateua/Pa e capanema/Pa; Período: 04 
a 07/09/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousa-
da); Servidor/Mf: SUB TEN PM r/r carlos Henrique oliveira alcântara, 
3402690/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1017/2022 – 
di/cMG, de 05 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Tracuateua/Pa e capa-
nema/Pa; Período: 04 a 07/09/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimen-
tação) e 3,0 (pousada); Servidores/Mf: cB PM Jorge fernando ferradais 
de carvalho, 4220520/4; Sd PM Marília castro alves, 6401403/3. Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1018/2022 – 
di/cMG, de 05 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: abaetetuba/Pa; Período: 03 a 04/09/2022; Quantida-
de de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); Servidores/Mf: cláu-
dio Benedito de oliveira Gomes, 3358968/3; Estanley Sampaio Peres, 
5900667/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1019/2022 – 
di/cMG, de 05 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: abaetetuba/Pa; Pe-
ríodo: 04/09/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servido-
res/Mf: 3° SGT PM Mário alesandro araujo ferreira, 57199471/3; cB PM 
José Maria da Silva Júnior, 4219260/3; 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: 849209

eXtrato do 2º terMo aditiVo ao coNtrato 
adM. 013/2021 - cMG Pa.

contratante: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará;
cNPJ: 07.313.542/0001-63;
contratada: riBal locadora dE VEÍcUloS lTda EPP; 
cNPJ: 07.605.506/0001-73;
objeto: Prorrogar a vigência do contrato administrativo nº 013/2021 – 
cMG por 04 (quatro) meses;
Vigência: 20 de setembro de 2022 a 19 de janeiro de 2023;
dotação orçamentária: atividade - 8315 – apoio logístico para atua-
ção Governamental, Natureza da despesa - 33.90.33.03 – Passagens e 
despesas com locomoção / locação de Meios de Transporte, funcional 
Programática - 04.122.1297.8315, fonte do recurso - 0101006355 e/ou 
0301006355 (recursos ordinários / locação de Veículos).
data da assinatura: 05 de setembro de 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 849210

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 436/2022 – PGe. G.  Belém (Pa), 05 de setembro de 2022.
o ProcUrador-GEral do ESTado, no uso de suas atribuições legais
rESolVE:
i - dESiGNar, o servidor Bruno rodrigues cardoso, diretor, identidade 
funcional nº 5953641/1, para acompanhar e fiscalizar o Contrato abaixo 
discriminado:
coNTraTo Nº 020/2022 PGE/Pa e ElEcTroMarcaS coMÉrcio E iMPor-
TaÇÃo dE ElETrÔNicoS EirEli.
II - As atribuições de fiscalização estão insertas na CLÁUSULA TERCEIRA 
- da fiScaliZaÇÃo.
iii – dESiGNar como fiscal Substituto o servidor anderson Pinheiro Souza 
Pontes, assistente de Procuradoria-a, matrícula nº5965480/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 848901

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato: 020/2022 - PGe/Pa
origem: Pregão Eletrônico n° 007/2022 – PGE/Pa
Exercício: 2022
data da assinatura: 05/09/2022
Vigência: 05/09/2022 a 05/09/2023
Valor Global Estimado: r$ 671.998,80 (seiscentos e setenta e um mil, 
novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)
dotação orçamentária: funcional Programática 25101.03.092.1508.8893, 
Elemento de despesa 449052, fonte de recurso 0140
objeto: aquisição de aparelhos celulares smartphones
contratada: ElEcTroMarcaS coMÉrcio E iMPorTaÇÃo dE ElETrÔNi-
coS EirEli
cNPJ/Mf: 19.317.750/0001-10
Endereço: rua alcídio Viana, nº 916, sala 405, São José dos Pinhais/Pr, 
cEP: 83005-560
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr – Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 848894

diÁria
.

Portaria Nº 435/2022-PGe.G. Belém, 02 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1126169;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 02 e ½ diárias ao 
Procurador-Geral do Estado, ricardo Nasser Sefer, identidade funcional nº 
5896477/1, para participar do congresso “o Marco legal do Saneamento 
Básico”, no período de 12 a 13.09.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: rio de Janeiro/rJ
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 848624
Portaria Nº 434/2022-PGe.G. Belém, 02 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/980103;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 01 diária à servidora 
ana carolina lobo Gluck Paul, Procuradora Geral adjunta do contencioso, 
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identidade funcional nº 57234659/2, à título de complementação de diária, 
concedida através da PorTaria Nº 388/2022-PGE.G. de 03. 08.2022, no 
dia 02.09.2022.
local de origem: Brasilia/df
local de destino: Belém/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 848641

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo Nº 006/2022 – PGe/Pa
oBJETo: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais van-
tajosa para a aquisição de computadores completos, Monitores, Webcams 
e Microfones com fones, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
daTa dE rEaBErTUra: 19/09/2022.
Horário: 09:00 horas (horário de Brasília).
local: www.gov.br/compras/pt-br
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática:
funcional Programática: 25101.03.092.1508.8893, Elemento de despesa: 
449052, fonte: 0140 e 0340.
ordENador rESPoNSáVEl: ricardo Nasser Sefer
disponibilidade do edital: www.gov.br/compras/pt-br; www.compraspara.
pa.gov.br; www.pge.pa.gov.br e, na rua dos Tamoios, n° 1671, Bairro Ba-
tista campos, Belém/Pa, cep: 66.025-540.
responsável do certame: roberta ferreira da Silva.

Protocolo: 848847

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria. N° 257/2022 – GaB/seac
Belém Pa, 05 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 MEMo. n° 20/2022 Glic/SEac Prot. 2022/1116949
r E S o l V E:
1. dESiGNar os servidores ZacariaS rodriGUES da SilVa, Matrícu-
la 3336573-1, cPf 015.550.142-91 e faBricio PiNTo dE BarroS, Ma-
trícula 5947176-2, cPf 667.073742-49, para atuarem respectivamen-
te como Fiscal e Suplente do Contrato 019/2021- SEAC firmado com a 
Empresa – BaNco do ESTado do Pará, portadora do cNPJ sob o nº. 
04.913.711/0001-08, cujo objetivo é o “.Prestação de serviço do BaNPará 
de gestão de frotas, por meio de cartão magnético especifico para cada 
unidade de abastecimento, sensibilizando a conta corrente especifica no 
momento da aquisição do combustível, que será autorizado mediante in-
formação de senha pessoal e intransferível do motorista doravante desig-
nado simplesmente usuário, para atender as necessidades da Secretaria 
Estratégica de articulação da cidadania - SEac”
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 05 de setembro de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 849171

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 12/2021-seac/Pa.
coNTraTo: 12/2021 – SEac
oBJETo: alteração do local de prestação de serviço, sem alteração de valores.
fUNdaMENTo: art. 65, ii, “b” da lei n. 8.666/93
daTa da aSSiNaTUra: 02/09/2022.
ViGÊNcia: a contar da assinatura, até 01/10/2022.
coNTraTado: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli., inscrita no cNPJ nº. 
17.433.496/0001-90.
ENdErEÇo: Passagem Major Eliezer levy – av. almirante Barroso nº. 205, 
bairro Souza, cEP: 66613-155, cidade de Belém, Estado do Pará.
ordENador
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 848883

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 07/2022-seac
Processo Nº 2022/872278
o SEcrETário dE ESTado adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, usando das atribuições legais, ten-
do como razão de convencimento o Parecer Jurídico n°. 257/2022-NUJUr/
SEac, juntado aos autos do Processo nº 2022/872278, resolve:

aUToriZar, por meio de dispensa de licitação, para contratação de em-
presa para Contrato administrativo para aquisição de 6 (seis) certificados 
digitais para pessoa física tipo a3 e, com os respectivos tokens e 1 (um) 
Certificados Digitais Tipo A1 - Certificados Digitais e-CNPJ – Pessoa Jurí-
dica, somente software para armazenamento do certificado, com funda-
mento nos ditames insculpidos na lei federal no 8.666/93, em seu art. 
24, inciso ii, conforme proposta de preços apresentada por SolUTi-SolU-
ÇÕES E NEGÓcioS iNTEliGENTES S/a, pessoa jurídica inscrita no cNPJ: 
09.461647/0001-01, no valor global de r$ 1.460,00 (Um Mil e Quatrocen-
tos e Sessenta reais), através da dotação orçamentária: Unidade orça-
mentária: 760101 – SEac; função: 08 – assistência Social; Subfunção: 
422 – direitos individuais, coletivos e difusos; Programa: 1500 – cida-
dania, Justiça e direitos Humanos; Projeto atividade: 8408; Natureza da 
despesa: 339030; fonte de recursos: 0101000000 – recursos ordinários; 
ação: 278388; Plano interno: 4120008408c.
Belém/Pa, 5 de setembro de 2022.
JUlio alEJaNdro QUEZada JElVEZ
SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia

Protocolo: 848650

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo Nº 2022/872278
o SEcrETário dE ESTado adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, usando das atribuições legais, ten-
do como razão de convencimento o Parecer Jurídico n°. 257/2022-NUJUr/
SEac, juntado aos autos do Processo no 2022/872278, resolve:
raTificar a despesa, nos termos do art. 26 da lei nº. 8.666/93, por meio 
de dispensa de licitação nº. 07/2022-SEac, para aquisição de 6 (seis) cer-
tificados digitais para pessoa física tipo A3 e, com os respectivos tokens e 
1 (um) Certificados Digitais Tipo A1 - Certificados Digitais e-CNPJ – Pessoa 
Jurídica, somente software para armazenamento do certificado, conforme 
proposta de preços apresentada por SolUTi-SolUÇÕES E NEGÓcioS iN-
TEliGENTES S/a, pessoa jurídica inscrita no cNPJ: 09.461647/0001-01, 
no valor global de r$ 1.460,00 (Um Mil e Quatrocentos e Sessenta re-
ais), através da dotação orçamentária: Unidade orçamentária: 760101 
– SEac; função: 08 – assistência Social; Subfunção: 422 – direitos indivi-
duais, coletivos e difusos; Programa: 1500 – cidadania, Justiça e direitos 
Humanos; Projeto atividade: 8408; Natureza da despesa: 339030; fonte 
de recursos: 0101000000 – recursos ordinários; ação: 278388; Plano 
interno: 4120008408c.
Belém/Pa, 5 de setembro de 2022.
JUlio alEJaNdro QUEZada JElVEZ
SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia

Protocolo: 848651

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 253/2022-GaB/seac
Belém Pa, 02 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;
rESolVE:
coNcEdEr à servidora JorGE JoaQUiM daNTaS SiQUEira, Matrícula 5955997-1, 
• 15 (quinze) dias de férias regulamentares no período de 05/09/2022 a 
19/09/2022,
referente ao período aquisitivo 01/08/2020 a 31/07/2021;
• 15 (quinze) dias de férias regulamentares no período de 20/09/2022 a 
04/10/2022, referente
ao período aquisitivo 01/08/2021 a 31/07/2022;
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 02 de setembro de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 848877
Portaria Nº 252/2022-GaB/seac - iNterrUPÇÃo de FÉrias
Belém Pa, 02 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. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24.01.1994, e
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a partir de 02/08/2022 o 
período de gozo de férias regulamentares da servidora fENiX MENdES 
aGUiar, Matrícula 5956259-1, referente período em gozo de 01/09/2022 
a 30/09/2022 do período aquisitivo 2021/2022, concedido pela Porta-
ria 214/2022-GaB/SEac de 04/06/2022; publicada no doE 35.069 de 
05/08/2022, para ser usufruído em tempo oportuno.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 02 de setembro de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 848882
Portaria N° 254/2022-GaB/seac
Belém Pa, 02 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;
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coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de 24.01.1994,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, 
conforme discriminação:

MaTr 
fUNc NoME do SErVidor PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo diaS

5628482-2 iVaNilda ViEira da SilVa 17/11/2020 a 
16/11/2021 03/10/2022 a 01/11/2022 30

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 02 de setembro de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 848581
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 235 de 02 de seteMBro 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 que dispõe o parágrafo único do art. 86 da lei nº 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do Laudo Médico, firmado 
pelo médico devidamente inscrito no crM sob o nº 4629 e Protocolo: 
2022/1123583.
rESolVE:
coNcEdEr licença Maternidade, a servidora daNiElE SoUZa SoarES, 
ocupante do cargo de ENfErMEira, identidade funcional nº 5953773/1, 
lotada no Polo ParáPaZ – Pcc renato chaves, de acordo com o que dispõe 
o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em combinação com a Emenda 
constitucional nº 44 de 09 de março de 2009, a contar de 24/08/2022, 180 
(cENTo E oiTENTa) dias.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 848728

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 236 de 05 de seteMBro 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 art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 13 (Treze) diárias e ½ 
(meia), para cada servidores listados abaixo, com o objetivo: o empreen-
dedorismo feminino, bem como o eixo de qualificação profissional, geração 
de emprego e renda, com foco em Mulheres vítimas de violência doméstica 
e/ou em situação de vulnerabilidade social, nos municípios de Marabá/Pa, 
Paraupebas/Pa, canaã dos carajás/Pa e ourilândia do Norte/Pa no período 
de 04 de Setembro a 17 de Setembro de 2022.

N serVidor MatrÍcULa
01 claudilene Souza Maia 5894774/3
02  Gerson antônio de andrade rayol  594628
03  Kimênia da conceição Pereira  5960436
04  Micaely carneiro da Silva 5953758/1
05  isabella fernanda ferreira lobo  5922940/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente fundação ParáPaz

Protocolo: 849155
Portaria Nº 237 de 05 de seteMBro 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 art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 10 (dez) diárias e ½ 
(meia), para cada servidores listados abaixo, com o objetivo: capacitação 
de fortalecimento do sistema de garantia dos direitos de crianças e ado-
lescentes sobre o fluxo de atendimento com a rede de proteção, Lei n.º 
13.431/2017, para cumprimento de meta PPa 2022, nos municípios de 
Santarém/Pa e itaituba/Pa no período de 05 de Setembro a 15 de Setem-
bro de 2022.

N serVidor MatrÍcULa

01 afonso Jose Nascimento de lima 5953814/1

02 ana caroline Martins Torres 5960384/1

03 liani do Socorro oliveira dias 5958694/1

04 Paula andreia Serrão Sampaio 5960433/1

05 Vânia lúcia Tangerino de Souza Henriques 5890605/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente fundação ParáPaz

Protocolo: 849163

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 233 de 02 de seteMBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, aos servidores abaixo relacionado, 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares, a serem gozadas no mês de oUTUBro/2022.

ideNtidade 
FUNcioNaL NoMe PerÍodo aQUi-

sitiVo PerÍodo GoZo

5945725/3 arioValdo foNSEca Maia 05/08/2021 a
04/05/2022

03/10/2022 a
01/11/2022

5960438/1 BEaTriZ diaS SoUZa 06/05/2021 a
05/05/2022

03/10/2022 a
01/11/2022

5953796/1 fraNciSco claUdio lEMoS da SilVa MacHado 15/01/2021 a
14/01/2022

03/10/2022 a
01/11/2022

5947129/1 HEldEr JocEliNo PErEira PaNToJa 19/02/2021 a
18/02/2022

03/10/2022 a
01/11/2022

5886350/3 iVoNE da SilVa coSTa 06/05/2021 a
05/05/2022

03/10/2022 a
01/11/2022

5953812/1 JESSica frEirE riBEiro 20/01/2021 a
19/01/2022

03/10/2022 a
01/11/2022

5937491/2 JoEl BoNaldi JUNior 15/01/2021 a
14/01/2022

03/10/2022 a
01/11/2022

6039255/2 KaMillE coElHo MiraNda 15/01/2021 a
14/01/2022

03/10/2022 a
01/11/2022

5953742/1 lariSSa rocHa lÔla 15/01/2021 a
14/01/2022

03/10/2022 a
01/11/2022

5953782/1 lariSSa MaYara cordEiro ToBiaS 15/01/2021 a
14/01/2022

03/10/2022 a
01/11/2022

3217531/5 lUZia do Socorro PErEira colarES 06/05/2021 a
05/05/2022

03/10/2022 a
01/11/2022

5953758/1 MicaElY carNEiro da SilVa 20/01/2021 a
19/01/2022

03/10/2022 a
01/11/2022

5953738/1 rafaEl VEiGa SalES 15/01/2021 a
14/01/2022

03/10/2022 a
01/11/2022

5953707/ 1 Sara PiNHEiro da SilVa 15/01/2021 a
14/01/2022

03/10/2022 a
01/11/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. alBErTo 
HENriQUE TEiXEira dE BarroS PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 848774
Portaria Nº 234 de 02 de seteMBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor abaixo relacionado, 15 (quinze) dias de férias re-
gulamentares, a serem gozadas no mês de oUTUBro/2022.

ideNtidade FUNcioNaL NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

17/10/2022 a09/10/2020 aroSa Maria Maia 
PaES SoarES8022535/2

31/10/202208/10/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. alBErTo 
HENriQUE TEiXEira dE BarroS PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 848776
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secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 852/2022-daF/sePLad, 
de 05 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. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1129039;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora MariSTEla alMEida dE SoUZa, identidade fun-
cional nº 5117402/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão B, lotada 
na coordenadoria de Gestão de Pessoas, 30 (trinta) dias de licença Prê-
mio, no período de 19 de outubro de 2022 a 17 de novembro de 2022, 
referente ao triênio de 17/09/2015 a 16/09/2018.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 05 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 849048

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 854/2022-daF/sePLad, 
de 05 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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, os termos do Processo nº 2022/246649 e, ainda, o lau-
do Médico nº. 93226,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde a 
servidora Maria dE faTiMa loPES corrEa, id. funcional nº. 28746/1, 
ocupante do cargo de Técnico a, lotada na coordenadoria financeira, no 
período de 01/02/2022 a 15/02/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 05 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 849080

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 853/2022-daF/sePLad, de 05 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/1128555,
r E S o l V E:
i-dESiGNar a servidora NaTHalia da SilVa alVarES, id. funcional nº. 
5891435/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública a, para res-
ponder como assessor Técnico ii, durante o impedimento legal do titular 
BrUNo calaNdriNE alMEida, id. funcional nº. 57191355/1, no período 
de 31/08/2022 a 29/09/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 31/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 05 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 849072
Portaria N°. 850/2022-daF/sePLad, de 02 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/1129026,

r E S o l V E:
dESiGNar o servidor EloiSo MarTiNS PiMENTEl, id. funcional nº. 
55589533/2, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, para 
responder pela Gerência de Execução orçamentária, durante o impedi-
mento legal do titular ZoroBaBEl riBEiro GUEdES, id. funcional nº. 
57175808/3, no período de 08/09/2022 a 07/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 02 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 848638

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 851/2022- daF/sePLad de 05 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° 2022/368894, de 28 de março 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:
1. dESiGNar o servidor THiaGo BaraUNa da SilVa, funcional nº. 
5892277/1, ocupante do cargo de analista de informática a, para a fun-
ção de fiscal e o servidor VaNilSoN caMPoS aNdradE, id. funcional nº. 
5925048/2, ocupante do cargo de assessor Técnico ii, para a função de 
Suplente, devendo ser intermediador substituto entre as partes do contra-
to nº 25/2022 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e a empresa EMPrESa dE 
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará – 
ProdEPa.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças 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.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 848838

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria (seaP)

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 
PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio) - c-208

editaL Nº 143/seaP/sePLad, de 05 de seteMBro de 2022
adiaMeNto do cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL Para 

caNdidata GestaNte
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
(SEaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipu-
ladas neste Edital, e em conformidade com o §3º Art. 20 da Resolução nº 
06/2021 – GaB/SEaP, de 14 de maio de 2021, tornam público o adiamento 
do Curso de Formação Profissional para candidata do Concurso C-208.
1. fica assegurada à candidata relacionada abaixo, a participação no curso 
de Formação Profissional, em momento posterior e oportuno, em virtude 
do estado de gravidez à época da realização do curso de formação.
carGo 01: PoLiciaL PeNaL – (FeMiNiNo) - GUaMÁ

inscrição Nome

12992 fErNaNda acaTaUaSSÚ dE araÚJo aBraHÃo

2. caberá à candidata comunicar formalmente à direção da Escola de ad-
ministração Penitenciária o encerramento do período gestacional devendo 
enviar cópia da certidão de Nascimento no prazo máximo de 10 dias após 
o nascimento.
3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 05 de setembro de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
cEl QoPM Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 849213
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IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria N.º 168 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.
resolve:
designar o servidor Márcia criSTiNa fraNco dE aNdradE, matrícula nº 
751871/1 para responder pelo cargo supervisor ii , código GEP-daS-011.1, 
no período de 01 a 30/09/2022, por ocasião da supervisora, SilVia iZaBEl 
SaNTa BrÍGida GUiMarÃES, está respondendo pela Gerência comercial 
desta autarquia, conforme PorTaria Nº 163 de 31 /08/2022, publicado 
no diário oficial nº 35.100.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
MoiSES alVES dE SoUZa
Presidente em exercício

Protocolo: 848860

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 169 de 05 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 2022/644806;
resolve:
conceder de acordo com arts. 98 e 99, inciso i, letra “a”, da lei nº 5.810 
de 24.01.94, a servidora MaNoEl NaHUM dE alfaia, matrícula Nº 
3150984/1, ocupante da função de aGENTE dE oP. GráficaS “c”, licença 
Prêmio de 60 (sessenta) dias, no período de 12/09/2022 à 10/11/2022 
referente ao triênio de 13/03/2008 à 12/13/2011.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
MoiSES alVES dE SoUZa
Presidente em exercício

Protocolo: 848918

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 001/2022
contrato: 045/2021/ioE.
ref.: dispensa de licitação: 015/2021/ioE
PaE: 2021/841906 
Exercício: 2022.
objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato de n.º 045/2021/ioE, 
por 12 (doze) meses, visando à continuidade na prestação dos serviços.
fundamentação legal: a prorrogação do prazo tem como fundamento legal 
o art. 57, inciso ii da lei n.º 8.666/93.
Valor: r$ 397.112,08 (trezentos e noventa e sete mil, cento e doze reais 
e oito centavos).
data de assinatura: 29/08/2022
data da Vigência: 30/08/2022 a 29/08/2023.
dotação orçamentária:
fonte de recurso: 0261.00.0000
Natureza da despesa: 33.90.37
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338
Plano interno: 412.000.8338c
contratado: aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo Pará (cNPJ n.º 07.553.026/0001-06).
Endereço: rua antônio Barreto, nº. 1595, Bairro de fátima, cEP nº. 
66.020-060, Belém/Pa.
E-mail: comercial@fabricaesperanca.org.br
Telefone: (91) (91) 4042-1041
ordenador: aroldo carNEiro.

Protocolo: 848904

FÉrias
.

Portaria Nº 167 de 05 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.
resolve:
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores abaixo 
relacionados, no período de 03.10.2022 a 01.11.2022, com retorno as suas 
atividades no dia 02.11.2022.

NoMe MatrÍcULa PerÍodo aQUisitiVo
ilSoN JoSÉ corrEa PEdroSo 5961543/1 2021/2022
raiMUNdo NoNaTo MarQUES 3150429/1 2021/2022
JoNE carloS fErrEira NEVES 54193387/2 2021/2022

registre-se, publique-se e cumpra-se.
MoiSES alVES dE SoUZa
Presidente em exercício

Protocolo: 848668

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de PUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo
cHaMada PÚBLica N°. 002/2022 – iaseP
a comissão instituída através da PorTaria Nº 002/2022 de 03 de Janeiro 
de 2022, do Presidente do iaSEP, torna público, que fará realizar “cHaMada 
PÚBLICA” nos termos e condições desta, visando firmar CONTRATO, 
regido pela lei 8.666/93, para os prestadores de serviços, oBJETiVaNdo 
a aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE aoS SEGUradoS E dEPENdENTES 
do iaSEP do MUNicÍPio dE BElÉM, rEGiÃo METroPoliTaNa E dEMaiS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, consoante às regras e especificações 
da presente chamada Pública e seus anexos.
os interessados poderão retirar o arquivo eletrônico desta chamada Pública, nos 
seguintes endereços: www.compraspara.pa.gov.br e www.iasep.pa.gov.br.
PErÍodo dE rEcEBiMENTo da docUMENTaÇÃo:
Período de recebimento: das 05/09/2022 À 19/09/2022 dE 09 H aS 14 HoraS.
local: avenida almirante Barroso, 256, São Brás, Belém/Pa, ou nas uni-
dades regionais do iaSEP mais próximas dos municípios atendidos pelo 
edital, ou, na ausência destas unidades, enviar pelos correios via Sedex, 
ou endereço de e-mail: iasepcredenciamento@gmail.com
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iaSEP

Protocolo: 849117
aViso de PUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo
cHaMada PÚBLica N°. 003/2022 – iaseP
a comissão instituída através da PorTaria Nº 002/2022 de 03 de 
Janeiro de 2022, do Presidente do iaSEP, torna público, que fará realizar 
“CHAMADA PÚBLICA” nos termos e condições desta, visando firmar 
coNTraTo, regido pela lei 8.666/93, para os prestadores de serviços, 
objetivando a coNTraTaÇÃo dE EMPrESaS Para o forNEciMENTo dE 
ÓrTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPEciaiS (oPME) aoS SEGUradoS E 
DEPENDENTES DO IASEP, consoante às regras e especificações da presente 
chamada Pública e seus anexos.
os interessados poderão retirar o arquivo eletrônico desta chamada Pública, nos 
seguintes endereços: www.compraspara.pa.gov.br e www.iasep.pa.gov.br.
PErÍodo dE rEcEBiMENTo da docUMENTaÇÃo:
Período de recebimento: das 05/09/2022 À 19/09/2022 dE 09 H aS 14 HoraS.
local: avenida almirante Barroso, 256, São Brás, Belém/Pa, ou nas uni-
dades regionais do iaSEP mais próximas dos municípios atendidos pelo 
edital, ou, na ausência destas unidades, enviar pelos correios via Sedex, 
ou endereço de e-mail: iasepcredenciamento@gmail.com
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iaSEP

Protocolo: 849121

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 141 de 29 de agosto de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor  Matricula lotação
Maria dE NaZarÉ SoUZa SodrÉ  
assistente administrativo  3157113/1 iaSEP/capanema/Pa
recurso(s)
Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa  Valor
08122129783380000  0261000000 339030  440,00
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 848926

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 148 de 05 de setembro de 2022
coNSidEraNdo, o teor do Memº nº 49/2022-NUTi e autorização do Pre-
sidente/iaSEP, nos autos do processo nº 2022/1114949;
r E S o l V E:
coNcEdEr, 9 e 1/2(nove e meia)diárias aos servidores: MaUro iBErÊ 
coElHo BaraTa, matrícula nº 57233270/1, assistente de informática, 
lotado no Núcleo de Tecnologia da informação e lUiZ faBiaNo cUNHa 
dE aNdradE, matricula nº 55588142/1, Motorista, lotado na daf/Gerên-
cia de administração de Serviços, com base na lei Nº 5.810/94, art. 127 
inciso iii, para fazer face as despesas com alimentação e, hospedagem 
nos municípios: Tucuruí, Santarém e altamira/Pa, no período de 06/09 a 
15/09/2022, a fim de, proceder em caráter de urgência, em decorrência do 
recadastramento do Plano iaSEP, entrega de equipamentos de informática, 
bem como, montagem e manutenção de computadores existentes nas Ge-
rências regionais do iaSEP nos referidos municípios.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 06 de setembro de 2022.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente

Protocolo: 849197



diário oficial Nº 35.106   13Terça-feira, 06 DE SETEMBRO DE 2022

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 683 de 05 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 
2022/1007277 (PaE), de 09/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor danilo aragão de aragão, matrícula nº 
5900901/4, ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças/
coordenador, lotado na coordenadoria de concessão de Benefícios, a via-
jar a cidade de São Paulo/SP, no período de 19/09/2022 a 23/09/2022, a 
fim de participar do 9° Congresso Internacional de Compliance, promovido 
pela legal Ethics compliance – lEc.
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, 05 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 682 de 05 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 
2022/1026249 (PaE), de 12/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora luana daniela Martins de Jesus, matrícula nº 
5948872/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na co-
ordenadoria 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° Con-
gresso 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 à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 05 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 681 de 05 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 
2022/1119644 (PaE), de 31/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Edvaldo de almeida Pinto, matrícula nº 
5946380/2, ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo 
regional, a viajar ao município de Marabá/Pa, no período de 14/09/2022 
a 16/09/2022, a fim de realizar visita técnica e supervisionar o andamento 
das reformas e adequações no polo do iGEPrEV, no referido município.
 ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas 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, 05 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 848991

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 679 de 02 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 que o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará – iGEPrEV, criado pela lei complementar nº 044, de 23 de janeiro de 
2003, e estruturado pela lei nº 6.564, de 1º de agosto de 2003, é uma au-
tarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro 
em Belém, capital do Estado do Pará, vinculado à Secretaria Especial de 
Estado de Gestão, com patrimônio e receitas próprias, gestão administra-
tiva, técnica, patrimonial e financeira descentralizada, tendo por finalidade 
a gestão dos benefícios previdenciários do regime Estadual de Previdência 
e do fundo financeiro de Previdência do Estado do Pará;
coNSidEraNdo as atribuições legais do Presidente desta autarquia como o 
principal supervisor e coordenador das atividades do instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Pará – iGEPrEV, conforme o decreto nº 1.751/ 2005;
coNSidEraNdo o conhecimento da autoridade Máxima desta autarquia 
Previdenciária, no dia 28/04/2022, em decorrência de auditoria interna 
para análise de conformidade de benefícios, acerca da inércia de tramita-

ção processual, resultando em prejudicialidade quanto à materialidade do 
direito albergado nos autos e na atuação devida por parte deste iGEPrEV;
coNSidEraNdo a abertura do Processo administrativo n° 2022/647849, 
no dia 25/05/2022, o qual instituiu o início dos trabalhos investigati-
vos promovidos pela comissão de Sindicância investigativa, constituída 
pela Portaria n° 382/2022, de 25 de maio de 2022, publicada no doE n° 
34.983, de 26/05/2022 e prorrogada através da Portaria n° 479/2022, de 
24 de junho de 2022, publicada no doE n° 35.022, de 27/06/2022;
coNSidEraNdo o inteiro teor do Processo administrativo nº 2022/647849, 
o relatório final de apuração de Sindicância e o Julgamento realizado, 
no qual se opinou e determinou pela abertura de Processo administrati-
vo disciplinar, para apuração de responsabilidade civil e administrativa de 
servidores;
coNSidEraNdo, ainda sim, o poder-dever da administração Pública em 
apurar/investigar irregularidades, tal como expressamente disciplinado no 
bojo do art. 143 da Lei 8.112/90 e especificamente, o art. 199 da Lei nº 
5.810/94, os quais lecionam que: “a autoridade que tiver ciência de irregu-
laridade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imedia-
ta, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada 
ao acusado ampla defesa”;
coNSidEraNdo que, nos moldes legais o processo disciplinar é o ins-
trumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração 
praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as 
atribuições do cargo em que se encontre investido;
coNSidEraNdo os termos das Portarias n° 631/2022, de 18 de agosto 
de 2022, publicada no doE n° 35.082, de 19/08/2022 e n° 659/2022, 
de 24 de agosto de 2022, publicada no doE n° 35.090, de 25/08/2022, 
que determina a instauração de Processo administrativo disciplinar – Pad, 
nos moldes legais das leis n° 8.112/90, n° 5.810/1994; n° 9.784/1999 
e 8.972/2020, com fito de apurar responsabilidade civil e administrati-
va de servidores e ex-servidora, quanto à atuação irregular/inércia na 
condução/tramitação dos Processos administrativos n° 2009/365263, n° 
2010/153495 e n° 2011/10061, ambos referentes ao interessado M.f.c.S, 
nomeia a comissão responsável pelo Processo administrativo disciplinar 
– Pad e substitui o Membro da comissão responsável pelo Processo admi-
nistrativo disciplinar – Pad;
CONSIDERANDO, por fim, o Despacho do Gabinete da Presidência, no 
dia 01/09/2022, nos autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/647849 (PaE), o qual solicita a substituição de servidor para compor 
a comissão responsável pelo Processo administrativo disciplinar – Pad;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na Portaria n° 631/2022, de 18 de agosto de 2022, pu-
blicada no doE n° 35.082, de 19/08/2022, como Presidente da comissão 
responsável pelo Processo administrativo disciplinar – Pad, nos moldes 
legais das leis n° 8.112/90, n° 5.810/1994; n° 9.784/1999 e 8.972/2020, 
com fito de apurar responsabilidade civil e administrativa de servidores 
e ex-servidora, quanto à atuação irregular/inércia na condução/tramita-
ção dos Processos administrativos n° 2009/365263, n° 2010/153495 e n° 
2011/10061, ambos referentes ao interessado M.f.c.S, o servidor Hen-
rique Pereira Mascarenhas, matrícula n° 5948304/1, ocupante do cargo 
de analista de investimentos/coordenador, lotado Núcleo Gestor de in-
vestimento, pelo servidor antônio cristhiano Braga Guimarães, matrícula 
n° 5948805/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotado na 
diretoria de Previdência;
ii – SUBSTiTUir na Portaria n° 631/2022, de 18 de agosto de 2022, pu-
blicada no doE n° 35.082, de 19/08/2022, como Membro da comissão 
responsável pelo Processo administrativo disciplinar – Pad, nos moldes 
legais das leis n° 8.112/90, n° 5.810/1994; n° 9.784/1999 e 8.972/2020, 
com fito de apurar responsabilidade civil e administrativa de servidores 
e ex-servidora, quanto à atuação irregular/inércia na condução/tramita-
ção dos Processos administrativos n° 2009/365263, n° 2010/153495 e n° 
2011/10061, ambos referentes ao interessado M.f.c.S, o servidor Bruno 
Silva da rocha, matrícula n° 5948828/1, ocupante do cargo de Técnico de 
administração e finanças, lotado na coordenadoria de desenvolvimento 
de Pessoas, pelo servidor luan francisco Gonçalves Moraes, matrícula n° 
5948804/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotado na Ge-
rência de diligências.
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 02 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 849000

Portaria Nº 680 de 05 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.
rESolVE:
i - coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores 
abaixo relacionados:

NoMe MatrÍcULa LotaÇÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo
de GoZo

antônio cristhiano Braga 
Guimarães 5948805/1 diretoria de Previdência 07/05/2020 a 

06/05/2021
11/10/2022 a 
09/11/2022

Elvira carolina Scapin 
Martins 5948311/1 Núcleo Gestor de inves-

timento
07/05/2021 a 
06/05/2022

03/10/2022 a 
14/10/2022

13/12/2022 a 
30/12/2022



14  diário oficial Nº 35.106 Terça-feira, 06 DE SETEMBRO DE 2022

Maria José Paes Barreto 
franco de Macedo 8017468/1 diretoria de Previdência 06/07/2019 a 

05/07/2020
03/10/2022 a 
01/11/2022

Mário Nascimento Moura 57234093/2 Procuradoria Jurídica – 
contencioso

 07/05/2020 a 
06/05/2021

13/10/2022 a 
27/10/2022  

05/12/2022 a 
19/12/2022

William anjos rabelo 55589095/1 coordenadoria de orçamento 
e finanças

 06/06/2021 a 
05/06/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 05 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 849204

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portarias de reVoGaÇÃo de coNcessÃo 
de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2022330002790, de 01 de setembro de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330001794, de 03 de fevereiro 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: aNa lUcia SilVa dE alENcar.
cPf: 352.389.092-68.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT.
cHaSSi: 9BrBc9f35K8043994.
Portaria Nº 2022330002791, de 01 de setembro de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330002502, de 05 de julho 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: aNa lUcia SilVa dE alENcar.
cPf: 352.389.092-68.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT.
cHaSSi: 9BrBc9f35K8043994.
Portaria Nº 2022330002792, de 01 de setembro de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330002786, de de erro de, que con-
cedeu 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: JorGE rUi PiNHEiro doS SaNToS.
cPf: 043.712.832-68.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla Gli18 cVT.
cHaSSi: 9BrBlWHE5G0056957.
Portaria Nº 2022330002795, de 02 de setembro de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330002073, de 26 de março 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: Marcia dE araUJo aSSUNcao.
cPf: 101.737.492-91.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS loNGiTUdE d.
cHaSSi: 988675126HKH14824.
Portaria Nº 2022330002796, de 02 de setembro de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330002110, de 04 de abril 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: Marcia dE araUJo aSSUNcao.
cPf: 101.737.492-91.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS loNGiTUdE d.
cHaSSi: 988675126HKH14824.
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: 848630
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 1645 de 04 de aGosto de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 1348 de 06/07/2022, publicada no doE nº 
35.040 de 11/07/2022, o período de gozo de férias da servidora Marcia 
Maria SErra MoNTEiro, id func nº 5128056/1, fiscal de receitas 
Estaduais, lotada na cEcoMT, do período de 01/08/2022 a 30/08/2022 

para o período de 16/08/2022 a 14/09/2022, referente ao exercício de 
11/05/2021 a 10/05/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1838 de 25 de aGosto de 2022
dESiGNar a servidora TErEZa criSTiNa Sadala doS SaNToS VilHENa, 
id func nº 3832/1, assistente administrativo, em substituição a servidora 
THaMiriS criSTiaNE do Prado VaZ, id func nº 5945852/1, assessor 
fazendário, no período de 01/08/2022 a 30/08/2022, por motivo de férias.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1846 de 26 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 28 (vinte e oito) dias, a contar de 17/08/2022, do gozo 
das férias da servidora MariNEa do Socorro carValHo doS SaNToS, 
Técnico em Gestão desenvolvimento Urbano, id func nº 55589954/2, 
lotada na Escola fazendária, concedidas pela PorTaria Nº 1348 de 
06/07/2022, publicada no doE nº 35.040 de 11/07/2022, referente ao 
exercício de 01/08/2021 a 31/07/2022, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1848 de 26 de aGosto de 2022
coNcEdEr, 10 (dez) dias de férias, referentes ao 1° período, à servidora alES-
SaNdra aNa SUSZEK, id func nº 5914730/1, fiscal de receitas Estaduais, lota-
da na cEcoMT de araguaia, para serem usufruídas no período de 24/10/2022 a 
02/11/2022, referentes ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1849 de 26 de aGosto de 2022
coNcEdEr, 20 (vinte) dias de férias, referentes ao 2° período, à servidora 
alESSaNdra aNa SUSZEK, id func nº 5914730/1, fiscal de receitas Es-
taduais, lotada na cEcoMT de araguaia, para serem usufruídas no período 
de 30/01/2023 a 18/02/2023, referentes ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1850 de 26 de aGosto de 2022
ProrroGar por 120 (cento e vinte) dias, a licença para Tratamento de 
Saúde, do servidor lUiZ GoNZaGa fErro E SilVa SoUTo, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 5570069/1, lotado na cEraT de capane-
ma, no período de 12/06/2022 a 09/10/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1857 de 26 de aGosto de 2022
ProrroGar por 180 (cento e oitenta) dias, a licença para Tratamento 
de Saúde, da servidora Maria ESTEfaNia fariaS MarQUES, assistente 
administrativo, id func nº 3250873/2, lotada na cEcoMT de araguaia, no 
período de 27/03/2022 a 22/09/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1858 de 26 de aGosto de 2022
coNcEdEr 93 (noventa e três) dias, de licença para Tratamento de Saúde, 
a servidora SUYa carNEiro loSSio, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
id func nº 5914817/1, lotada na diretoria de arrecadação e informações 
fazendárias, no período de 31/05/2022 a 31/08/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1904 de 01 de seteMBro de 2022
aUToriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias ao servidor WalMir 
VaScoNcEloS dE carValHo, id func nº 251046/2, fiscal de receitas 
Estaduais, lotado na cEcoMT do Tapajós, para serem usufruídas no 
período de 03/10/2022 a 31/10/2022, em virtude da interrupção das férias 
referente ao exercício de 06/11/2020 a 05/11/2021, pela PorTaria Nº 
3548 de 16/12/2021, publicada no doE n° 34.816 de 30/12/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1905 de 01 de seteMBro de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no doE nº 
35.069 de 05/08/2022, o período de gozo de férias do servidor aNGElo 
liMa cUNHa, id func nº 5915730/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
lotado na cEraT de redenção, do período de 01/09/2022 a 30/09/2022 
para o período de 05/09/2022 a 04/10/2022, referente ao exercício de 
14/08/2021 a 13/08/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1915 de 01 de seteMBro de 2022
aUToriZar o afastamento da servidora aNdrEa YarEd dE oliVEira 
HaSS, id func nº 5570336/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotada 
na célula de Planejamento, Monitoramento e Estudos Técnicos de fiscali-
zação/dfi, no período de 21/08/2022 a 28/08/2022, 08 (oito) dias, decor-
rentes do falecimento de seu genitor, sem prejuízo de sua remuneração.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

errata
Portaria Nº 469 de 11/08/2022, publicada no doe nº 35.082 de 19/08/2022.
servidora NicE lEUda JardiM alMEida
onde se lê: triênio de 11/09/2016 a 31/08/2019
Leia-se: triênio de 01/09/2016 a 31/08/2019.

errata
de ordem,
Portaria Nº 494 de 17/08/2022, publicada no doe nº 35.082 de 19/08/2022.
servidora Maria lEida rodriGUES PiMENTEl
onde se lê: período de 29/08/2022 a 27/09/2022
Leia-se: período de 30/08/2022 a 28/09/2022.
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onde se lê: triênio de 03/05/2011 a 02/05/2014
Leia-se: triênio de 03/05/2017 a 02/05/2020.

errata
de ordem,
Portaria Nº 611 de 21/10/2020, publicada no doe nº 34.388 de 
27/10/2020.
servidora clEidE do Socorro alMEida da crUZ
onde se lê: triênio de 08/07/2017 a 07/07/2020
Leia-se: triênio de 08/07/2017 a 07/07/2020.

Protocolo: 849169
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 526 de 02 de seteMBro de 2022
coNcEdEr à servidora aNa claUdia daNTaS fiGUEirEdo, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5279992/1, lotada na cEEaT de Substituição 
Tributária, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 03/10/2022 a 
01/11/2022, correspondentes ao triênio de 22/04/2007 a 21/04/2010.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 849160

errata
.

errata contrato administrativo: 035/2022/seFa.
Matéria Publicada no Diário Oficial nº 35.074 de 10/08/2022, sob 
o número do Protocolo: 838315
oNde se LÊ:
coSTa iMPrESSÕES lTda, inscrita no cNPJ sob nº 31.833.470/0001-80, 
com sede na Travessa 14 de abril, n° 1009, Bairro fátima, Belém-Pa, cEP: 
66.060-460
Leia-se:
coSTa iMPrESSÕES lTda, inscrita no cNPJ sob nº 31.833.470/0001-60, 
com sede na Travessa 14 de abril, n° 1009, Bairro fátima, Belém-Pa, cEP: 
66.060-460

Protocolo: 848908

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 4º
contrato: 36/2019/seFa.
data da assinatura: 18/08/2022.
Justificativa: Com fundamento na Lei nº 8.666/93 e na Manifestação nº 
342/2022/coNJUr/SEfa, o presente termo aditivo tem por objeto: a pror-
rogação do prazo de vigência pelo período 12 meses; o reajuste do valor 
mensal do contrato, passando de r$ 9.830,97 (nove mil, oitocentos e trin-
ta reais e noventa e sete centavos) para r$ 10.820,87 (dez mil, oitocentos 
e vinte reais e oitenta e sete centavos).
data de assinatura: 02/09/2022
Vigência: 23/09/22 á 22/09/2023
orçamento: 17101.04.123.1508.8873
Natureza da despesa: 33.90.36
Fonte de Recursos: 0131 / 0331 Operações de Crédito Externas - Profisco II-BID.
Valor Mensal: r$ 10.820,87
contratado: MaNoEl dE MoraES NUNES, brasileiro, casado, Bacharel 
em administração, carteira de identidade (rG) no 1.304.733, cPf/Mf no 
109.048.912-91, residente e domiciliado av. rodolfo chermont, 632. Ed. 
iguaba, apto 201, Bairro Marambaia, cEP 66.615-170
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior

Protocolo: 848644
3º termo aditivo.
contrato: 049/2020/seFa.
data da assinatura: 02/09/2022.
fundamentação legal: com fundamento na lei nº 12.846/2013 (lei anti-
corrupção) e na Manifestação nº 347/2022/coNJUr/SEfa/Pa
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a inclusão à cláusula anti-
corrupção, obrigatória nos contratos firmados com a administração pública.
contratada: lacUNa SofTWarE lTda, com sede no endereço clN, Bloco 
a, Sala 203, bairro asa Norte, cEP: 70753-510, Brasília-df, inscrita no 
cNPJ/Mf nº 20.658.903/0001-71
ordenador responsável: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior.

Protocolo: 848647

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 31/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/283776
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
cNPJ 05.054.903/0001-79 e a empresa a l PaES BoUlHoSa, cNPJ 
02.965.642/0001-50.
do oBJETo do coNTraTo:  aquisição de :
- Persianas Vertical PVc para cEcoMT itinga:
- 1 (uma) UNd medindo 1,80x1,90
- 2 (duas) UNd medindo 1,10x2,97
- 1 (uma) UNd medindo 1,05x3,96
- 1 (uma) UNd medindo 1,07x2,82
- Persianas rolô para cEraT Marabá:
- 1 (uma) UNd medindo 2,86x3,40
- 1 (uma) UNd medindo 2,80x3,40
Valor GloBal: r$ 12.150,00
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: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Valor Total Estimado: r$ 13.042,45
fonte de recursos: 0144 – Taxas de Serviços fazendários
ordENador rESPoNSáVEl: rené de oliveira e Sousa Júnior – Secretário 
de Estado da fazenda
foro: Belém, Estado do Pará.
daTa: 02/09/2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 848942

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda resolve ratificar o Termo de Dispensa de 
licitação do Processo administrativo 2022/283776 para a contratação de 
empresa para atender as necessidades da Secretaria de Estado da fazenda 
do Estado do Pará, através da empresa a l PaES BoUlHoSa.
Valor : r$ 12.150,00
Belém (Pa), 02/09/2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 848943

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 080/2022/seFa.
coNtrato N.º 060/2022/seFa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 004/2022.
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico N.º 2021/1325084/PaE.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E a EMMENSa VarEJiSTa 
dE SUPriMENToS E aliMENToS lTda, sob o cNPJ nº 13.573.964/0001-70.
oBJETo do coNTraTo: o presente contrato tem por objeto a aquisição 
de Equipamentos de Videoconferência, áudio e vídeo, para realização de 
reunião remota, destinados a 33 salas e a gravação de vídeo aula e de 
Equipamentos e acessórios Eletrônicos, para montagem e funcionamento 
de um estúdio de audiovisual, a fim de atender as demandas de qualifica-
ção remota dos servidores da Secretaria de Estado da fazenda - SEfa/Pa 
(Itens 18, 32 e 34), conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
no Termo de referência, anexo i deste contrato.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: ajuste de dotação orçamentária, no que 
tange a cobertura das despesas dos contratos no exercício de 2022, da 
seguinte forma:
recursos orçamentários:
MaTErial dE coNSUMo.
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$ 3.026,36
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários.
FUNDAMENTO LEGAL DO APOSTILAMENTO: Art. 65, §8º da Lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 05/09/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, EM EXErcÍcio: aNidio MoUTiNHo.

Protocolo: 849133
aPostiLaMeNto N.º 079/2022/seFa.
coNtrato N.º 059/2022/seFa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 004/2022.
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico N.º 2021/1325084/PaE.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E a ProaV caMPiNaS 
lTda, sob o cNPJ nº 45.727.558/0001-01.
oBJETo do coNTraTo: o presente contrato tem por objeto a aquisição 
de Equipamentos de Videoconferência, áudio e vídeo, para realização de 
reunião remota, destinados a 33 salas e a gravação de vídeo aula e de 
Equipamentos e acessórios Eletrônicos, para montagem e funcionamento 
de um estúdio de audiovisual, a fim de atender as demandas de qualifica-
ção remota dos servidores da Secretaria de Estado da fazenda – SEfa/Pa 
(Itens 04, 05,06 e 07), conforme especificações e quantitativos estabeleci-
dos no Termo de referência, anexo i deste contrato.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: ajuste de dotação orçamentária, no que 
tange a cobertura das despesas dos contratos no exercício de 2022, da 
seguinte forma:
recursos orçamentários:
MaTErial PErMaNENTE.
(item 04: lente sony E 18-135mm); (item:07: carregador externo de bate-
ria-watson mini duo charger for sony NP-fZ 100).
Órgão: 17101 – Secretaria de Estado da fazenda – SEfa.
funcional Programática/ atividade: 170101.04.123.1508.8251.
Unidade Gestora: 170101-Secretaria de Estado da fazenda – SEfa.



16  diário oficial Nº 35.106 Terça-feira, 06 DE SETEMBRO DE 2022

função: 04 – administração.
Sub-função: 123 – administração financeira.
Programa: 1508 – Governança Pública.
atividade: 8251 – Gestão fazendária.
Natureza da despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.
Valor Total: r$ 4.771,00
fonte de recursos: 0144 – Taxas de Serviços fazendários.
MaTEriaiS dE coNSUMo.
(bateri: sony NP-fZ 100 rEcHarGEaBlE liTHiUM – ioN NaTTErY E car-
TÃo dE MEMÓria San disk 256 GB).
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$ 2.933,00
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários.
FUNDAMENTO LEGAL DO APOSTILAMENTO: Art. 65, §8º da Lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 05/09/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, EM EXErcÍcio: aNidio MoUTiNHo.

Protocolo: 849135

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº1933,05 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e,
considerando ainda o processo nº2022/.....-rESolVE:
coNcEdEr a servidora fraNciNETH Maria PiNHEiro ViaNa, car-
go assistente fazendário, Matricula nº5208955/1, portadora do cPf nº 
397.185.902-00, Suprimento de fundos no valor total de r$ 3.500,00 
(três mil e quinhentos reais), o qual deverá observar a classificação or-
çamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30- MaTErial dE coNSUMo: 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: 1.200,00 (mil e 
duzentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT - aBa-
ETETUBa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de SETEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.
Portaria Nº 1934,05 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e,
considerando o processo nº 2022/1125505-rESolVE:
coNcEdEr a servidora, roSEMEirE do Socorro dE SoUZa MarTiNS, 
cargo assistente Técnico, Matricula nº3251543/1, portador do cPf nº 
223.435.802-78, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil 
e setecentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo:  r$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUroS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-TU-
cUrUÍ, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de SETEMBro do exercício corrente, e deverá ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.
Portaria Nº 1935, 05 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e,
considerando ainda o processo nº 2022/117977-rESolVE:
coNcEdEr o servidor JorGE aUGUSTo SilVa MENdES, cargo assis-
tente de infraestrutura, Matricula nº0572301661, portadora do cPf nº 
77743202291, Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.400,00 (qua-
tro mil e quatrocentos reais),
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338 - oPEracioNaliZaÇÃo daS acÕES adMiNiS-
TraTiVa
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
33.90.39 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica: 800,00 
(oitocentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cGal, não 
subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de SETEM-

Bro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) dias 
a contar da data do recebimento
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº 1936, 05 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda,no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA Nº061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado 
n°34.477 de 01/02/2021 e,
considerando ainda o processo nº20221131532-UEcoMT liToral
rESolVE:
coNcEdEr a servidora liSlENE do Socorro BorGES liSBoa,  car-
go assistente administrativo , Matricula nº.3249042/1,portadora do cPf 
nº16820819234, Suprimento de fundos no valor total de r$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais), o qual deverá observar a classificação or-
çamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da UEcoMT li-
Toral, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de SETEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº1937,05 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e,
considerando o processo nº 2022/116466- rESolVE:
coNcEdEr a servidora lEila NoGUEira da SilVa, cargo assistente admi-
nistrativo, Matricula nº3252329/1, portadora do cPf nº 300.685.252.49, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil e setecentos 
reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-caS-
TaNHal, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de SETEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº1938, 05 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.447 de 
01/02/2021,
considerando ainda o processo nº 2022/1120324- rESolVE:
coNcEdEr o servidor Márcio JESUS MarTiNS alHo, fiscal de receitas 
Estaduais, matricula nº51288862/1, portador do cPf nº20787634204, Su-
primento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 ( quatro mil reais ), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 ( quatro mil reais )
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-
SErra do cacHiMBo, não subordinada ao processo normal de aplicação, 
referente ao mês de SETEMBro do exercício corrente, e deverão ser apli-
cados  em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº 1939, 05 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021,
considerando ainda o processo nº2022/1119983 -rESolVE:
coNcEdEr o servidor lUiZ GoNZaGa liMa MiraNda, cargo Supervisor, 
Matricula nº5139171/1 , portadora do cPf nº 282.903.562-34, Suprimento 
de fundos no valor total de r$ 4.400,00 ( quatro mil e quatrocentos reais 
), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$4.400,00 ( quatro mil e quatrocentos reais 
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-Ba-
SE caNdirU, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente 
ao mês de SETEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em 
até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício
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Portaria Nº1940, 05 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021,
e considerando o processo nº 2022/1133505-  rESolVE:
coNcEdEr a servidora EUSTalia liGia rEiS dE SoUZa PESSoa, cargo 
assistente administrativo, Matricula nº 51518481/1, portadora do cPf nº 
31801129215, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.500,00 (mil 
e quinhentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEEaT-iP-
Va-iTcd, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de SETEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício
Portaria Nº1941, 05 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e,
considerando ainda o processo nº 2022/128044-rESolVE:
coNcEdEr a servidora iZaNETE loPES da SilVa, cargo assistente admi-
nistrativo, Matricula nº5149487/1, portador do cPf nº 215.563.002-63, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil e setecentos 
reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo:1.700,00 (mil e setecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-Ma-
riTUBa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de SETEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 848879

.

.

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 1922 de 02 de setembro de 2022 autorizar 2 e 1/2  
diárias ao servidor NiValdo da SilVa fErrEira, nº 5719283001, MoTo-
riSTa, cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo de conduzir 
veículo oficial transportando bens móveis para unidades desta secretaria, 
no período de 02.09.2022 à 04.09.2022, no trecho Belém - Moju - abae-
tetuba - Belém.

Protocolo: 848791

.

.

oUtras MatÉrias
.

dFi - ato de credeNciaMeNto - cooMPescar
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à COOMPESCAR – COOPERATI-
Va MiSTa dE PESca E aQUicUlTUra da rEGiÃo do SalGado, cNPJ: 
19.586.294/0001-03 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel destina-
do a consumo próprio com isenção de icMS, das distribuidoras de combus-
tíveis, também credenciadas, considerando a publicação no Diário Oficial 
da União, da Portaria de nº 560, de 04/02/2022, do Ministério de agricultura, 
Pecuária e abastecimento/ Secretaria de aquicultura e Pesca, na forma do 
disposto no inciso Vii do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e 
do anexo i da instrução Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BeNeFiciÁrio ie eMBarcaÇÃo Lacre cota caPitaNia seaP
1 SaMia SoarES liMa 15.718.857-4 MorGaNa Viii 4228 113.942 121014559-6 Ma0030876-1

NoTa: a iSENÇÃo do icMS PrEViSTa No arTiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMS, aProVado PElo dEcrETo ESTadUal Nº 4676/2001, alTErado 
PElo dEcrETo Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUTro BENEfÍcio dEcorrENTE, fica coNdicioNada ao aTENdiMEN-
TO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO § 2º, INCISO I, ALÍNEA “e” E DO § 
13, iNciSo iii do MESMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 848757
atos da diretoria de FiscaLiZaÇÃo
o diretor de fiscalização da Secretaria de Estado da fazenda faZ SaBEr a 
todos quantos o presente Edital lerem ou dele tomarem conhecimento que 
foram concedidos/renovados no mês de agosto/2022, aos contribuintes a 

seguir, regimes Especiais do imposto sobre operações relativas à circu-
lação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes inte-
restaduais e intermunicipais e de comunicação – icMS, conforme abaixo:
i – tiPo: rtd/eXPortaÇÃo
BENEfÍcio do icMS: desoneração na exportação indireta
fUNdaMENTo lEGal: art. 600 do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.122.067-0 - TraMoNTiNa BElEM aS – 12122
15.218.708-1  - aMaZoNia florESTal lTda – 21416
15.219.041-4 - M.J. NoVaES dE liMa & cia lTda – 18814
15.242.493-8 - T J coMErcio da aMaZoNia lTda – 19214
15.385.851-6 - oc coMErcio dE MadEiraS lTda – 20120
15.577.881-1 - Trc aGroflorESTal lTda – 19820
15.588.033-0 - rrX TiMBEr EXPorT EirEli – 18520
15.659.900-7 - cooPEraTiVa dE ProdUTorES dE ESTaNHo do BraSil 
cooPErTiN – 21320
15.686.023-6 - aGroMaiS coMErcio dE GraoS lTda - 6920
15.479.470-8 - fErTiTEX aGro - fErTiliZaNTES E ProdUToS aGroPE-
cUarioS lTda – 12022
15.782.217-6 - cooPEraTiVa dE GariMPEiroS E MiNEradorES SUS-
TENTáVEiS da aMaZÔNia BraSilEira - cooGaSa Br – 11922
15.246.711-4 - MadEirEira idEal iNdUSTria coMErcio E EXPorTa-
cao lTda – EPP – 21111
15.720.492-8 - cooPEraTiVa dE PESQUiSa EXTracao MiNEral iNdUS-
Tria coMErcio E coNSErVacao – cooPEMic – 12622
15.551.727-9  - c B coMErcio E EXPorTacao dE MadEiraS lTda – 28318
15.559.833-3  - BraSil NorTE iNd. coM. E EXP. dE MadEiraS lTda – 19020
15.482.555-7 - coNdESSa iMPorTacao EXPorTacao lTda. – 18720
15.270.089-7 - diNiZ iNdUSTria E coMErcio dE MadEiraS lTda – 17520
15.672.973-3 - SiNaGro ProdUToS aGroPEcUarioS S.a – 12822
15.814.263-2 - JW coMÉrcio E EXPorTaÇÃo dE MadEiraS lTda – 12322
15.829.074-7 - SEZaM Zaad coMErcio dE SEMENTES lTda – 12422
15.127.122-4 - aMaZoN dEcK coMErcio E EXPorTacao dE MadEira lTda – 12922
15.187.077-2 - MEdEiroS coM. iMPorTacao E EXPorTacao EirEli – 15509
15.289.962-6 - 100 (Por cENTo) aMaZoNia EXPorTacao E rEPrESEN-
Tacao lTda – 20011
ii – tiPo: rtd/traNsPorte de carGa
BENEfÍcio do icMS: recolhimento mensal do icMS
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 108, IX, “a”, §§ 5º e 6º do RICMS/PA
coNTriBUiNTES:
15.175.136-6 - BroKEr Para loGiSTica lTda – 19212
15.539.999-3 - TraNSPorTES TrEMEa lTda – 4317
15.722.680-8 - rodoMaior TraNSPorTES lTda. – 6921
15.379.127-6 - rio PacaJa loGiSTica rodoflUVial lTda – 11622
15.612.699-0 - ValfaME loGiSTica E TraNSPorTE lTda – 11722
15.484.457-8 - BraSil loGiSTica TraNSPorTE iNTEGrado lTda – 14721
15.704.411-4 - loUiS drEYfUS coMPaNY TraNSPorTES lTda – 15321
15.553.563-3 - TraNSPorTadora irMaoS diaS lTda - 15521
15.341.737-4 - TPl loGiSTica NorTE lTda – 16220
15.565.226-5 - TraNSPorTadora aMEricaN lTda – 16921
15.267.608-2 - JadloG loGiSTica S.a – 17420
15.647.121-3 - rodoNorTE TraNSPorTES lTda – 18020
15.243.481-0 - coMBiTraNS aMaZoNaS lTda – 21817
15.464.204-5 - Madri EXPrESS loGiSTica lTda – 22319
15.352.415-4 - TraNSPorTadora aSa NorTE lTda – 23019
15.559.096-0 - faVoriTa TraNSPorTES lTda – 26218
15.277.522-6 - H & r TraNSPorTES lTda - 28818
iii – tiPo: rtd/Bares/rest/LaNcHoNetes
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 4%
fUNdaMENTo lEGal: art. 132 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.200.572-2 - Kcr coMErcio dE aliMENToS lTda – 3102
15.241.968-3 - GUiMES rESTaUraNTE lTda – 19614
15.307.894-4 - Kcr coMErcio dE aliMENToS lTda – 22611
15.493.087-3 - faST food BElEM aliMENToS lTda – 11822
15.593.368-0 - Krc coMErcio dE aliMENToS lTda – 8618
15.593.369-8 - Krc coMErcio dE aliMENToS lTda – 8818
15.593.370-1 - Krc coMErcio dE aliMENToS lTda – 8718
15.593.371-0 - Krc coMErcio dE aliMENToS lTda – 8518
15.597.356-8 - acG Bar E rESTaUraNTE lTda – 20719
15.623.056-9 - acG Bar E rESTaUraNTE lTda – 20819
15.643.386-9 - MadEro iNdUSTria E coMErcio S.a. – 25919
15.803.895-9 - cErVEJariaS araGUaia coMErcio E iNdUSTria lTda – 12522
iV – tiPo: rtd/MedicaMeNtos
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 8%
fUNdaMENTo lEGal: art. 207 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.207.129-6 - aMEricaN farMa lTda – 7910
15.819.213-3 - aNdradE coMErcio E diSTriBUicao lTda – 12222
15.505.562-3 - dSc diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda – 21220
15.544.999-0 - diSfarMa coMErcio dE MEdicaMENToS lTda – 24417
15.735.190-4 - Jc diSTriBUidora dE ProdUToS farMacEUTicoS lTda – 7721
15.653.442-8 - GraNdE rio diSTriBUidora dE ProdUToS farMacEU-
TicoS EirEli – 17321
V - tiPo: rtd/terMo de acordo iNForMÁtica
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 7%
fUNdaMENTo lEGal: art. 221 a 225 anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.673.137-1 - HaVaN S.a. – 11522
15.711.412-0 - HaVaN S.a. – 11422
15.453.859-0 - HaVaN S.a. – 11322
15.667.800-4 - caPaNEMa MoVEiS lTda – 3420
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15.728.503-0 - croi coMPUTadorES lTda – 7821
15.279.075-6 - aUGUSTU S iNforMaTica EirEli – 12722
15.390.676-6 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS lTda – 22915
15.390.677-4 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS lTda – 23015
15.390.678-2 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS lTda – 23115
15.398.707-3 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS lTda – 23215
15.459.591-8 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS lTda – 23315
15.329.335-7 - forMoSa SUPErMErcadoS E MaGaZiNE lTda – 19215
15.394.261-4 - iNfo STorE coMPUTadorES da aMaZoNia lTda – 5313
15.463.365-8 - forMoSa SUPErMErcadoS E MaGaZiNE lTda – 18915
Vi – tiPo: rtd/PaLMito
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 7%
fUNdaMENTo lEGal: art. 198 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.376.617-4 - BidolUX coMErcio dE aliMENToS EirEli – 20214
Vii – tiPo: rtd/atacadista
BENEfÍcio do icMS: crédito presumido de 75% nas operações próprias e 
redução da carga tributária em 1% nas importações
fUNdaMENTo lEGal: art. 363 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.748.612-5 - coMErcial rofE lTda – 15821
Viii – tiPo: reGiMe esPeciaL – QUeroseNe de aViaÇÃo
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 5%
fUNdaMENTo lEGal: art. 306 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.278.070-0 - Gol liNHaS aErEaS S.a. – 622
15.278.421-7 - Gol liNHaS aErEaS S.a. – 422
15.279.361-5 - Gol liNHaS aErEaS S.a. – 522
15.462.738-0 - Gol liNHaS aErEaS S.a. – 722
iX – tiPo: oUtros trataMeNtos esPeciais/oLaria
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 5%
fUNdaMENTo lEGal: art. 161 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.169.376-5 - cEraMica BarrEira lTda - 33/2022
X – tiPo: oUtros trataMeNtos esPeciais/LaticÍNios
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 4%
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.821.051-4 - oliVEira E diNiZ lTda - 35/2022
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 848761
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201001025 de 05/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006174/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: cristina rodrigues da Silva – cPf: 674.691.672-34
Marca: NiSSaN/KicKS S cVT 1.6 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001027 de 05/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006175/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: alberto lima de Sousa – cPf: 056.780.722-34
Marca: cHEV/TracKEr T a Pr 1.0 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001029 de 05/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006064/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: Eduardo ribamar da rocha – cPf: 033.056.512-53
Marca: HoNda/ciTY EXl cVT NEW, aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001031 de 05/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006060/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: larissa de azevedo Vilhena Barros – cPf: 000.107.252-88
Marca: ToYoTa/YariS Ha XS15 BacK aUToMáTico Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001033 de 05/09/2022 - 
Proc n.º 002022730005780/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: Jessica Waterman – cPf: 012.911.182-17
Marca: fiaT/MoBi TrEKKiNG 1.0MT flEX Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005083, de 05/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006151/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 Eduardo cabral Bahia – cPf: 229.254.732-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/PUlSE MT/Mis/camioneta/9Bd363a1lPYZ56279

Portaria n.º202204005085, de 05/09/2022 - 
Proc n.º 2022730005657/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 Waldir Teixeira de Souza – cPf: 155.314.812-68
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45UXlT051534
Portaria n.º202204005087, de 05/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006107/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: José Sidney leal de lima – cPf: 885.030.382-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lTZ/Pas/automovel/9BGJc7520KB151186
Portaria n.º202204005089, de 05/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006022/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: Mauro Wellington da Silva correa – cPf: 391.631.562-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr T a lT/Pas/automovel/9BGEB76H0PB155820
Portaria n.º202204005091, de 05/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006165/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 dornelas da Silva – cPf: 062.622.792-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG449827
Portaria n.º202204005093, de 05/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006123/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: Jucelino ferreira cezar – cPf: 146.824.512-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG118278
Portaria n.º202204005095, de 05/09/2022 - 
Proc n.º 2022730005714/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 carlos dos Santos Monteiro – cPf: 086.577.182-00
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE MPi/Pas/automovel/9BWdG45U9PT055707
Portaria n.º202204005097, de 05/09/2022 - 
Proc n.º 2022730005699/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: Vilmar frota Silva – cPf: 402.934.672-34
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT48V0JG255432
Portaria n.º202204005099, de 05/09/2022 - 
Proc n.º 2022730005975/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: Grace Kelly assunçao ribeiro – cPf: 686.454.732-91
Marca/Tipo/chassi
HoNda/Wr-V EXl cVT/Pas/automovel/93HGH8860MK212791
Portaria n.º202204005101, de 05/09/2022 - 
Proc n.º 102022730002100/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco araujo dos Santos – cPf: 269.141.582-15
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U9NT054634
Portaria n.º202204005103, de 05/09/2022 - 
Proc n.º 82022730001228/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco Soares da Silva – cPf: 675.295.262-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132f3191677
Portaria n.º202204005105, de 05/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006146/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: alex ichiro Shimizu – cPf: 895.341.312-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XS 15 aT/Pas/automovel/9BrB29BT7H2134995
Portaria n.º202204005107, de 05/09/2022 - 
Proc n.º 102022730002114/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: lucielmo alves dos Santos – cPf: 878.800.912-20
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ8lP040451
Portaria n.º202204005109, de 05/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006142/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: Elexandro da Silveira Gomes – cPf: 443.281.332-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN48H0lG287882

Protocolo: 848898
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extrato contratual
contrato de empréstimo
Nº 5.918/2022
Partes: Banco de Brasília S.a. - BrB e o Estado do Pará.
objeto:destinado à execução de projeto de investimento na área de de-
senvolvimento Urbano, Eixo Mobilidade, no Estado do Pará, denominado 
“asfalto Por todo Pará ii.
Vigência: 180 (cento e oitenta) meses, contados a partir da data de assi-
natura do contrato.
Valor: r$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)
foro: Belém
data da assinatura: 30.08.2022
ordenador responsável: Helder Zahluth Barbalho

Protocolo: 848850

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

secretaria de estado de ProteÇÃo sociaL
secretaria eXecUtiVa de saÚde PÚBLica
11° ceNtro reGioNaL de saÚde
Portaria n.º 062, de 05 de setembro de 2022.
a diretora do 11.º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 1.650– ccG, de 05 de 
agosto de 2020, publicada no doE nº 34.302, de 06/08/2020.
r E S o l V E:
art. 1º - EXclUir, da PorTaria Nº020 de 15.07.20220, Publicada no doE 
nº 34.288 de 22.07.2020, o servidor róezer Bandeira lobo, matricula 1135.
art. 2º - dESiGNar, a servidora VaildES loPES GoMES, matrícula nº 
5967079/1, médica, crM nº016823/Pa, para comissão de análise e auto-
rização de Tratamento fora de domicílio - Tfd do 11º crS/SESPa/Marabá
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
irlÂNdia da SilVa GalVÃo
diretora do 11.º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 849039
secretaria de estado de ProteÇÃo sociaL
secretaria eXecUtiVa de saÚde PÚBLica
11° ceNtro reGioNaL de saÚde
Portaria n.º 061, de 05 de setembro de 2022.
a diretora do 11.º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 1.650– ccG, de 05 de 
agosto de 2020, publicada no doE nº 34.302, de 06/08/2020.
r E S o l V E:
art. 1º - EXclUir, da PorTaria Nº 028 de 06 de maio 2022, publicado 
no dia Diário Oficial nº 34.966 de 11.05.2022, o servidor Róezer Bandeira 
lobo matricula 1135.
art. 2º - dESiGNar, a servidora VaildES loPES GoMES, matrícula 
nº5967079/1, médica, crM nº016823/Pa, para desenvolver atividades 
inerentes ao setor de controle, avaliação e auditoria no Hospital regional 
de Tucuruí.  analisar e autorizar as aiH’S – autorização para internação 
Hospitalar, periodicamente, atendendo o cronograma de entrega de produ-
ção hospitalar do Ministério da Saúde.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
irlÂNdia da SilVa GalVÃo
diretora do 11.º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 849038

.

.

diÁria
.

Portaria N° 3901 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 751,73
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cUrUÇá
PErÍodo: dE 22/08/2022 a 26/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190621-1 / Eladio fErrEira da SilVa filHo / 223.610.652-15
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 E PrÉ NaTal do ParcEiro, NoS MUNicÍPioS 
dE MaracaNÃ E cUrUÇá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3902 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022

MaTrÍcUla / NoME / cPf
0104370-031 / SErGio ricardo rEiS fiGUEirEdo / 186.669.222-49
oBJETiVo: rEaliZará a oficiNa dE aTUaliZaÇÃo E oriENTaÇÃo dE 
TodoS oS MUNicÍPioS dE JUriSdiÇÃo do 4º crS, EM caPaNEMa, 
QUaNTo À NoVa VErSÃo do SiNaSc E aS ModificaÇÕES rEaliZadaS 
PElo MiNiSTÉrio da SaÚdE NaS dEclaraÇÕES dE NaScidoS ViVoS E 
dEclaraÇÕES dE ÓBiToS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3903 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571732831 / EdVaN laUriNHo BarBoSa / 301.957.642-34
oBJETiVo: TraNSPorTará EM VEÍcUlo oficial o SErVidor QUE rEa-
liZará a oficiNa dE aTUaliZaÇÃo E oriENTaÇÃo dE TodoS oS MU-
NicÍPioS dE JUriSdiÇÃo do 4º crS, EM caPaNEMa, QUaNTo À NoVa 
VErSÃo do SiNaSc E aS ModificaÇÕES rEaliZadaS PElo MiNiSTÉrio da 
SaÚdE NaS dEclaraÇÕES dE NaScidoS ViVoS E dEclaraÇÕES dE ÓBiToS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3904 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo fÉliX do XiNGÚ
PErÍodo: dE 21/08/2022 a 27/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5177286-4 / aNdrÉa caroliNa cHaGaS dE MiraNda / 394.635.832-20
oBJETiVo: rEaliZar oficiNa do PlaNo dE aÇÃo Para coNTrolE E 
EliMiNaÇÃo da SÍfiliS coNGÊNiTa No ESTado do Pará Na QUalidadE 
dE PalESTraNTE do TrEiNaMENTo TEÓrico E PráTico do flUXoGraMa 
dE diaGNÓSTico da SÍfiliS No MUNicÍPio dE SÃo fÉliX do XiNGU.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3905 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo fÉliX do XiNGÚ
PErÍodo: dE 21/08/2022 a 27/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572345321 / GrEicE EMaNUElE ViEira PiNHEiro  / 696.139.822-72
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo Na oficiNa do PlaNo dE aÇÃo 
Para coNTrolE E EliMiNaÇÃo da SÍfiliS coNGÊNiTa No ESTado do 
Pará Na QUalidadE dE PalESTraNTE do TrEiNaMENTo TEÓrico E 
PráTico do flUXoGraMa dE diaGNÓSTico da SÍfiliS No MUNicÍPio 
dE SÃo fÉliX do XiNGU.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3906 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo fÉliX do XiNGÚ
PErÍodo: dE 21/08/2022 a 27/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056301 / carloS lEoNardo BorGES dE caSTro / 646.965.452-53
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE irá rEaliZar oficiNa 
do PlaNo dE aÇÃo Para coNTrolE E EliMiNaÇÃo da SÍfiliS coN-
GÊNiTa No ESTado do Pará No MUNicÍPio dE SÃo fÉliX do XiNGU.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3907 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: NoVa ESPEraNÇa do Piriá
PErÍodo: dE 22/08/2022 a 26/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572085941 / faBio TaVarES BoUlHoSa / 372.763.012-49
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo E MoNiToraMENTo E aPoio aS 
aÇÕES dE PrEVENÇÃo E coNTrolE da Malária EM árEaS dE BaiXa 
TraNSMiSSÃo E aNáliSE E aTUaliZaÇÃo doS SiSTEMaS dE iNforMa-
ÇÃo dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica, coNTrolE dE VETorES E iNSU-
MoS ESTraTÉGicoS (SiVEP-Malária/VETorES/SiES), No MUNicÍPio 
dE NoVa ESPEraNÇa do Piriá, No PErÍodo a 22 a 26/08/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3908 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: NoVa ESPEraNÇa do Piriá
PErÍodo: dE 22/08/2022 a 26/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5134838 / MarlENE crUZ dE alBUQUErQUE / 236.099.402-63
oBJETiVo: dar aPoio Na SUPErViSÃo, MoNiToraMENTo E NaS aÇÕES 
dE PrEVENÇÃo E coNTrolE da Malária EM árEaS dE BaiXa TraNS-
MiSSÃo E aNáliSE E aTUaliZaÇÃo doS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo dE 
ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica, coNTrolE dE VETorES, E iNSUMoS ES-
TraTÉGicoS, No MUNicÍPio dE NoVa ESPEraNÇa do Piriá, No PErÍo-
do a 22 a 26/08/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 3909 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: NoVa ESPEraNÇa do Piriá
PErÍodo: dE 22/08/2022 a 26/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5585605/1 / VicTor ValÉrio dE SoUZa WaNdErlEY / 592.274.942-00
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS QUE irÃo rEaliZar SUPErViSÃo 
E MoNiToraMENTo E aPoio aS aÇÕES dE PrEVENÇÃo E coNTrolE da 
Malária EM árEaS dE BaiXa TraNSMiSSÃo E aNáliSE E aTUaliZaÇÃo 
doS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica, coN-
TrolE dE VETorES E iNSUMoS ESTraTÉGicoS (SiVEP-Malária/VETo-
rES/SiES), No MUNicÍPio dE NoVa ESPEraNÇa do Piriá, No PErÍodo 
a 22 a 26/08/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3910 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rio Maria
PErÍodo: dE 26/07/2022 a 28/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5957183 / carla fErNaNdES fiGUEirEdo MEllo / 795.604.742-00
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica NaS iNSTalaÇÕES do HoSPiTal 
rEGioNal dE rio Maria.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3911 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ToME-acU
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231686 / MaX liMa aMaral / 169.328.382-49
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar iNSPEÇÃo 
SaNiTária NaS aGENciaS TraNSfUSioNaiS doS MUNicÍPioS dE To-
MÉaÇU E BraGaNÇa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3912 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ToME-acU
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5418888/3 / EdNEi cHarlES da crUZ aMador / 645.497.982-20
5957191 / JoSUÉ lEiTE doS PaSSoS / 020.464.612-07
541840652 / liZETE EliZaBETH aNJoS rodriGUES / 579.724.862-04
oBJETiVo: rEaliZar iNSPEÇÃo SaNiTária NaS aGENciaS TraNSfU-
SioNaiS doS MUNicÍPioS dE ToMÉ-aÇU E BraGaNÇa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3913 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPiTÃo PoÇo
PErÍodo: dE 22/08/2022 a 26/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
552083741 / aNdrEia rodriGUES PiNTo  / 984.289.262-04
5964514 / BrUNo lEaNdro GoMES oliVEira / 000.602.272-30
oBJETiVo: rEaliZar a “iMPlEMENTaÇÃo E dESENVolViMENTo da PolÍ-
Tica dE SaÚdE do TraBalHador No Pará”, NoS MUNicÍPioS dE NoVa 
ESPEraNÇa do Piriá/Pa E caPiTÃo PoÇo/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3914 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPiTÃo PoÇo
PErÍodo: dE 22/08/2022 a 26/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
844921 / TErEZiNHa dE JESUS fErraZ MoTa / 042.073.432-53
oBJETiVo: dar aPoio Na rEaliZaÇÃo da “iMPlEMENTaÇÃo E dESEN-
VolViMENTo da PolÍTica dE SaÚdE do TraBalHador No Pará”, NoS 
MUNicÍPioS dE NoVa ESPEraNÇa do Piriá/Pa E caPiTÃo PoÇo/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3915 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPiTÃo PoÇo
PErÍodo: dE 22/08/2022 a 26/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316021 / aGildo afoNSo JaSTES / 615.244.252-49
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS do cErEST/Pa Para rEaliZarEM 
a “iMPlEMENTaÇÃo E dESENVolViMENTo da PolÍTica dE SaÚdE do 
TraBalHador No Pará”, NoS MUNicÍPioS dE NoVa ESPEraNÇa do 
Piriá/Pa E caPiTÃo PoÇo/Pa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 3916 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 2.278,89
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: diSTriTo fEdEral
PErÍodo: dE 07/08/2022 a 11/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57195624 / aNdrEa coSTa PErEira fiUZa dE MEllo / 332.754.912-53
5930947 / BrUNo aNUNciacao daS cHaGaS / 002.911.222-21
54183137 / caMila foNTEllES dE liMa lEiTE / 626.920.972-20
5919989 / clEBia KaariNa NaSciMENTo doS SaNToS / 264.872.842-20
54189960 / flaVia MorEira rocHa / 587.008.892-53
5887305/1 / KariNa foNSEca Kalil PaNToJa / 657.187.202-15
oBJETiVo: ParTiciPar do SEMiNário adVoGadoS PÚBlicoS E a NoVa 
lEi dE liciTaÇÕES - TEMaS E NoVidadES QUE dEVEM SEr coNHEci-
doS Por aSSESSorES, ProcUradorES JUrÍdicoS E ProfiSSioNaiS 
do coNTrolE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3917 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 2.785,31
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: foZ dE iGUaÇU
PErÍodo: dE 07/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54191793 / BENEdiTa cHaGaS dE araÚJo / 296.816.422-87
54191218 / BrUNo roGÉrio MoUra doS SaNToS / 815.760.992-53
54189910 / Maria PriScila PiNHEiro BElEM / 934.111.462-49
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo No 3º coNGrESSo dE coMPraS PÚBlicaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3918 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
5957447 / Maria raiMUNda PErEira da SilVa / 734.607.292-87
oBJETiVo: dar aPoio TÉcNico 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 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° 3919 de 04 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 23/06/2022 a 26/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59250501 / GUilHErME NEVES dE MESQUiTa / 003.184.482-03
oBJETiVo: iMPlaNTaÇÃo doS SiSTEMaS dE rEGUlaÇÃo aMBUlaTo-
rial E dE TrS Para a iNaUGUraÇÃo da PolicliNica dE TUcUrUÍ/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3920 de 04 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: liMoEiro do aJUrU
PErÍodo: dE 25/08/2022 a 03/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
518556493 / EdilMa aZUlaiS liMa / 132.203.732-91
57201728 / EliaNE fariaS dE MiraNda / 431.105.252-91
5955770 / lorENa alVES MENdES / 969.785.032-15
oBJETiVo: rEaliZar aÇÕES dE EdUcaÇÃo EM SaÚdE, a ParTir do ca-
lENdário dE VolTa ÀS aUlaS da rEdE ESTadUal E MUNiciPal dE EN-
SiNo, ViSaNdo aTiNGir a caMPaNHa dE PrEVENÇÃo aoS acidENTES 
dE MoTor coM EScalPElaMENTo NoS MUNicÍPioS dE liMoEiro dE 
aJUrU E MUaNá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3921 de 04 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572101221 / HEloiSa PorTal da SilVa da coSTa / 377.585.862-87
59660601 / MarcoS MoraES doS PraZErES / 869.581.512-91
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÕES NaS aTiVidadES dE ViGilÂNcia 
EPidEMiolÓGica E dE coNTrolE VETorial No ProGraMa dE coN-
TrolE daS arBoViroSES No MUNicÍPio dE SaNTarÉM (aBraNGÊNcia 
do 9º crS), No PErÍodo dE 29/08 a 02/09/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3922 de 04 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 30/08/2022 a 02/09/2022
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MaTrÍcUla / NoME / cPf
5177286-4 / aNdrÉa caroliNa cHaGaS dE MiraNda / 394.635.832-20
5911872-2  / MaNoEl SaMUEl da crUZ NETo / 774.213.882-49
oBJETiVo: rEaliZar a caPaciTaÇÃo doS ProfiSSioNaiS doS cTa/
SaE’S Na QUalificaÇÃo do cUidado E orGaNiZaÇÃo doS ProcES-
SoS dE TraBalHo Para o MoNiToraMENTo clÍNico daS PESSoaS 
ViVENdo coM HiV, dENTro da PlaTaforMa SiMc - SiSTEMa dE MoNi-
ToraMENTo clÍNico.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3923 de 04 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 25/08/2022 a 30/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59131181 / aNToNildE MarcEliNa arrUda dE Sá / 746.927.982-20
0505018 / fraNciSco daS cHaGaS MoUrÃo GalVÃo / 181.093.062-68
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo daS aTiVidadES do ProGraMa dE 
coNTrolE da ESQUiSToSSoMoSE NoS MUNicÍPioS PrioriTárioS dE 
caPaNEMa, BraGaNÇa, QUaTiPUrU, PriMaVEra E cacHoEira do Piriá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3924 de 04 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MoSQUEiro
PErÍodo: dE 23/07/2022 a 23/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5966055 / aMaNda corrÊa PirES / 943.765.732-72
5953756 / roSiNE liMa SilVa / 040.813.495-09
oBJETiVo: ParTiciPar da aÇÃo dE coNSciENTiZaÇÃo ao TraNSTor-
No do ESPEcTro aUTiSTa - TEa, oriENTaÇÕES TÉcNicaS da EQUiPE 
MUlTiProfiSSioNal E roda dE coNVErSa coM faMÍliaS dE PESSoaS 
coM TEa E ProfiSSioNaiS da caUSa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3925 de 04 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MoSQUEiro
PErÍodo: dE 23/07/2022 a 23/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55208664-1 / BrENa MaUES dE SoUZa SaNToS / 008.850.261-95
57204312 / KEllEN ViViaNE fUrTado rodriGUES / 756.451.222-91
662534-2 / liGia MEdEiroS dE SoUSa / 211.727.572-91
59643781 / rEGiaNE crUZ dE PoNTES / 675.951.702-49
5921884-3 / rENaN BarBoSa da SilVa / 019.863.442-07
oBJETiVo: ParTiciPar da aÇÃo dE coNSciENTiZaÇÃo ao TraNSTorNo 
do ESPEcTro aUTiSTa - TEa, oriENTaÇÕES TÉcNicaS da EQUiPE MUl-
TiProfiSSioNal E roda dE coNVErSa coM ProfiSSioNaiS da caUSa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3926 de 04 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MoSQUEiro
PErÍodo: dE 23/07/2022 a 23/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5961906-2 / ailaNa TaliSSa da SilVa coUTo / 024.159.102-36
59588741 / daNiElE fErrEira SacraMENTo / 743.518.002-59
571933462 / GEoVaNi dE aViZ GENTil / 635.536.192-87
559588751 / THaMYriS NaSciMENTo MENdES / 946.995.002-00
oBJETiVo: ParTiciPar da aÇÃo dE coNSciENTiZaÇÃo ao TraNSTor-
No do ESPEcTro aUTiSTa - TEa, daNdo SUPorTE adMiNiSTraTiVo E 
oPEracioNal Para a EQUiPE TÉcNica MUlTiProfiSSioNal QUE dará 
oriENTaÇÕES TÉcNicaS E rEaliZarÃo roda dE coNVErSa coM faMÍ-
liaS dE PESSoaS coM TEa E ProfiSSioNaiS da caUSa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3927 de 05 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rio Maria
PErÍodo: dE 26/07/2022 a 28/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5931865 / PaTricK raiol diaS  / 668.879.412-87
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica ao HoSPiTal MUNiciPal dE rio 
Maria Para rEaliZar ESTUdo dE adEQUaÇÃo da UNidadE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3928 de 05 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aUrora do Para
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5187745-014 / JÚlia racHEl alVES rodriGUES MoNTEiro / 181.086.362-72
oBJETiVo: rEaliZar TrEiNaMENTo EM SErViÇo dE BUSca aTiVa dE 
ÓBiToS NoS MUNicÍPioS dE MÃE do rio E aUrora do Pará, dE JUriS-
diÇÃo do 5º crS, Para rESGaTar PoSSÍVEiS iNforMaÇÕES dE ÓBi-
ToS PErTENcENTES aoS MUNicÍPioS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 3929 de 05 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aUrora do Para
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955374 / alYNE TaliTa MarTirES caBral / 024.548.852-98
oBJETiVo: rEaliZar TrEiNaMENTo EM SErViÇo dE BUSca aTiVa dE 
ÓBiToS NoS MUNicÍPioS dE MÃE do rio E aUrora do Pará, dE JUriS-
diÇÃo do 5º crS, Para rESGaTar PoSSÍVEiS iNforMaÇÕES dE ÓBi-
ToS PErTENcENTES aoS MUNicÍPioS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3930 de 05 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aUrora do Para
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572076911 / JociNaldo PErEira da crUZ / 427.707.342-53
oBJETiVo: TraNSPorTará EM VEÍcUlo oficial aS SErVidoraS PÚ-
BlicaS QUE rEaliZarÃo TrEiNaMENTo EM SErViÇo dE BUSca aTiVa 
dE ÓBiToS NoS MUNicÍPioS dE MÃE do rio E aUrora do Pará, dE 
JUriSdiÇÃo do 5º crS, Para rESGaTar PoSSÍVEiS iNforMaÇÕES dE 
ÓBiToS PErTENcENTES aoS MUNicÍPioS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3931 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: rEdENÇÃo, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 15/08/2022 a 20/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / lUciValdo PErEira da SilVa / 558.087.272-00
oBJETiVo: ParTiciPar da 5ª coNfErÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MEN-
Tal ( cESM ), EM BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3932 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: alTaMira, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 16/08/2022 a 20/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / TÂNia SENa coNcEiÇÃo / 333.494.522-72
oBJETiVo: ParTiciPar da 5ª coNfErÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MEN-
Tal ( cESM ), EM BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3933 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BraGaNca, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 16/08/2022 a 20/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / Maria liZ do Socorro do NaSciMENTo SilVa / 430.768.742-68
oBJETiVo: ParTiciPar da 5ª coNfErÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MEN-
Tal ( cESM ), EM BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3934 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: rEdENÇÃo, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 14/08/2022 a 20/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / HEldoN alVES da SilVa / 658.835.192-53
oBJETiVo: ParTiciPar da 5ª coNfErÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MEN-
Tal (ParTiciPar daS aTiVidadES PrEParaTÓriaS da 5ª cESM E da 5ª 
coNfErÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MENTal, EM BElÉM/PacESM), EM 
BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3935 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: alTaMira, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 15/08/2022 a 20/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / GraciNda liMa MaGalHaES / 049.374.062-72
oBJETiVo: ParTiciPar daS aTiVidadES PrEParaTÓriaS da 5ª coNfE-
rÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MENTal (cESM) E ParTiciPar da 5ª cESM, 
EM BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3936 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: alTaMira, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 09/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / GraciNda liMa MaGalHaES / 049.374.062-72
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oBJETiVo: ParTiciPar daS aTiVidadES PrEParaTÓriaS 5ª coNfErÊN-
cia ESTadUal dE SaÚdE MENTal (5ª cESM), EM BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3937 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: alTaMira, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 09/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / roSa do Socorro BoGEa UMBUZEiro lEiTE / 210.389.882-68
oBJETiVo: ParTiciPar daS aTiVidadES PrEParaTÓriaS 5ª coNfErÊN-
cia ESTadUal dE SaÚdE MENTal (5ª cESM), EM BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3938 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: alTaMira, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 15/08/2022 a 20/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / roSa do Socorro BoGEa UMBUZEiro lEiTE / 210.389.882-68
oBJETiVo: ParTiciPar daS aTiVidadES PrEParaTÓriaS da 5ª coNfErÊNcia 
ESTadUal dE SaÚdE MENTal (cESM) E ParTiciPar da 5ª cESM, EM BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3939 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: STa Maria do Pará, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 15/08/2022 a 20/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / olaVo alVES alENcar / 213.487.582-87
oBJETiVo: ParTiciPar daS aTiVidadES da rElaToria da 5ª coNfE-
rÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MENTal, EM BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3940 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: cUrUÇá, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 16/08/2022 a 20/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / clEidE coNcEiÇÃo dE MoraiS BriTo da SilVa / 061.750.902-68
oBJETiVo: ParTiciPar da 5ª coNfErÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MEN-
Tal ( cESM ), EM BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3941 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: PoNTa dE PEdraS, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 16/08/2022 a 20/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / EdiVaNETE riBEiro NaSciMENTo / 486.375.562-72
oBJETiVo: ParTiciPar da 5ª coNfErÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MEN-
Tal, EM BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3942 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57191242 / fláVio HENriQUE lEoNardi fraNco / 795.525.522-49
571975651 / SolaNGE da coSTa PEdroZa / 652.966.132-87
oBJETiVo: aTENdEr a SoliciTaÇÃo dE caPaciTaÇÃo da NoVa coMiS-
SÃo dE Pad do 13º crS / caMETá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3943 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59201552 / GiValdo aNaldo dE oliVEira PoNTES da SilVa / 169.565.162-68
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES QUE irÃo rEaliZar caPaciTaÇÃo 
da NoVa coMiSSÃo dE Pad do 13º crS /caMETá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3944 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: SaNTaNa do araGUaia, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 15/08/2022 a 21/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / MariValda da SilVa liMa / 007.981.011-05
oBJETiVo: ParTiciPar da 5ª coNfErÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MEN-
Tal( 5ª cESM ) , EM BElÉM/Pa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 3945 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 30/08/2022 a 01/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5949464 / aNaValÉria SoUZa cHaGaS rodriGUES / 373.940.372-15
54145983 / Maria JoSE MoUra dE SoUZa / 218.703.492-53
oBJETiVo: rEaliZar caPaciTaÇÃo,SUPErViSÃo E ViSiTa TÉcNica No 
6º cENTro rEGioNal dE SaÚdE aoS MUNÍciPioS SoB JUriSdiÇÃo 
do MESMo, coNSidEraNdo a METa dE PlaNEJaMENTo dE iMPlEMEN-
TaÇÃo dE Tfd/cErac No ESTado do Pará No PErÍodo dE 30\08 a 
01/09/2022..
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3946 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 30/08/2022 a 01/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57194327 / alEXaNdrE da SilVa corrEa / 582.631.442-72
571978051 / SaNdra SUElY Gil BorcEM / 624.886.942-15
oBJETiVo: dar aPoio Na rEaliZaÇÃo da caPaciTaÇÃo, SUPErViSÃo E 
ViSiTa TÉcNica No 6º cENTro rEGioNal dE SaÚdE E aoS MUNÍciPioS 
SoB JUriSdiÇÃo do MESMo: coNSidEraNdo a METa dE PlaNEJaMEN-
To dE iMPlEMENTaÇÃo dE Tfd/cErac No ESTado do Pará No PErÍo-
do dE 30/08 a 01/09/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3947 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: acará, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 16/08/2022 a 20/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / YoNNE MirTES NUNES doS SaNToS / 031.502.682-06
oBJETiVo: ParTiciPar da 5ª coNfErÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MEN-
Tal, EM BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3948 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 30/08/2022 a 01/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57205095 / SiNdErlEi cardoSo da SErra / 401.567.102-34
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE dE Tfd/cErac Para rEaliZar caPa-
ciTaÇÃo, SUPErViSÃo E ViSiTa TÉcNica No 6º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE E aoS MUNÍciPioS SoB JUriSdiÇÃo do MESMo, coNSidEraN-
do a METa dE PlaNEJaMENTo dE iMPlEMENTaÇÃo dE Tfd/cErac No 
ESTado do Pará No PErÍodo dE 30/08 a 01/09/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3949 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 05/08/2022 a 08/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55586821/1 / dEriValdo da coSTa dE SoUZa / 425.683.902-04
84883 / MaNoEl Marcal PErEira / 049.145.892-49
54190537/1 / MaUrÍcio dE JESUS BENTES NaSciMENTo / 410.454.592-91
272051051 / rUBENS da SilVa SaNToS / 354.382.402-30
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE QUE irá ParTiciPar da aÇÃo dE SaÚdE 
iTiNErENTE No MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3950 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 05/08/2022 a 08/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5963956 / aNa lÚcia MElo MacHado / 683.267.772-34
54190762/1 / caroliNa rEBEca da coSTa E SilVa crEÃo / 710.267.032-04
54184143 / cHrYSTiaNE liMa BarBoSa / 576.706.842-91
5465710/1 / coNcEiÇÃo do Socorro SaNToS da crUZ / 263.326.202-34
120111 / dalVa raiMUNda rEiS fErrEira coElHo / 105.699.282-49
59553361 / ElEN criSTiNa BriTo MENdES / 634.001.542-53
57197785 / EliSa dE oliVEira alMEida / 642.968.492-04
115169/1 / ENoliNa cardoSo BaraTa / 136.462.902-00
57195532 / GaBriEla rodriGUES BarroS doS SaNToS / 515.748.102-00
572063671 / JorGE WElliNGToN dE oliVEira SoUZa / 799.650.592-68
59639041 / JUliaNa dE frEiTaS MaGNo PaNToJa / 685.245.792-34
54189407 / lUciaNa alMEida BarBoSa / 489.256.082-00
5529310-1 / Maria iracY TUPiNaMBá  / 148.381.762-87
572050861 / Maria iZaUra diaS dE MElo / 581.662.032-00
5947336 / Maria JoSE SaNToS dE liMa dE SoUZa / 254.035.752-00
59554541 / rENaTHa aUrora da coSTa Padilla SaNToS / 766.823.902-20
5424674 / roSiclEia dE oliVEira aBrEU / 334.045.422-15
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oBJETiVo: ParTiciPar da aÇÃo dE SaÚdE iTiNErENTE No MUNicÍPio 
dE aBaETETUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3951 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaUaPEBaS
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54188886-1 / aNdrÉa NUNES da coSTa / 453.213.292-49
541913841 / lia TriNdadE BorGES / 603.595.362-04
oBJETiVo: ParTiciPar do SEMiNário dE coNTrolE Social No SUS, 
No PErÍodo dE 29/08 a 02/09 dE 2022, coM dESTiNo ao MUNicÍPio 
dE ParaUaPEBaS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3952 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: SaNTarÉM, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 16/08/2022 a 20/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / Maria iNÊZ dolZaNE rEiS / 059.426.402-20
oBJETiVo: ParTiciPar da 5ª coNfErÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MEN-
Tal (cESM), EM BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3953 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaUaPEBaS
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
86746-1 / fraNciSco rEGiNaldo MoraES / 122.427.482-20
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE da oUVidoria/ddaSS QUE irá ParTici-
Par do SEMiNário dE coNTrolE Social No SUS, No PErÍodo dE 29/08 a 
02/09 dE 2022, coM dESTiNo ao MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS - Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3954 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: liMoEiro do aJUrU, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 16/08/2022 a 20/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / EdSoN fariaS MarQUES / 678.985.212-34
oBJETiVo: ParTiciPar da 5ª coNfErÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MEN-
Tal(cESM) , EM BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3955 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE-acU
PErÍodo: dE 05/09/2022 a 05/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
122742/1 / fraNcY Maria da coSTa corrEa / 267.567.902-00
5966054 / JoilSoN SilVa da SilVa / 889.240.842-91
oBJETiVo: oriENTaÇÕES Para TÉcNicoS MUNiciPaiS SoBrE aS aTU-
aliZaÇÕES ocorrida No SiSTEMa dE iNforMaÇÕES - SiSSolo, aNá-
liSE coNJUNTa daS iNforMaÇÕES iNSEridaS No MESMo, VErificaN-
do EM caMPo alGUMaS SiTUaÇÕES idENTificadaS Para corrEÇÃo E 
aTUaliZaÇÃo, BEM coMo oriENTaÇÕES Para a UTiliZaÇÃo da fErra-
MENTa dE GEoProcESSaMENTo NaS aTiVidadES dE VSa,No MUNici-
Pio dE iGaraPÉ aÇU (3ºcrS).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3956 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE-acU
PErÍodo: dE 05/09/2022 a 05/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5831490 / froYlaN da SilVa faro filHo / 248.263.242-00
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar SErVidorES QUE irÃo oriENTar  
TÉcNicoS MUNiciPaiS SoBrE aS aTUaliZaÇÕES ocorrida No SiSTE-
Ma dE iNforMaÇÕES - SiSSolo, aNáliSE coNJUNTa daS iNforMaÇÕES 
iNSEridaS No MESMo, VErificaNdo EM caMPo alGUMaS SiTUaÇÕES 
idENTificadaS Para corrEÇÃo E aTUaliZaÇÃo, BEM coMo oriEN-
TaÇÕES Para a UTiliZaÇÃo da fErraMENTa dE GEoProcESSaMENTo 
NaS aTiVidadES dE VSa, No MUNicÍPio dE iGaraPÉ aÇU (3ºcrS).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3957 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: MaraBá, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 16/08/2022 a 20/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ JoSÉ EdMilSoN oliVEira dE alMEida / 180.168.552-53

oBJETiVo: ParTiciPar da 5ª coNfErÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MEN-
Tal ( cESM ), EM BElÉM/Pa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3958 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 05/08/2022 a 08/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55590285/1 / PaUlo SÉrGio PiNHEiro laroQUE / 581.806.802-15
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE QUE irá ParTiciPar da aÇÃo dE SaÚdE 
iTiNErENTE No MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3959 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 05/08/2022 a 08/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571909811 / adriaNo loBaTo frEiTaS / 823.183.872-49
54190534 / lUciaNo dE JESUS SaNTaNa / 768.030.402-59
54194796 / Maria rEGiNa cUNHa dE SoUZa / 352.418.452-91
54185545-2 / MilENa EliaS diaS / 658.944.802-72
54191802 / NÚBia criSTiNa PErEira dE SoUZa / 681.443.262-53
oBJETiVo: ParTiciPar da aÇÃo dE SaÚdE iTiNErENTE No MUNicÍPio 
dE aBaETETUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3960 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: ParaGoMiNaS, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 16/08/2022 a 20/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ MarcoNdES MaTEUS BarBoSa / 074.066.536-70
oBJETiVo: ParTiciPar da 5ª coNfErÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MEN-
Tal, EM BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3961 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MoNTE alEGrE
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55208351 /  daElEN frEiTaS PErEira / 837.357.802-10
54188993-1 / MYlENNa rodriGUES lUcENa SilVa / 643.366.032-00
oBJETiVo: rEaliZar o cUrSo dE SENSiBiliZaÇÃo EM alEiTaMENTo 
MaTErNo Para iMPlaNTaÇÃo do ProaME, UTiliZaÇÃo da cadErNETa 
da criaNÇa No PErÍodo dE 29/08 á 02/09/2022 No MUNicÍPio dE 
MoNTE alEGrE/BaiXo aMaZoNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3962 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BaGrE, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 16/08/2022 a 20/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / JEZaiaS doS SaNToS MoNTEiro / 486.421.002-06
oBJETiVo: ParTiciPar da 5ª coNfErÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MEN-
Tal ( cESM ), EM BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3963 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 11/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541951291 / MUrilo aNToNio PiNHEiro MarQUES / 448.594.812-91
54195133 / oZiEl SilVa aVElar / 602.760.372-00
5446791 / rUY aNToNio MacEdo NEri / 121.892.192-72
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEci-
MENToS SUJEiToS a ViSa E o cUMPriMENTo do dEcrETo Nº 2.044 dE 
03 DE SETEMBRO DE 2021, ART. 3º, §2º, REFERENTE À COMPROVAÇÃO DE 
VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3964 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 11/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571943391 / JHoNaTaS KiTTSoN PirES da SilVa / 788.925.202-10
oBJETiVo: dar aPoio oPEracioNal aoS SErVidorES QUE irÃo rEa-
liZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS SUJEi-
ToS a ViSa E o cUMPriMENTo do dEcrETo Nº 2.044 dE 03 dE SETEM-
BRO DE 2021, ART. 3º, §2º, REFERENTE À COMPROVAÇÃO DE VACINAÇÃO 
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Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3965 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 11/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55590265-1 / SÉrGio JUVENcio MarrUaZ lEiTE / 097.055.112-68
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar fiScaliZa-
ÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS SUJEiToS a ViSa E o 
cUMPriMENTo do dEcrETo Nº 2.044 dE 03 dE SETEMBro dE 2021, 
ART. 3º, §2º, REFERENTE À COMPROVAÇÃO DE VACINAÇÃO PARA FINS DE 
circUlaÇÃo No MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3966 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iTaiTUBa
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 09/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5930817 / EliElSoN riBEiro BoTElHo / 012.645.622-41
5958640 / lUiZ oTáVio SaNToS dE MoraES / 151.597.872-91
594810 / MaYco aNdrÉ MoNTEiro doS SaNToS / 792.061.582-87
oBJETiVo: rEaliZar ViSToria TÉcNica Na oBra da MaTErNidadE 
MUNiciPal dE iTaiTUBa - Pa Para liBEraÇÃo dE rEcUrSoS Para dar 
coNTiNUidadE a oBra, coNforME o ProcESSo dE Nº 2022 / 952720.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3967 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541900171 / adriaNa lEal GoMES da SilVa / 490.183.532-72
oBJETiVo: rEaliZar TrEiNaMENTo NaS TÉcNicaS dE aPlicaÇÃo E lEi-
TUra da ProVa TUBErcUlÍNica Para ProfiSSioNaiS dE SaÚdE do 
dSEi alTaMira/rEGiÃo do XiNGU/10ºcrS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3968 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571909091 / MariaNa aSSUNÇÃo da coSTa / 401.364.182-87
oBJETiVo: rEaliZar aPoio adMiNiSTraTiVo No TrEiNaMENTo NaS TÉc-
NicaS dE aPlicaÇÃo E lEiTUra da ProVa TUBErcUlÍNica Para ProfiS-
SioNaiS dE SaÚdE do dSEi alTaMira/rEGiÃo do XiNGU/10ºcrS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3969 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571943391 / JHoNaTaS KiTTSoN PirES da SilVa / 788.925.202-10
oBJETiVo: dar aPoio oPEracioNal aoS SErVidorES QUE irÃo rEa-
liZar a iMPlEMENTaÇÃo do ProGraMa dE MoNiToraMENTo dE Pro-
dUToS dE iNTErESSE SaNiTário, aTraVÉS dE colETa dE aMoSTraS 
E aNáliSE laBoraTorial dE áGUa MiNEral E áGUa adicioNada dE 
SaiS coM o iNTUiTo dE SaBErMoS a rEal SiTUaÇÃo dESTaS áGUaS 
iNdUSTrialiZadaS E coMErcialiZadaS No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3970 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541951291 / MUrilo aNToNio PiNHEiro MarQUES / 448.594.812-91
5446791 / rUY aNToNio MacEdo NEri / 121.892.192-72
oBJETiVo: iMPlEMENTaÇÃo do ProGraMa dE MoNiToraMENTo dE 
ProdUToS dE iNTErESSE SaNiTário, aTraVÉS dE colETa dE aMoS-
TraS E aNáliSE laBoraTorial dE áGUa MiNEral E áGUa adicioNa-
da dE SaiS coM o iNTUiTo dE SaBErMoS a rEal SiTUaÇÃo dESTaS 
áGUaS iNdUSTrialiZadaS E coMErcialiZadaS No ESTado do Pará,
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3971 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231686 / MaX liMa aMaral / 169.328.382-49

oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar a iMPlE-
MENTaÇÃo do ProGraMa dE MoNiToraMENTo dE ProdUToS dE iN-
TErESSE SaNiTário, aTraVÉS dE colETa dE aMoSTraS E aNáliSE 
laBoraTorial dE áGUa MiNEral E áGUa adicioNada dE SaiS coM o 
iNTUiTo dE SaBErMoS a rEal SiTUaÇÃo dESTaS áGUaS iNdUSTriali-
ZadaS E coMErcialiZadaS No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3972 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 22/08/2022 a 26/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5923738 / adriaNo alBUQUErQUE corrEa / 747.124.032-68
571976131 / ciNTYa SiMoNE SilVa MaGalHÃES / 704.184.622-91
5946460 / clariSSa da SilVa SaNToS / 004.610.002-45
oBJETiVo: rEaliZar rEUNiÃo JUNTo aoS GESTorES do HoSPiTal rE-
GioNal dE coNcEiÇÃo do araGUaia E 12º crS, EM rEdENÇÃo, Para 
ViSiTa TÉcNica NoS locaiS E SUPErViSÕES NaS PlaNilHaS dE PlaN-
TÕES E SoBrEaViSoS , ViSaNdo rEdEfiNiÇÃo dE TETo daS folHaS dE 
PaGaMENTo daQUElaS UNidadES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3973 de 06 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 22/08/2022 a 26/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572050811 / aNToNio MarcoS da SilVa SaraiVa / 265.899.902-04
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica do cPlaN/ddra aoS MUNicÍ-
PioS dE coNcEiÇÃo do araGUaia E rEdENÇÃo  No PErÍodo dE 22 a 
26.08.2022 Para TraTarEM SoBrE aS PlaNilHaS dE PlaNTÕES E So-
BrEaViSoS , ViSaNdo rEdEfiNiÇÃo dE TETo daS folHaS dE PaGa-
MENTo daQUElaS UNidadES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3974 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: GoiaNESia, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 09/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / MarloN lEiTE dE SoUSa / 817.031.202-72
oBJETiVo: ParTiciPar daS aTiVidadES PrEParaTÓriaS da 5ª coNfE-
rÊNcia dE SaÚdE MENTal (cESM).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3975 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: GoiaNESia, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 15/08/2022 a 20/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / MarloN lEiTE dE SoUSa / 817.031.202-72
oBJETiVo: ParTiciPar daS aTiVidadES PrEParaTÓriaS da 5ª coNfE-
rÊNcia ESTadUal dE SaÚdE MENTal ( cESM) E da 5ª cESM, EM BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3976 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BrEVES
PErÍodo: dE 11/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57200366 / SHEila MiraNda loUriNHo / 454.592.822-68
59202383 / THaYNa MoraES MoNTENEGro / 024.849.772-39
oBJETiVo: rEaliZar aPoio Na rEUNiÃo E ViSiTa TÉcNica Para VEri-
ficaÇÃo daS ESTraTÉGiaS dE raSTrEaMENTo, MoNiToraMENTo dE 
coNTaToS da coVid-19 E UTiliZaÇÃo do TESTE ráPido dE aNTÍGENo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3977 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 05/09/2022 a 09/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955770 / lorENa alVES MENdES / 969.785.032-15
5947337 / TaTiaNY raiol PEralTa da rocHa / 581.969.602-63
oBJETiVo: rEaliZar o MoNiToraMENTo do rEcUrSo PErTENcENTE 
À PorTaria GM/MS Nº 4036 dE dEZEMBro dE 2021, E ViSiTa TÉcNica 
NaS UBS E craS do MUNicÍPio dE TUcUrUÍ E BrEU BraNco.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3978 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 05/09/2022 a 09/09/2022
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MaTrÍcUla / NoME / cPf
57206340 / olacir SilVa dE carValHo / 666.017.462-15
oBJETiVo: coNdUZirá a EQUiPE QUE rEaliZará o MoNiToraMENTo 
do rEcUrSo PErTENcENTE À PorTaria GM/MS Nº 4036 dE dEZEMBro 
dE 2021, E ViSiTa TÉcNica NaS UBS E craS do MUNicÍPio dE TUcUrUÍ 
E BrEU BraNco.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3979 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 05/09/2022 a 09/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54194053 / liliaN criSTiNa laUrENTiNo SilVa / 729.351.202-30
oBJETiVo: dar aPoio Na EQUiPE QUE irá rEaliZar o MoNiToraMEN-
To do rEcUrSo PErTENcENTE À PorTaria GM/MS Nº 4036 dE dEZEM-
Bro dE 2021, E ViSiTa TÉcNica NaS UBS E craS do MUNicÍPio dE 
TUcUrUÍ E BrEU BraNco.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3980 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5465710/1 / coNcEiÇÃo do Socorro SaNToS da crUZ / 263.326.202-34
59557581 / PaUlo SÉrGio raBElo coSTa JÚNior / 019.777.342-78
oBJETiVo: rEaliZar o SErViÇo dE SUPErViSÃo E MoNiToraMENTo 
do ProGraMa MElHor EM caSa NoS MUNicÍPioS dE TailaNdia, aBa-
ETETUBa E BarcarENa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3981 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190621-1 / Eladio fErrEira da SilVa filHo / 223.610.652-15
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES Para rEaliZarEM o SErViÇo dE 
SUPErViSÃo E MoNiToraMENTo do ProGraMa MElHor EM caSa NoS 
MUNicÍPioS dE TailaNdia, aBaETETUBa E BarcarENa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3982 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo caETaNo dE odiVElaS
PErÍodo: dE 04/08/2022 a 05/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
723428/1 / HUMBErTo da SilVa lUcaS / 260.139.322-04
 55207991-1 / JoÃo MUrilo SoarES dE SoUZa / 928.707.752-53
oBJETiVo: ParTiciPar daS ENTrEGaS dE MaTEriaiS E EQUiPaMENTo 
No HoSPiTal dE SÃo caETaNo dE odiVElaS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3983 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo caETaNo dE odiVElaS
PErÍodo: dE 04/08/2022 a 05/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316781 / WaldEViNo GUErrEiro forMiGoSa / 643.152.902-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES Para rEaliZarEM aS ENTrEGaS 
dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS No HoSPiTal do MUNicÍPio dE SÃo 
caETaNo dE odiVElaS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3984 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 03/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59459141 / daVid airES do NaSciMENTo NUNES / 833.965.352-00
5949378 / diEGo lEiTE cUTriM / 829.771.942-15
59557581 / PaUlo SÉrGio raBElo coSTa JÚNior / 019.777.342-78
oBJETiVo: rEaliZar oficiNa dE caPaciTaÇÃo E MoNiToraMENTo do 
ProJETo cÂNcEr dE PÊNiS dENTro da PolÍTica NacioNal dE aTENÇÃo 
iNTEGral À SaÚdE do HoMEM (PNaiSH) E aGrEGaNdo aS PolÍTicaS dE 
SaÚdE do idoSo (MElHor EM caSa) E SaÚdE BUcal (PrEViNE BraSil), 
coM oBJETiVo dE caPaciTar aPS E GESTÃo da rEGiÃo do araGUaia E 
12º crS, NoS MUNicÍPioS dE coNcEiÇÃo do araGUaia E rEdENÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3985 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 03/09/2022

MaTrÍcUla / NoME / cPf
2299753 / Mario cESar da SilVa fErrEira / 462.012.032-49
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES QUE irÃo rEaliZar oficiNa dE ca-
PaciTaÇÃo E MoNiToraMENTo do ProJETo cÂNcEr dE PÊNiS dENTro 
da PolÍTica NacioNal dE aTENÇÃo iNTEGral À SaÚdE do HoMEM 
(PNaiSH) E aGrEGaNdo aS PolÍTicaS dE SaÚdE do idoSo (MElHor 
EM caSa) E SaÚdE BUcal (PrEViNE BraSil), coM oBJETiVo dE caPa-
ciTar aPS E GESTÃo da rEGiÃo do araGUaia E 12º crS, NoS MUNicÍ-
PioS dE coNcEiÇÃo do araGUaia E rEdENÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3986 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cUMarU do NorTE
PErÍodo: dE 11/09/2022 a 17/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
879801 / oSValdo JoSÉ loBaTo GalÚcio / 088.804.502-63
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo, MoNiToraMENTo E aPoio ÀS aÇÕES 
dE coNTrolE da Malária (BUSca aTiVa, diaGNÓSTico PrEcocE, Tra-
TaMENTo iMEdiaTo doS caSoS PoSiTiVoS, iNSTalaÇÕES dE MildS 
E coNTrolE VETorial) No MUNicÍPio dE rEdENÇÃo E cUMarU do 
NorTE, PErTENcENTE ao 12º crS, No PErÍodo dE 11/09 a 17/09/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3987 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cUMarU do NorTE
PErÍodo: dE 11/09/2022 a 17/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541918211 / JorGE aNToNio da SilVa cardoSo / 302.580.142-53
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo, MoNiToraMENTo, aTUaliZaÇÃo E 
aNaliSE doS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓ-
Gica, coNTrolE dE VETorES E iNSUMoS ESTraTÉGicoS (SiVEP-Ma-
lária/VETorES/SiES) NoS MUNicÍPioS dE rEdENÇÃo E cUMarU do 
NorTE, PErTENcENTE ao 12ºcrS, No PErÍodo dE 11 a 17/09/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3988 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 11/09/2022 a 17/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5949464 / aNaValÉria SoUZa cHaGaS rodriGUES / 373.940.372-15
58955181 / SÔNia MarGarETH da coNcEicao MoraES / 428.970.172-87
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa E SUPErViSÃo TÉcNica NoS MUNÍciPioS 
QUE ESTÃo SoB JUriSdiÇÃo 9º crS: SaNTarÉM. PlacaS, rUrÓPoliS E 
TrairÃo. coNSidEraNdo a METa dE PlaNEJaMENTo dE iMPlEMENTaÇÃo 
dE Tfd/cErac No ESTado do Pará No PErÍodo dE 11/09 À 17/09/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3989 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cUMarU do NorTE
PErÍodo: dE 11/09/2022 a 17/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0502762 / JoSE BorGES araUJo fErrEira alENcar / 108.047.732-20
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS QUE irÃo rEaliZar SUPErViSÃo, Mo-
NiToraMENTo E aPoio ÀS aÇÕES dE coNTrolE da Malária (BUSca 
aTiVa, diaGNÓSTico PrEcocE, TraTaMENTo iMEdiaTo doS caSoS Po-
SiTiVoS, iNSTalaÇÕES dE MildS E coNTrolE VETorial) NoS MUNicÍ-
PioS dE rEdENÇÃo E cUMarU do NorTE, PErTENcENTES ao 12º crS, 
No PErÍodo dE 11/09 a 17/09/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3990 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 11/09/2022 a 17/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54191393 / lUciaNa do NaSciMENTo diaS SilVa / 839.198.992-53
oBJETiVo: dar aPoio Na rEaliZaÇÃo da caPaciTaÇÃo, SUPErViSÃo 
E ViSiTa TÉcNica No 9º cENTro rEGioNal dE SaÚdE: SaNTarÉM. Pla-
caS, rUrÓPoliS E TrairÃo, coNSidEraNdo a METa dE PlaNEJaMENTo 
dE iMPlEMENTaÇÃo dE Tfd/cErac No ESTado do Pará No PErÍodo 
dE 11/09 À 17/09/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3991 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 11/09/2022 a 17/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57191084 / PaUlo dE TarSo rocHa caBral / 330.353.692-91
oBJETiVo: dar aPoio À EQUiPE do Tfd/cErac Na oPEracioNaliZa-
ÇÃo da iNSErÇÃo doS dadoS No SiSTEMa SiScNrac NoS MUNicÍPioS 
QUE ESTÃo SoB JUriSdiÇÃo do 9º crS: SaNTarÉM. PlacaS, rUrÓPo-
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liS E TrairÃo, coNSidEraNdo a METa dE PlaNEJaMENTo dE iMPlEMENTaÇÃo 
dE Tfd/cErac No ESTado do Pará No PErÍodo dE 11/09 À 17/09/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3992 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59625411 / adriaNa cUNHa VaScoNcEloS / 476.672.222-15
oBJETiVo: rEaliZaÇÃo da oficiNa do PrEViNE BraSil E MoNiTora-
MENTo NaS EQUiPES dE SaÚdE BUcal E cEoS ESTadUal E MUNiciPal 
dE SaNTarÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3993 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaGoMiNaS
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 01/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59117602 / BiaNca BraNdÃo alMEida / 891.832.402-25
57200366 / SHEila MiraNda loUriNHo / 454.592.822-68
oBJETiVo: rEaliZar aPoio Na rEUNiÃo E ViSiTa TÉcNica Para VEri-
ficaÇÃo daS ESTraTÉGiaS dE raSTrEaMENTo, MoNiToraMENTo dE 
coNTaToS da coVid-19 E UTiliZaÇÃo do TESTE ráPido dE aNTÍGENo
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3994 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaGoMiNaS
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 01/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
15016 / JaciNTo fErrEira rEiS / 055.387.772-00
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE QUE rEaliZara rEUNiÃo E ViSiTa TÉcNi-
ca Para VErificaÇÃo daS ESTraTÉGiaS dE raSTrEaMENTo, MoNiTo-
raMENTo dE coNTaToS da coVid-19 E UTiliZaÇÃo do TESTE ráPido 
dE aNTÍGENo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3995 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541951291 / MUrilo aNToNio PiNHEiro MarQUES / 448.594.812-91
5446791 / rUY aNToNio MacEdo NEri / 121.892.192-72
oBJETiVo: iMPlEMENTaÇÃo do ProGraMa dE MoNiToraMENTo dE 
ProdUToS dE iNTErESSE SaNiTário, aTraVÉS dE colETa dE aMoS-
TraS E aNáliSE laBoraTorial dE áGUa MiNEral E áGUa adicioNa-
da dE SaiS coM o iNTUiTo dE SaBErMoS a rEal SiTUaÇÃo dESTaS 
áGUaS iNdUSTrialiZadaS E coMErcialiZadaS No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3996 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231686 / MaX liMa aMaral / 169.328.382-49
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar iMPlEMEN-
TaÇÃo do ProGraMa dE MoNiToraMENTo dE ProdUToS dE iNTErES-
SE SaNiTário, aTraVÉS dE colETa dE aMoSTraS E aNáliSE laBora-
Torial dE áGUa MiNEral E áGUa adicioNada dE SaiS coM o iNTUiTo 
dE SaBErMoS a rEal SiTUaÇÃo dESTaS áGUaS iNdUSTrialiZadaS E 
coMErcialiZadaS No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3997 de 09 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571943391 / JHoNaTaS KiTTSoN PirES da SilVa / 788.925.202-10
oBJETiVo: dar aPoio oPEracioNal aoS SErVidorES QUE irÃo rE-
aliZar iMPlEMENTaÇÃo do ProGraMa dE MoNiToraMENTo dE Pro-
dUToS dE iNTErESSE SaNiTário, aTraVÉS dE colETa dE aMoSTraS 
E aNáliSE laBoraTorial dE áGUa MiNEral E áGUa adicioNada dE 
SaiS coM o iNTUiTo dE SaBErMoS a rEal SiTUaÇÃo dESTaS áGUaS 
iNdUSTrialiZadaS E coMErcialiZadaS No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3998 de 09 de agosto 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 05/09/2022 a 06/09/2022

MaTrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / lariSSE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES / 680.348.812-87
oBJETiVo: rEaliZar o acoMPaNHaMENTo da ENTrEGa EM cadEia dE 
frio doS iMUNoBiolÓGicoS (VaciNaS, SoroS E iMUNoGloBUliNaS) 
E iNSUMoS (SEriNGaS E coNEXoS) aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo da 
roTiNa MENSal, coNforME ProGraMado PEla diViSÃo dE iMUNiZa-
ÇÃo/SESPa E rEGUlaMENTaÇÃo PrEcoNiZada PElo ProGraMa Nacio-
Nal dE iMUNiZaÇÕES do MiNiSTÉrio da SaÚdE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3999 de 09 de agosto 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 05/09/2022 a 06/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
oBJETiVo: coNdUZir a TÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES a fiM 
dE rEaliZar o acoMPaNHaMENTo da ENTrEGa EM cadEia dE frio 
doS iMUNoBiolÓGicoS (VaciNaS, SoroS E iMUNoGloBUliNaS) E 
iNSUMoS (SEriNGaS E coNEXoS) aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo da 
roTiNa MENSal, coNforME ProGraMado PEla diViSÃo dE iMUNiZa-
ÇÃo/SESPa E rEGUlaMENTaÇÃo PrEcoNiZada PElo ProGraMa Nacio-
Nal dE iMUNiZaÇÕES do MiNiSTÉrio da SaÚdE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 846962

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1065 de 05 de seteMBro de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº039/03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o 
casamento da servidora Maria SUZETE dE SoUSa JorGE, que se deu 
na data de 24 de agosto de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, 
inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento por motivo de casamento, da servidora Maria 
SUZETE dE SoUSa JorGE, id. funcional nº 54191581/1, ocupante do car-
go de Técnico Patologia clinica, lo tada no laboratório central, no período 
de 24 de agosto de 2022 a 31 de agosto de 2022, conforme certidão de 
casamento Matrícula n° 067934 01 55 2022 2 00211 250 0054566 86.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 24 de agosto de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 05/09/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.063 de 02 de seteMBro de 2022 – dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso da 
competência delegada através da PorTaria Nº. 050/17.01.2006, 
Publicado no doE n.º 30.605/19.01.2006, e considerando os termos do 
Processo PaE nº. 2022/1125519.
rESolVE:
CANCELAR, a partir de 12.09.2022, de acordo com o artigo 93, § 1º da 
lei nº. 5810/ 24.01.94, a licença Sem Vencimentos, concedida através da 
PorTaria Nº. 784/ 17.06.2021, publicada no doE nº 34.618/22.06.2021, 
da servidora PriScila do NaSciMENTo cordEiro dE alMEida, matricula 
nº. 54191224/1, ocupante do cargo de Enfermeiro, lotada na divisão de 
controle de infecção Hospitalar.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 05.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1068 de 05 de seteMBro de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/1067973.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora Maria liNdalVa MEdEiroS da 
rocHa, ocupante do cargo de Técnico em radiologia, id. funcional nº 
5879361/3, lo tada no Hospital regional - Tucuruí, a contar de 16/08/2022, 
por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu irmão.
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 05/09/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 848719
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ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 066/2022
Exercício: 2022
Objetivo: Prestação de serviços docentes no Curso de Qualificação para 
agente comunitário de Saúde, Módulo i e ii, no município de limoei-
ro do ajuru, Turma ii, período de 29/08 a 02/09/2022 (Mod. i) e 26 a 
30/09/2022 (Mod. ii). totalizando 80 horas-aula.
Valor Total: r$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais)
data da assinatura: 26/08/2022
Vigência: 26/08 a 10/10/2022
credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00258
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000 - 33903600  -  0349002772  -  federal
contratado: ruth Helena de castro Barbosa Mendes - cPf. Nº 629.109.572-68
Endereço: rua cesário alvim nº 604 apt 105 – Bairro: Jatuira – igarapé-Miri - Pa
cEP: 68430-000
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 848576

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 819 de 05 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 76/2019- ccG, de 09 de janeiro 
de 2019, publicada no d.o.E. Nº 33777 de 10 de janeiro de 2019.
rESolVE:
designar o servidor fernando Marcelo Barreto, matrícula 5155690, do Se-
tor de Serviços Gerais do 1º crS/SESPa, lotado no 1º centro regional de 
Saúde, para atender como fiscal , respondendo por todos os atos referente 
ao contrato nº 50/2022 ,  tendo como objeto a contratação de empresa 
para o fornecimento parcelado e entrega de água mineral natural, não 
gasosa e potável, nas Unidades pertencentes ao 1º centro regional de 
Saúde/ SESPa, ENTraNdo EM ViGor a ParTir da PUBlicaÇÃo dESTE 
aTo, adotando todos os procedimentos necessários previstos em lei.
Belém, 05 de Setembro de 2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
1º centro regional de Saúde.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 848936

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 641 de 05 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) SaNdra Maria NUNES fErrEi-
ra ,  cargo de  aGENTE dE SaUdE , Matrícula 2010879-1, com lotação no 
(a) UrE diPE, mês de licença Prêmio, 02 (dois) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 16.03.2010 a 15.03.2013.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03.10.2022 a 01.12.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 848909
Portaria Nº. 642 de 05 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) SaNdra Maria NUNES fErrEi-
ra, cargo de aGENTE dE SaUdE, Matrícula 2010879-1, com lotação no 
(a) UrE diPE, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 16.03.2013 a 15.03.2016.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.12.2022 a 31.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 848912

Portaria Nº. 641 de 05 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) SaNdra Maria NUNES fErrEi-
ra ,  cargo de  aGENTE dE SaUdE , Matrícula 2010879-1, com lotação no 
(a) UrE diPE, mês de licença Prêmio, 02 (dois) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 16.03.2010 a 15.03.2013.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03.10.2022 a 01.12.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 848913
Portaria Nº. 643 de 05 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) aNNa GorETTE SoUZa GoMES, 
cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matrícula 57193933-1, com lotação 
no (a) cS Marco, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 10.03.2008 a 09.03.2011.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.10.2022 a 30.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 848960
Portaria Nº. 638 de 05 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) faBia lETicia PUrEZa PiNTo , 
cargo de TEcNico dE ENfErMaGEM, Matrícula 5419656-2, com lotação 
no (a) TEcNico dE ENfErMaGEM, goze de licença prêmio, 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 01.10.2008 a 07.10.2011.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.10.2022 a 02.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 848892
Portaria Nº. 636 de 05 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) aNa liGia BraGa coUTo , cargo 
de PSicoloGo, Matrícula 57175245-2, com lotação no (a) caPS rENaS-
cEr, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 07.01.2009 a 06.01.2012.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 14.11.2022 a 13.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 848878
Portaria Nº. 637 de 05 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) NaJUa Said raJEH , cargo de 
MEdico, Matrícula 5231299-3, com lotação no (a) UBS PEdrEira, goze de 
licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
25.02.2017 a 24.02.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 848886
Portaria Nº. 634 de 05 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) adriaNa criSTiNa dE SoUZa 
fariaS, cargo de TEcNico dE ENfErMaGEM, Matrícula 58998338-1, com 
lotação no (a) caPS rENaScEr, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 14.03.2015 a 13.03.2018.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 848872
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Portaria Nº. 635 de 05 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria ilZa  rodriGUES dE 
SoUZa , cargo de aGENTE dE SaUdE, Matrícula 5088160-1, com lotação 
no (a) caPS rENaScEr, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 02.05.2018 a 01.05.2021.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 16.11.2022 a 15.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 848876
Portaria Nº. 633 de 05 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) EUdilEUSa dE NaZarE MorEira 
Baia ,  cargo de  aGENTE dE SaUdE , Matrícula 99082-1, com lotação no 
(a) caPS rENaScEr, mês de licença Prêmio, 02 (dois) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 01.02.2015 a 30.11.2018.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03.10.2022 a 01.12.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 848758
Portaria Nº. 639 de 05 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) adElia NoGUEira SoUSa doS 
rEMEdioS , cargo de aGENTE dE SaUdE, Matrícula 2009404-1, com lo-
tação no (a) aGENTE dE SaUdE, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 16.03.1992 a 15.02.1995.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.10.2022 a 31.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 848897
Portaria Nº. 640 de 05 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) oSValdiNa NaZarE SErQUEi-
ra da SilVa BiTTENcord , cargo de aGENTE dE PorTaria, Matrícula 
57191347-1, com lotação no (a) aGENTE dE PorTaria, goze de licen-
ça prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
19.11.2007 a 18.11.2010.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.10.2022 a 30.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 848902
Portaria Nº. 630 de 05 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) doroTEa alBUQUErQUE dE 
criSTo, cargo de PSicoloGo, Matrícula 5161436-1, com lotação no (a) 
UrE Mia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio 20.04.2017 a 19.04.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.10.2022 a 30.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 848709
Portaria Nº. 631 de 05 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
  coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) KaTia criSTiNa doS SaNToS PE-
rES ,  cargo de  MEdico , Matrícula 5636442-3, lotação no (a) cS Marco 
com lotação no (a), 02 (dois) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 14.03.2014 a 13.03.2017.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03.10.2022 a 01.12.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 848720

Portaria Nº. 632 de 05 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria dE NaZarE foNSEca car-
doZa, cargo de TEcNico dE ENfErMaGEM, Matrícula 5892600-1, com 
lotação no (a) caPS rENaScEr, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 22.08.2017 a 21.08.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 11.10.2022 a 09.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 848733

oUtras MatÉrias
.

c i r-M i /1º crs/sesPa-Pa
resolução 0016 de 05 de setembro de 2022
a comissão intergestores regional do Sistema Único de Saúde do Pará – 
cir-SUS-Pa, no uso de suas atribuições legais e;
considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.
considerando que a Portaria GM/MS nº 1.606 de 11 de setembro de 2001, 
prevê o pagamento complementar à Tabela Unificada do SUS, desde que 
seja efetivado com recursos próprios.
considerando a Portaria de consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, 
que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, 
a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
considerando a portaria de consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro 
de 2017, que consolidou as normas sobre as políticas nacionais de saúde 
do Sistema Único de Saúde.
considerando a resolução ciT nº 02, de 17 de janeiro de 2012, que em seu 
artigo 6º define que os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão 
adotar relações complementares de ações e serviços de saúde, sempre em 
consonância com o previsto na rENaSES, respeitado as responsabilidades 
de cada ente federado pelo seu financiamento e de acordo com o pactuado 
nas comissões intergestores.
considerando a PorTaria Nº 874, de 16 de maio de 2013, que institui a 
Política Nacional para Prevenção e controle do câncer na rede de atenção 
à Saúde das Pessoas com doenças crônicas no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS).
considerando a PorTaria Nº 2.378, de 28 de outubro de 2004, que aprova 
o regulamento Técnico para Transplante de células-Tronco Hematopoéticas 
e dá outras providências.
considerando que o SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de 
saúde pública do mundo, garantindo acesso integral, universal e gratuito 
para toda a população do país. com a sua criação, o SUS proporcionou o 
acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação.
considerando a necessidade de implantação do serviço na modalidade de 
transplante autogênico/autólogo, uma vez que no caso dos autogênicos, 
a medula provém do próprio paciente, facilitando assim, a efetivação do 
mesmo, uma vez que não é necessário aguardar um doador compatível.
considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB N º 152 de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo 26, estabe-
lece que “ao Presidente da ciB e cir compete aprovar ad referendum, 
pleitos urgentes e relevantes que não possam ser pactuados pela plenária, 
devendo o assunto, ser submetido à pactuação na reunião ordinária sub-
sequente”.
resolve:
art. 1º- Pactuar “ad referendum” a contratação de serviços hospitalares do 
grupo de Transplante de Medula Óssea, localizado no município de Belém, 
pela Secretaria Estadual de Saúde Pública-SESPa, para realização de até 
10 (dez) procedimentos/mensal de transplantes autogênico/autólogo de 
sangue periférico e de medula óssea.
art. 2°- aprovar a adoção de tabela complementar, aos serviços contratu-
alizados do grupo de procedimentos de transplante autogênico/autólogo 
de sangue periférico e de medula óssea, conforme descrito na tabela em 
anexo i.
Art. 3º- Definir que os valores relativos ao pagamento em tabela comple-
mentar serão custeados com recursos do tesouro do Estado.
art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 05 de setembro de 2022.
Marco antonio rodrigues Normando dayane da Silva lima
Presidente da cir M i Secretário da cir M i.
coMissÃo iNterGestores reGioNaL de saÚde MetroPoLitaNa i
sisteMa ÚNico de saÚde
secretaria de estado de saÚde PÚBLica do ParÁ
c i r-M i /1º crs/sesPa-Pa
aNeXo i
traNsPLaNte aUtoGÊNico/aUtÓLoGo de MedULa Óssea e saNGUe 
PeriFÉrico
código Procedimento Valor/
Tabela SUS
Valor/
complemento Valor/Total
05.01.03.006-9
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colETa E acoNdicioNaMENTo dE MEdUla oSSEa No BraSil Para 
TraNSPlaNTE aUToGENico oU dE doador aParENTado oU Nao aPa-
rENTado
r$ 4.922,47
r$ 9.844,94
r$ 14.767,41
05.01.03.009-3
ProcESSaMENTo dE crioPrESEVaÇÃo dE MEdUla oSSEa oU dE cE-
lUlaS TroNco HEMaToPoETicaS dE SaNGUE PErifErico No BraSil 
Para TraNSPlaNTE aUToGENico
r$ 2.000,00
r$ 4.000,00
r$ 6.000,00
05.05.01.007-0
TraNSPlaNTE aUToGENico dE cElUlaS-TroNco HEMaToPoETicaS dE 
MEdUla oSSEa 
r$ 22.968,78
r$ 45.937,56 
r$ 68.906,34
05.06.01.002-3
acoMPaNHaMENTo dE PaciENTE PoSTraNSPlaNTE dE riM fiGado co-
racao PUlMao cElUlaSTroNco HEMaToPoETicaS E/oU PaNcrEaS (12
x - 1º ano)
r$ 135.00
r$ 270,00
r$ 405,00
05.06.02.002-9
iNTErcorrENcia PoS-TraNSPlaNTE aUToGENico dE cElUlaS-TroN-
co HEMaToPoETicaS (HoSPiTal dia)
r$ 135,00
r$ 270,00 
r$ 405,00
05.01.03.007-7
MoBiliZaÇÃo, colETa E acoNdicioNaMENTo dE cElUlaS TroNco HE-
MaToPoETicaS dE SaNGUE PErifErico No BraSil Para TraNSPlaNTE 
aUToGENico oU dE doador aParENTado oU Nao aParENTado.
r$ 2.461,24
r$ 4.922,48
r$ 7.383,72
05.05.01.008-9
TraNSPlaNTE aUToGENico dE cElUlaS-TroNco HEMaToPoETicaS dE 
SaNGUE PErifErico
r$ 22.968,78
r$ 45.937,56
r$ 68.906,34

Protocolo: 849096
resolução 0015 de 05 de setembro de 2022
a comissão intergestores regional do Sistema Único de Saúde do Pará – 
ciB-SUS-Pa, no uso de suas atribuições legais e;
considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.
considerando que a Portaria GM/MS nº 1.606 de 11 de setembro de 2001, 
prevê o pagamento complementar à Tabela Unificada do SUS, desde que 
seja efetivado com recursos próprios.
considerando a Portaria de consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, 
que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, 
a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
considerando a portaria de consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro 
de 2017, que consolidou as normas sobre as políticas nacionais de saúde 
do Sistema Único de Saúde.
considerando a resolução ciT nº 02, de 17 de janeiro de 2012, que em seu 
artigo 6º define que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
adotar relações complementares de ações e serviços de saúde, sempre em 
consonância com o previsto na rENaSES, respeitando as responsabilidades 
de cada ente federado pelo seu financiamento e de acordo com o pactuado 
nas comissões intergestores.
considerando que os direitos da criança estão consagrados na constituição 
Federal de 1988 e reafirmados no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Eca), que considera a criança, a pessoa até 12 anos incompletos, e o 
adolescente, a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. a convenção sobre os 
direitos da criança (cdc) de 1989 considera a criança todo ser humano 
com menos de 18 anos de idade.
considerando a sinalização da central Estadual de regulação do Estado 
(contida no Processo 2022/678541, no seq.01), quanto ao aumento ex-
pressivo de solicitações de internação pediátrica em leitos clínicos e leitos 
de UTi no ano de 2022;
considerando a necessidade da viabilização de abertura de novos leitos de 
retaguarda, em caráter excepcional e com UrGÊNcia, de modo que o estado 
coMissÃo iNterGestores reGioNaL de saÚde MetroPoLitaNa i
sisteMa ÚNico de saÚde
secretaria de estado de saÚde PÚBLica do ParÁ
c i r-M i /1º crs/sesPa-Pa possa acolher os referidos usuários, evitan-
do degradação da integridade física e piora clínica dos mesmos em unida-
des que não dispõem de condições adequadas para conduzir as especifici-
dades do atendimento pediátrico.
considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB Nº 152 de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo 26, estabelece 
que “ao Presidente da ciB e cir compete aprovar ad referendum, plei-
tos urgentes e relevantes que não possam ser pactuados pela plenária, 
devendo o assunto, ser submetido à pactuação na reunião ordinária sub-
sequente”.

resolve:
art. 1º - Pactuar “ad referendum” para contratação de 70 (setenta) leitos 
de Pediatria, sendo 20 leitos de UTi Pediátrica, 20 leitos de UTi Pediátrica 
para Pacientes crônicos e 30 leitos de Pediatria clínica, a ser contratados 
na Região Metropolitana I, a fim de salvaguardar a população em idade 
pediátrica no Estado do Pará.
art. 2º - aprovar a adoção de tabela complementar de 2x ao valor da 
Tabela SiGTaP sobre a diária de Unidade de Terapia intensiva Pediátrica - 
UTi em Estabelecimento assistencial de Saúde – EaS, conforme descrito 
no anexo i.
art. 3º - aprovar a adoção de tabela complementar de 1x ao valor da mé-
dia de aiH de acordo com a Tabela do Sistema de informação Hospitalar 
- SiH/SUS sobre a média da aiH de leitos clínicos Pediátrico em Estabele-
cimento assistencial de Saúde – EaS, conforme descrito no anexo ii.
Definir que os valores relativos ao pagamento, em tabela complementar, 
serão custeados com recursos do tesouro do Estado.
art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 05 de setembro 2022.
Marco antonio rodrigues Normando dayane da Silva lima
Presidente da cir M i Secretário da cir M i.
coMissÃo iNterGestores reGioNaL de saÚde MetroPoLitaNa i
sisteMa ÚNico de saÚde
secretaria de estado de saÚde PÚBLica do ParÁ
c i r-M i /1º crs/sesPa-Pa
aNeXo i
leitos de UTi Pediátrica
Tipo diária/Valor
Sigtap/SUS
r$
complemento
2x tabela Sigtap/SUS
r$
Valor de referência/diária r$
UTi Pediátrica
600,00 1.200,00 1.800,00
UTi Pediátrica para
pacientes crônicos 600,00 1.200,00 1.800,00
aNeXo ii
leito clínico Pediátrico
Tipo Média de aiH-
SiH/SUS r$
complemento
1x Média de aiH-
SiH/SUS r$
Valor de referência/diária r$
clínico Pediátrico 468,28 468,28 936,56

Protocolo: 849090
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diÁria
.

Portaria Nº 1006 de diÁria de 05/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Realizar capacitação aos profissionais, como enfermeiros, ACEs 
no programa VSPEa, agrotóxicos.
origem:  castanhal –Pa.
destino: inhangapí - Pa–  Período: 12,13 e 14/09/2022.
Servidora: Maria Nilcirene Pereira cargo: ag. de artes Práticas 
cPf-330.060.082.00  mat. 5231060
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1007, 1008 de diÁria de 05/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidora que irá realizar capacitação aos profissionais, 
como enfermeiros, acEs no programa VSPEa, agrotóxicos.
origem: castanhal -Pará
destino: inhangapí  -Pa.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: Motorista  
cPf-689.018.952.34 mat. 57205648/1 periodo : 12/09/2022
José raimundo Holanda de Melo costa cargo: Motorista 
cPf- 134.588.842.20 mat. 721220/1 Período: 13,14/09/2022
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 848699
Portaria Nº 998 de diÁria de 05/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar formação de profissionais para composição do Coletivo 
de Humanização do município supracitado
origem:  castanhal –Pa.
destino: São  João da Ponta - Pa–  Período: 08/09/2022.
Servidor: Sandro José da Silva cavalcante cargo: Pedagogo 
cPf- 254.476.882.72 mat. 5548004/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
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Portarias de Nº 999 de diÁria de 05/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidor que irá realizar formação de profissionais para 
composição do coletivo de Humanização do município supracitado
origem: castanhal -Pará
destino: São  João da Ponta -Pa.  Periodo: 08/09/2022
Servidor: Benedito José lima da Silva cargo: Motorista cPf- 233.862.232.49  
mat. 1086516
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 848591
Portaria Nº 1000 de diÁria de 05/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar formação de profissionais para composição do Coletivo 
de Humanização do município supracitado
origem:  castanhal –Pa.
destino: São  João da Ponta - Pa–  Período: 15/09/2022.
Servidor: Sandro José da Silva cavalcante cargo: Pedagogo 
cPf- 254.476.882.72 mat. 5548004/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1001 de diÁria de 05/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidor que irá realizar formação de profissionais para 
composição do coletivo de Humanização do município supracitado
origem: castanhal -Pará
destino: São  João da Ponta -Pa.  Periodo: 15/09/2022
Servidor: José Holanda de Melo costa cargo: Motorista cPf- 134.588.842.20 
mat. 721220/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 848607
Portaria Nº 1002 de diÁria de 05/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar formação de profissionais para composição do Coletivo 
de Humanização do município supracitado
origem:  castanhal –Pa.
destino: São  João da Ponta - Pa–  Período: 22/09/2022.
Servidor: Sandro José da Silva cavalcante cargo: Pedagogo 
cPf- 254.476.882.72 mat. 5548004/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1003 de diÁria de 05/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidor que irá realizar formação de profissionais para 
composição do coletivo de Humanização do município supracitado
origem: castanhal -Pará
destino: São  João da Ponta -Pa.  Periodo: 22/09/2022
Servidor: Waldocelys Pereira Manos de Moraes cargo: Motorista 
cPf- 410.549.542.91 mat. 572064061
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 848611
Portaria Nº 1004 de diÁria de 05/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar formação de profissionais para composição do Coletivo 
de Humanização do município supracitado
origem:  castanhal –Pa.
destino: São  João da Ponta - Pa–  Período: 29/09/2022.
Servidor: Sandro José da Silva cavalcante cargo: Pedagogo 
cPf- 254.476.882.72 mat. 5548004/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1005 de diÁria de 05/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidor que irá realizar formação de profissionais para 
composição do coletivo de Humanização do município supracitado
origem: castanhal -Pará
destino: São  João da Ponta -Pa.  Periodo: 29/09/2022
Servidor: Jose raimundo Holanda de Melo costa cargo: Motorista 
cPf- 134.588.82.20 mat.721220/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 848616

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
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.

diÁria
Portaria Nº 426, 16 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de juntamente com equipe cErEST/Pa, realizar reunião com Se-
cretário de Saúde e Técnicos da Vigilância em Saúde e atenção Básica, Qua-
lificação dos Profissionais de Saúde sobre os Agravos da Política de Saúde do 
Trabalhador e investigação dos casos de acidentes relacionados ao Trabalho.
origem: capanema/Pa – destino: ViSEU/ Pa.

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

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: 849091
diÁria
Portaria Nº 419, 12 de aGosto de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar monitoramento das ações de combate ao aedes ae-
gypti com as equipes municipais.
origem: capanema/Pa – destino: PEiXE Boi, NoVa TiMBoTEUa E
SaNTarÉM NoVo / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Josué Marcos Vieira do Nascimento 0505162 ag.  de Saúde Pública 

antônio Maria Matos de Souza 1086569 ag.  de Saúde Pública 
Harley raimundo Silva diniz 5965612-1 comissionado

No período de 22 a 26/08/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 849092
diÁria
Portaria Nº 382, 26 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos hospitais (Hospital 
de clinicas de Bragança, Hospital Geral de Bragança e Hospital
e Maternidade São Miguel) referente ao mês de Julho de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: aUGUSTo corrEa e BraGaNÇa / Pa.

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

No período de 24 a 26∕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: 849098
diÁria
Portaria Nº 385, 26 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar acompanhamento e avaliação dos contratos do Hospi-
tal Santo antônio Maria Zaccaria referente ao mês de Julho de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: BraGaNÇa / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
redson rogério Moura Gonçalves 57190600-1 Enfermeiro

Vera lucia almeida damous 119032-1 odontóloga

No período de 22 e 23∕08∕2022. Quantidade: 1,0 (uma ) diária.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 849100
diÁria
Portaria Nº 386, 26 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão realizar acompanhamento e avaliação dos contratos do Hospital Santo 
antônio Maria Zaccaria referente ao mês de Julho de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: BraGaNÇa / Pa.

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

No período de 22 e 23∕08∕2022. Quantidade: 1,0 (uma ) diária.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 849101
diÁria
Portaria Nº 405, 02 de aGosto de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de aplicar monitoramento e acompanhar a vacinação contra in-
fluenza e Sarampo.
origem: capanema/Pa – destino: augusto corrêa e Primavera / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Nádia cristina figueiredo ferreira Santos 55588852-1 Enfermeira

irene costa dos Santos 108812-1 ag. de Portaria

Manoel alexandre rodrigues 5967404-1 Tec. Em Enfermagem

No período de 22 à 25/08/2022. Quantidade 2,0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 849087
diÁria
Portaria Nº 406, 02 de aGosto de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão apli-
car monitoramento e acompanhar a vacinação contra Influenza e Sarampo.
origem: capanema/Pa – destino: augusto corrêa e Primavera / Pa.
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Nome do servidor Matrícula cargo
orivaldo ramos da Silva 5159164-1 Motorista

No período de 22 à 25/08/2022. Quantidade 2,0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 849088
diÁria
Portaria Nº 381, 26 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos hos-
pitais (Hospital de clinicas de Bragança, Hospital Geral de Bragança e Hos-
pital e Maternidade São Miguel) referente ao mês de Julho de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: aUGUSTo corrEa e BraGaNÇa / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
redson rogério Moura Gonçalves 57190600-1 Enfermeiro

Kamila liliane Nunes oliveira 57190896/1 ag. administrativo

No período de 24 a 26∕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: 849095

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 183 de 01/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo No laBoraTÓrio dE Malária, 
lEiSHMaNioSE (lT) E doENÇa dE cHaGaS.
PErÍodo: 05 E 06/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): SaNTa Maria do Pará-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
roMildo dE MoraES 0501691 MicroScoPiSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 849037

Portaria Nº 181 de 01/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo E MoNiToraMENTo NaS aÇÕES dE 
coNTrolE da Malária EXEcUTadaS NoS laBoraTÓrioS dE BaSE.
PErÍodo: 05 a 06/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (dUaS MEiaS)
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá - Pa
dESTiNo (S): SaNTa Maria do Para – Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
iraNEidE GaldiNo MorEira 57206615/1 aGENTE dE coNTrolE dE ENdEMiaS

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 848989

Portaria Nº 185 de 01/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para ParTiciPar do cUrSo dE 
aTUaliZaÇÃo EM Efd rEiNf, cdTfWEB E rETENÇÕES TriBUTáriaS E 
PrEVidENciáriaS Na adMiNiSTraÇÃo PÚBlica: PráTica E fEcHaMEN-
To daS NoVaS oBriGaÇÕES acESSÓriaS.
VEÍcUlo oficial S10 rfW 4d40
PErÍodo: 05 a 06/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá - Pa
dESTiNo (S): BElÉM – Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

JoÃo carloS riBEiro fidÉliS 58530102 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 848670

Portaria Nº 184 de 01/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar do cUrSo dE aTUaliZaÇÃo EM Efd rEiNf, cd-
TfWEB E rETENÇÕES TriBUTáriaS E PrEVidENciáriaS Na adMiNiS-
TraÇÃo PÚBlica: PráTica E fEcHaMENTo daS NoVaS oBriGaÇÕES 
acESSÓriaS.
PErÍodo: 05 a 06/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá - Pa
dESTiNo (S): BElÉM – Pa.

SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
aNToNia cEcÍlia dE SoUZa liMa 5896306/1 aGENTE adMiNiSTraTiVo
aNToNia Maria VEraS BaSToS 555.874.45/1 coNTador

fáBio alEXaNdrE dE SoUSa SaNToS 5966851 adMiNiSTrador

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 848666

Portaria Nº 190 de 05/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo No laBoraTÓrio dE ENToMoloGia/
idENTificaÇÃo dE larVaS doS VETorES doS aGraVoS.
PErÍodo: 05 E 06/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): SaNTa Maria do Pará-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
JoSE aUGUSTo NaSciMENTo oliVEira 572061281 aG. dE ENdEMiaS

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 849132

Portaria Nº 191 de 05/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor Para rEaliZar SUPErViSÃo No laBo-
raTÓrio dE ENToMoloGia/idENTificaÇÃo dE larVaS doS VETorES 
doS aGraVoS.
VEÍcUlo oficial ford raNGEr, Placa NSV-3d76
PErÍodo: 05 E 06/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): SaNTa Maria do Pará-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
fraNK JUNior carValHo coSTa 572340981 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 849138
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errata
.

errata de diÁria.
PORTARIA Nº223 de 11 de Julho de 2022. Publicado no Diário Ofi-
cial n° Nº 35.049 de 18 de Julho de 2022. Protocolo: 829077.
Servidor:
odilon ricardo duarte Moreira
onde se lê.
Período: 08/08/2022 a 12/08/2022 / N° de diárias:4 ½ (quatro diárias e meia)
Leia-se.
Período: 19/09/2022 a 23/09/2022 / N° de diárias:4 ½ (quatro diárias e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 848703

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento
apostilamento do contrato N° 08/2022
apostilamento n° 1/2022
Exercicio: 2022 
Processo: 2022/847210
contratante: SEcrETaria dE SaUdE PUBlica/10° crS/alTaMira
contratado : PaPEl E cia Prod. dE PaPElaria EirEli
objeto: contratação de empresa para aquisição de materiais de expedien-
te, para atender as necessidades do 10ºcrS/SESPa/altamira.
objetivo do apostilamento: adequar a dotação orçamentária ao exercício de 
2022. aplicar correção dos PTrES: 938881 e 938302 por motivo de erro crasso.
1.o PTrES onde se lê 938881, leia-se 908881;
2.o PTrES onde se lê 938302, leia-se 908302;
diante ao exposto, faça incluir os PTrES 908881 e 908302.
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data do apostilamento: 01/09/2022
Waldecir aranha Maia
ordenador de despesas do 10° crS/SESPa

Protocolo: 848925

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 218 de 17 de agosto de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: realizar Monitoramento do Programa de controle das leishma-
nioses e Monitoramento do programa controle da Tuberculose
MUNiciPio: MaraBá/ abel figueiredo, Bom Jesus do Tocantins e rondon do Pará.
PEriodo: 22 a 26/08/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
fraNciSco SaraiVa PErEira Nutricionista 57197525-1

TErEZiNHa dE JESUS carNEiro BarroS Enfermeira 5466040-1

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 848809
Portaria Nº 219 de 17 de agosto de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: conduzindo servidores da dVS que irá realizar Monitoramento do 
Programa de controle das leishmanioses e Monitoramento do programa 
controle da Tuberculose, conforme Portaria 218.
MUNiciPio: MaraBá/ abel figueiredo, Bom Jesus do Tocantins e rondon do Pará.
PEriodo: 22 a 26/08/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
iZaQUE caValcaNTE dE araUJo Motorista 505659

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 848822

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 020 de 02 de setembro de 2022
Nome: odete ceza dos Santos.
Matrícula/Siape: 57206664-1.
cargo: agente de Endemias.
lotação: 12º crS / conceição do araguaia.
Triênio: 29.10.2008 a 28.10.2011.
Período: 16.11.2022 a 15.12.2022.
Nº de dias: 30 (trinta) dias.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 848653

diÁria
.

Portaria Nº 509 de 05 de setembro de 2022.
Nome: catarina Maria Santos abud
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 563317
cPf: 134.890.702-91
Período: 18 a 24.09.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia)
origem: Belém
destino: conceição do araguaia
objetivo: realizar levantamento de patrimônio e repasse de materiais de 
patrimônio via sistema para os municípios de origem.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 848663
Portaria Nº 510 de 05 de setembro de 2022.
Nome: creuza Melo dos Santos
cargo: chefe de centro de Saúde
Matrícula/Siape: 8400636/2
cPf: 440.643.222-15

Período: 20 a 24.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: Belém
destino: conceição do araguaia
objetivo: realizar levantamento de patrimônio e repasse de materiais de 
patrimônio via sistema para os municípios de origem
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 848664
Portaria Nº 508 de 05 de setembro de 2022
Nome: Epitácio castro Saraiva.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 0504697.
cPf: 480.110.961-68.
Nome: darley da Silva Santos.
cargo: agente administrativo.
Matrícula: 5897522-1.
cPf: 853.959.272-04.
Nome: ademar coelho Barbosa.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 505545.
cPf: 032.693.292-53.
Nome: creuza Melo dos Santos
cargo: chefe de centro de Saúde
Matrícula/Siape: 8400636/2
cPf: 440.643.222-15
Nome: catarina Maria Santos abud
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 563317
cPf: 134.890.702-91
Período: 26 a 30.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte, floresta do araguaia, Bannach e rio Maria.
objetivo: realizar levantamento de patrimônio e repasse de materiais de 
patrimônio via sistema para os municípios de origem.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 848657

.

.

oUtras MatÉrias
.

resolução cir araguaia Nº 013 de 02 de setembro de 2022
a coordenadora da comissão intergestores regional da região de Saúde 
araguaia no uso de suas atribuições, e:
- considerando o decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a lei 8080/1990 e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e articulação interfederativa;
- considerando a resolução ciT nº 01, de 29/09/2011, que estabelece 
diretrizes gerais para a instituição de regiões de Saúde no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), nos termos do decreto Nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011;
- considerando a resolução ciB/SUS n°167 de 18 de novembro de 2014, 
que aprova as alterações do regimento interno da ciB/SUS/Pa;
- considerando a resolução ciB/SUS n°090, de 12 de junho de 2013, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado do Pará n° 32422 de 21/06/2013, que 
repactua o desenho de regionalização do Estado do Pará;
- considerando a reunião Extraordinária da comissão intergestores regio-
nal (cir-araguaia) do dia 02 de setembro de 2022;
resolve:
Art. 1º - Aprovar a Retificação do anexo da Resolução nº 012/2022 CIR 
Araguaia, que trata do Perfil Assistencial do Hospital de Rio Maria, confor-
me decisão da plenária da reunião extraordinária cir araguaia, em anexo.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
conceição do araguaia, 02 de setembro 2022.

Jucirema de Souza Gomes
diretora regional
12º crS/SESPa

Presidente da cir araguaia

cleidson ferreira chaves
Secretário Municipal de Saúde
rep. coSEMS região araguaia

anexo da resolução cir araguaia Nº 013 de 02 de setembro de 2022
PerFiL assisteNciaL HosPitaL GeraL de rio Maria - HGrM
descriÇÃo da UNidade
distribuição de leitos por Especialidades Hospitalar:
37 leitos implantados, distribuídos em:
cirurgia geral: 06
clínica traumatologia-ortopedia: 14
clínica Ginecologia: 04
obtetrícia: 04
PPP: 02
Sala observação (vermelha): 02
Sala de observação (amarela): 05
200 procedimentos hospitalares de baixa e média complexidade nas es-
pecialidades:
cirurgia geral: 30
cirurgia ginecológia (histerectomia, miomectomia e oferectomia): 20
cirurgia traumatologia-ortopédica: 100
cirurgia reparadora: 10
obstetrícia cesariana (risco habitual): 20
obstetrícia normal (risco habitual): 20
 atendimento às urgências e emergências – Porta aberta:
Cirurgia geral-retaguarda (abdômen agudo ou inflamatório, e associado a 
trauma ortopédico);
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Traumatologia-ortopedia em baixa e média complexidade;
obstetrícia risco Habitual;
Sobreaviso em ginecologia;
Plantões 24h em obstetrícia;
Pareceres médicos em até 24h:
infectologia;
cardiologia;
Vascular.
Serviço ambulatorial:
550 consultas médicas especializadas:
anestesiologia - risco cirúrgico: 50
cardiologia pré-operatóriae continuidade de tratamento pós-alta: 100
cirurgia geral: 100
Ginecologia: 60
obstetrícia: 60
Traumatologia-ortopedia: 180
15.500 procedimentos em serviços com finalidade diagnóstica:
análises clínicas básicas e avançadas: 12.000
Patologia: 270
ECG - eletrocardiografia: 400
USG - ultrasonografia geral: 200
USG - ultrasonografia doppler: 50
Radiografia: 2.500
Ecocardiograma eletivo/internados: 80
1.600  atendimentos  e  sessões  para  internados  através  dos profissio-
nais relacionados:
fisioterapia, nutrição e psicologia.

Protocolo: 848915

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 121/2022-HoL
objeto: é o fornecimento de MaTErial TÉcNico HoSPiTalar, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo 
do Edital, discriminado no contrato, por um período de 12 (doze) meses.
Valor Global: 76.950,00 (setenta e seis mil reais novecentos e cinqüenta reais)
data assinatura: 30/08/2022
Vigência: 30/08/2022 a 29/08/2023
Pregão Eletrônico Nº. 114/2022
orçamento: 10.302.1507.8880.339030 fonte: 0103/0269
contratado: NacioNal coMErcial HoSPiTalar S.a., sediada na aV 
doUTor celso charuri 7500 / Jardim Manoel Penna / ribeirao Preto / SP / 
cEP14098-515, tel: (83)2106-2433 / (16) 3963-9090, e-mail: licitacao@
nacionalhospitalar.com.br, inscrita no cNPJ sob o nº 52.202.744/0001-92.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 848781

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°142/2022 – HoL
objeto: aquisição com instalação de Equipamentos médicos
data: 19/09/2022
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, 05 de setembro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 848794

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 687/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirEToria GEral do HoSPiTal oPHir loYola, No USo dE SUaS 
aTriBUiÇÕES lEGaiS.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1057600 de 19/08/2022.
rESolVE:
coNcEdEr SUPriMENTo dE fUNdoS, em nome de GaBriEla SilVEira 
da SilVa, matricula funcional nº 57197135/1, assessora da coordenação 
de ambulatório, lotada no departamento de ambulatório, nos seguintes 
elementos de despesas:
33.90.30 – Material de consumo: r$7.000,00 (sete mil reais)
33.90.39 – Pessoa Jurídica: r$1.000,00 (Um mil reais)
Para fazer face às despesas com material de consumo desta instituição;
o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo será de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de emissão da ordem Bancária.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período sujeitando-se a tomada de constas se não o fizer no 
prazo determinado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Gabinete da diretoria Geral do Hospital ophir loyola, 02.09.2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 848924

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 689/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a licença saúde da servidora HElENa ToBiaS acaTaUaS-
SU NUNES, no período de 13/09 a 27/09/2022, administrador, matrícula 
nº 7000324/1, chefe da divisão de finanças.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1117173 de 31/08/2022.
rESolVE:
dESiGNar, a partir de 13/09/2022 a servidora SoNia Marcia coSTa BE-
cKMaN NErY, Técnico administração e finanças (adMiNiSTraÇÃo), ma-
trícula nº 5896930/3, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, 
para responder pela Chefia da Divisão de Finanças, em razão da ausência 
do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de Setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 848917
Portaria Nº 690/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a participação no período de 12/09 a 16/09/2022, no fó-
rum latino americano, na cidade de São Paulo – São Paulo, do servidor 
Joao dE dEUS rEiS da SilVa (assessor Especial iii / Medico), matrícula 
nº 3152928/1, e diretor clinico desde Hospital.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1118114 de 
31/08/2022.
rESolVE:
dESiGNar, a partir de 12/09/2022 a servidora SaMaNTa MoNiQUE PaN-
ToJa MiraNda, Enfermeiro, matrícula nº 80846391/1, pertencente ao 
Quadro de Pessoal ativo do Hol, para responder pela diretoria clinica em 
razão da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de Setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 848914
Portaria Nº 691/2022-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 02/01/2021.
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/827262 de 30/06/2022.
rESolVE:
coNcEdEr licença de 90 (noventa) dias, ao servidor Nilo SErGio fraN-
co fiocK doS SaNToS, auxiliar de operações (assessor da diretoria de 
administração e finanças), matrícula n° 3275795/1, lotado na divisão de 
Almoxarifado, a partir de 02/07/2022, a fim de concorrer como candidato 
a deputado Estadual, no Pleito Eleitoral de 2022, no Município de Belém/
Pa, sem prejuízo de seus vencimento de acordo com a lei complementar 
64 de 18/05/1990, art. 1º ii alínea l.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de setembro de 2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 848895
Portaria Nº 688/2022-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 2022/1124763 de 
01/09/2022.
rESolVE:
alTErar, os termos da PorTaria Nº 830/2012 – GaB/dG/Hol de 
05/11/2012, excluindo o servidor carloS da foNSEca fariaS, 
Escriturário, matrícula n° 5087619/1 do rol de servidores que percebem a 
Gratificação de Tempo Integral, a partir de 01/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
 Em, 01 de setembro 2022.
iVETE GadElHa VaZ
 diretora Geral do Hol

Protocolo: 848665
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 089/2022
data: 05/09/2022
Valor total: r$ 40.100,00
oBJETo: aVENTal EM PoliProPilENo
fundamentação legal: com base no artigo 24, incisos iV, da lei federal 
nº8.666/93 e Parecer nº 307/2022/Prof/fScMP
Data de Ratificação: 05/09/2022 - PAE nº 2022/1076391
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 0149009936, 
0349008569, 0349008725, 0349008751, 0349008950, 0349009280, 
0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535, 0349009606 , 
0349009750 e seus respectivos superávits
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: E. r. TriNdadE - EPP (TriMEd)
cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: rua São francisco nº 1104, Bairro Juazeiro, cEP:68.790-
000, Santa isabel do Pará-Pa, TElEfoNE: (91) 8814-4784
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 848754

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 089/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 05/09/2022 - PaE nº 2022/1076391
objeto: aVENTal EM PoliProPilENo
coNTraTada: E. r. TriNdadE - EPP (TriMEd)
cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 848756

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01380
Valor: r$3.000,00
data: 21/07/2022
objeto: PaGaMENTo dE 30 VaGaS dE MEdicoS rESidENTES da SaNTa 
caSa, No coNGrESSo ParaENSE dE GiNEcoloGia, rEaliZado NoS 
diaS 10 E 11/07/2022 EM BElEM/Para
PaE nº 2022/490859 - iNdENiZaToria
funcional Programática: 10128150789240000; fontes de recursos: 
0149006489; Elemento de despesa: 33909300
coNTraTada: aSSociaÇÃo ParaENSE dE GiNEcoloGia E oBSTETricia,
cNPJ/Mf: 04728861-0001/41
Endereço: rUa doS PariQUiS, Nº3001, Sala: 805, crEMacao, BElÉM 
Pará, cEP: 66040045
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 848714

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 972/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 31 de agosto de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-

penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; conside-
rando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1072465;
rESolVE,
•  I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base ao servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar

ailton Nunes da Silva 5967805/1 Técnico de
Enfermagem GEcod 19/08/2022

• II - Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 31 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 848899
Portaria Nº 973/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 31 de agosto de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; conside-
rando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1072933;
rESolVE,
• I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar

arlete Sayarah Santiago flores 5967310/1 Técnico de
Enfermagem GETrd 01/08/2022

• II - Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 31 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 848890

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 088/2022 decorreNte de PreGÃo eLetrÔ-
Nico Nº. 036/2022- Processo adMiNistratiVo Nº 2021/784627.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElariaS lTda EirE-
li - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 
.19.518.277/0001-39 com sede na av. duque de caxias, 1197 - marco 
cep.66093029 Belém/Pa, neste ato representada por seu representante 
legal Josimar alves costa, portador da cédula de identidade nº. 1418156, 
cPf/Mf sob o nº. 212.332.502-30, doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMEN-
ToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal (EPi) para o corpo funcional da fundação 
HEMoPa. (iTENS: 6,7,8,9,10,11 e 17)
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo;
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10122129783380000, 10302150782880000 e 
10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 5.738,46 (cinco 
mil setecentos e trinta oito reais e quarenta e seis centavos).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora Patrícia cristina Moreira arruda, Médica do trabalho, tendo como 
fiscal Técnico regina carla Silva Martinho, enfermeira do SaSS.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 29 de agosto de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Josimar alves costa - PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElariaS lTda EirE-
li - EPP -contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 848764
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eXtrato do coNtrato Nº 089/2022 decorreNte de PreGÃo eLetrÔ-
Nico Nº. 036/2022- Processo adMiNistratiVo Nº 2021/784627.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: TEcHNaV SolUÇÕES EM EQUiPaMENTo E coMErcio aTa-
cadiSTa E VarEJiSTa EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ sob o nº 33.518.624/0001-54 com sede na av. cesário de Melo, rua 30, 
224- casa 2 (conj. cesarão) Santa cruz- rio de Janeiro/rJ- cEP: 23.595-210, 
neste ato representada por seu representante legal adecia Borges cerqueira 
Barbosa, portador da cédula de identidade nº. 3028615005, cPf/Mf sob o 
nº. 026.121.495-03, doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMEN-
ToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal (EPi) para o corpo funcional da fundação 
HEMoPa. (iTEM: 23)
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo;
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10122129783380000, 10302150782880000 e 
10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 5.362,50 (cinco 
mil trezentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora Patrícia cristina Moreira arruda, Médica do trabalho, tendo como 
fiscal Técnico regina carla Silva Martinho, enfermeira do SaSS.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 29 de agosto de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
adecia Borges cerqueira Barbosa -TEcHNaV SolUÇÕES EM EQUiPaMENTo 
E coMErcio aTacadiSTa E VarEJiSTa EirEli -contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 848785
eXtrato do coNtrato Nº 087/2022 decorreNte de PreGÃo eLetrÔ-
Nico Nº. 036/2022- Processo adMiNistratiVo Nº 2021/784627.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: MEdPriME diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E iNSU-
MoS HoSPiTalarES lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ sob o nº 45.838.204/0001-34 com sede na cidadE NoVa V,TV. WE 
53, Nº1211 cEP: 67.133-360, aNaNiNdEUa/Pa, neste ato representada 
por seu representante legal Thiago Goncalves lopes, portador da cédula 
de identidade nº. nº 5550921, cPf/Mf sob o nº. 892.164.072-04, dora-
vante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMEN-
ToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal (EPi) para o corpo funcional da fundação 
HEMoPa. (iTENS: 1,4 e 5)
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo;
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10122129783380000, 10302150782880000 e 
10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 7.686,41 (Sete mil 
seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora Patrícia cristina Moreira arruda, Médica do trabalho, tendo como 
fiscal Técnico regina carla Silva Martinho, enfermeira do SaSS.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 29 de agosto de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Thiago Goncalves lopes -MEdPriME diSTriBUidora dE MEdicaMENToS 
E iNSUMoS HoSPiTalarES lTda, -contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 848778
eXtrato do coNtrato Nº 086/2022 decorreNte de PreGÃo eLetrÔ-
Nico Nº. 049/2022- Processo adMiNistratiVo Nº 2022/646899.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: cdM1 MEdiciNa diaGNÓSTica EirEli, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 34.972.321/0001-70 com sede 
na : TV. BarÃo do TriUNfo, N° 3540 Edif iNfiNiTY corPoraTE Sala 

103 cEP: 66.095-050, neste ato representada por seu representante legal 
PaUlo GilBErTo SilVa ToBiaS, portador da cédula de identidade nº. 
5034807/SSP-Pa, cPf/Mf sob o nº. 137.548.232-72, doravante denomi-
nada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é contratação de laborató-
rio(s) de Patologia clínica ou análises clínicas para prestação de serviços 
laboratoriais de apoio de complementação às rotinas da coordenação de 
laboratórios, do Hemocentro coordenador de Belém e dos Hemocentros 
regionais de Marabá e castanhal da fundação HEMoPa.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782880000, 10122129783380000 e 
10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 643.932,25 (seiscentos 
e quarenta e três mil novecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos).
do fiScal do coNTraTo: Serão responsáveis pela gestão e fiscalização 
dos contratos referentes aos lotes: 15.1.1. iTEM 1 – HEMocENTro coor-
dENador: Biomédico Mauricio Koury Palmeira, coordenador de laborató-
rios-colaB;
15.1.2. iTEM 2 – HEMocENTro rEGioNal dE caSTaNHal: Médico José 
daniel andion farias, gerente do Hemocentro regional de castanhal;
15.1.3. iTEM 3 – HEMocENTro rEGioNal dE MaraBá: Biomédica regia-
ne chamon avancini izaías, gerente do Hemocentro regional de Marabá.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 24 de agosto de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Paulo Gilberto Silva Tobias -cdM1 MEdiciNa diaGNÓSTica EirEli - 
contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 848772
eXtrato do coNtrato Nº 092/2022 decorreNte de disPeNsa 
de LicitaÇÃo - Processo adMiNistratiVo Nº 2022/505574.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: diSTriBUidora flaMEd HoSPiTalar EirEli, pessoa ju-
rídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 11.888.791/0001-54, 
com sede na Tv. WE 42 cj cidade Nova Viii, nº 78ª – Jardim falcolandia 
–rua Segunda – Sala 1 – Bairro: cidade Nova – ananindeua-Pa, cEP nº 
67133-345, neste ato representada por seu representante legal senhor 
flavio Souza de Morares cardoso Neto, portador da cédula de identidade 
nº 4012465 Pc/Pa, cPf/Mf sob o nº. 696.132.302-20, doravante denomi-
nada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é aquisição de EQUiPoS, coM 
BoMBaS dE iNfUSÃo liNEar EM coModaTo, para atender as necessi-
dades do ambulatório Hematológico da fundação Hemopa (Hemocentro 
coordenador).
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária:
Programa de Trabalho: 10302150782880000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 152.220,00 (cento 
e cinqüenta e dois mil duzentos e vinte reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato o 
servidor responsável pela Gerencia do almoxarifado e Patrimônio, tendo 
como fiscal Gisele Maria cardoso da Silva, Enfermeira e Gerente de en-
fermagem.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 01 de Setembro de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
flavio Souza de Morares cardoso Neto -diSTriBUidora flaMEd HoSPi-
Talar EirEli -contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 848730
EXTraTo do coNTraTo Nº 090/2022 dEcorrENTE dE PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SEPlad/dGl/SrP Nº 023/2021- aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
017/2022 - Processo adMiNistratiVo Nº 2022/894914.
das Partes:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: NorTE TUriSMo lTda EPP, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ sob o nº 05.570.254/0001 -69, com sede na Trav. 
Padre Prúdêncio, 43-B - centro, cEP.: 66010.150 – Belém/Pa, neste ato 
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representada por seu representante legal lEoNardo GUiMaraES foNTE-
NElE, portador da cédula de identidade nº. 2992994 SSP/Pa, cPf/Mf sob 
o nº. 692.072.402-20, doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é Prestação de Serviço de agen-
ciamento de viagens e o fornecimento de Passagens aéreas Nacionais, com: 
Emissão, remarcação ou alteração, cancelamento e entrega de passagens 
aéreas Nacional via sistema informatizado de gestão de viagens.
oBS: remessa, reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete (Manual ou 
eletrônico)e /ou ordens de passagens; por um período de 12 meses.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo;
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária:
Programa de Trabalho: 10302142782930000, 10302150788790000, 
10128150789240000, 10128150888870000 E 10122129783380000.
fonte de recurso: 0269001022, 0261000000 E 0103006359
Natureza de despesa: 339033
do Valor: o valor global estimado do presente contrato é de r$ 
150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) sendo empenhado, a cada solici-
tação, apenas o valor a ela referente.
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora efetiva Sra. ilvia Bentes Guimarães (administradora); e fiscali-
zação do contrato o servidor efetivo Sr. João Paulo aragão araujo (agente 
administrativo), da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 31 de agosto de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
leonardo Guimarães fontenele - NorTE TUriSMo lTda EPP – contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 848749

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato n°150/2018 
(reF. Proc. 2022/1035877).
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: NoPraGaS coNTrolE aMBiENTal lTda, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 05.972.711/0001-41, com 
sede na Tv. Mariz e Barros, n°1678, Pedreira, cEP n° 66080-009, Belém/
Pa, neste ato representado por seu representante legal Josias rodrigues de 
Mesquita, portador da cédula de identidade nº. 00100960401/detran-pa, 
cPf sob o nº. 223.270.882-91, residente e domiciliado na Passagem 1° de 
dezembro, n° 01-Souza-cEP: 66075-113, Belém/PÀ, doravante denomi-
nada coNTraTada
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 150/2018, nos termos da lei federal nº 8666/93 quanto à prorrogação 
de seu prazo, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 31/10/2022 a 
31/10/2023.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$ 
35.310,00 (trinta e cinco mil trezentos e dez reais) com reajuste de 9,17% 
do iPc-fiPE.
foNTE do rEcUrSo: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contra-
tante, como a seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10302150782930000 E 10122129783380000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103006360
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 01 de Setembro de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Josias rodrigues de Mesquita -NoPraGaS coNTrolE aMBiENTal lTda - 
contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 848724

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2022/HeMoPa
Processo administrativo eletrônico nº 2022/524885
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público a HoMoloGaÇÃo da adjudicação referente 
ao Processo adm. nº 2022/524885 - Pregão Eletrônico Nº 048/2022 – 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos 
de Manutenção Preventiva e corretiva com fornecimento e substituição de 
peças, componentes, acessórios e insumos por outros novos e originais 
dos sistemas de ar condicionado das centrais de ar fan coil (condensação 
a água), aparelhos tipo splits e aparelhos de ar condicionados tipo de 

janela, assim como a instalação de dutos e saídas de ar condicionado para 
as salas, corredores e depósitos, advindas das máquinas instalados no 
Hemocentro coordenador, anexos e Hemocentro regional de castanhal, 
conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no Termo 
de referência e anexos:
lote Único – Empresa caTa VENTo rEfriGEracao E SErVicoS GEraiS 
lTda, cNPJ: 03.534.028/0001-05.
Preço Total: r$ r$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais).
os autos do Processo administrativo Nº 2022/524885 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 05 de setembro de 2022.
comissão Permanente de licitação
  fundação HEMoPa.

Protocolo: 848844

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de rescisÃo do coNtrato N° 017/2022, Por acordo 
eNtre as Partes
Por este ato administrativo, a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HE-
MaToloGia do Pará, com personalidade jurídica de direito público, com 
sede na Trav. Padre Eutíquio nº2109, cidade de Belém, Estado do Pará, 
inscrita no cNPJ/Mf nº 05.837.521/0001-11, neste ato representado por 
seu Presidente, Paulo andré castelo Branco Bezerra , brasileiro, adminis-
trador, portador do rG nº 2847152  SEGUP/Pa e cPf nº 229.089.192-49, 
residente e domiciliado nesta cidade, considerando os fatos constatados no 
que se refere a impossibilidade de entrega do objeto contratual por parte 
da contratada, com a manutenção do valor licitado, conforme o exposto 
nos autos do Processo administrativo n. 2022/1087179.
rESolVE:
art. 1°. rescindir amigavelmente o contrato n° 017/2022, nos termos da 
cláusula décima Terceira, item 13.2, b do referido instrumento contratual, 
celebrado com a empresa BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 01.580.769/0001-99 
com sede na Beco da Piedadade Nº 32 (Piedade e Praça Magalhaes) Bairro: 
reduto / cidade: Belém - Pa. cEP 66053-220, neste ato representada por 
seu representante legal Jorge luiz antonio Velozo, portador da cédula de 
identidade nº. 3282228 SSP/Pa, cPf/Mf sob o nº. 082.323.852-00.
Art. 2º. As partes ficam liberadas de toda e qualquer obrigação contratual.
Belém, 01 de setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa
Jorge luiz antonio Velozo
BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli
contratada

Protocolo: 848788

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

errata
.

errata do PreGÃo eLetrÔNico srP 102/2022
No doe N° 35.078 de 16/08/2022, que publicou o número da pu-
blicação n° 840199.
oNde se LÊ:

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor UNi-
tÁrio VeNcedor

 

Kit para eletrodo cardíaco temporário, 
contendo “fio de marcapasso”, medindo 

aproximadamente 110cm de comprimento, 
calibre de 5 french, bipolar, para mar-
capasso transvenoso, com protetor tipo 

“camisinha”, e devendo apresentar medida 
indicativa a cada 10cm de comprimento; 

agulha de punção venosa, venosa profunda; 
fio guia; dilatador + introdutor.

90 r$ 1.859,00

BioMEdical Pro-
dUToS ciENTificoS 
MEdicoS E HoSPi-

TalarES S a

 

Kit para eletrodo cardíaco temporário, 
contendo “fio de marcapasso”, medindo 

aproximadamente 110cm de comprimento, 
calibre de 6 french, bipolar, para mar-
capasso transvenoso, com protetor tipo 

“camisinha”, e devendo apresentar medida 
indicativa a cada 10cm de comprimento; 

agulha de punção venosa, venosa profunda; 
fio guia; dilatador + introdutor

150 r$ 1.859,00

BioMEdical Pro-
dUToS ciENTificoS 
MEdicoS E HoSPi-

TalarES S a
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lEia-SE:

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor 
UNitÁrio VeNcedor

 

Kit para eletrodo cardíaco temporário, contendo “fio 
de marcapasso”, medindo aproximadamente 110cm de 

comprimento, calibre de 5 french, bipolar, para marcapasso 
transvenoso, com protetor tipo “camisinha”, e devendo 

apresentar medida indicativa a cada 10cm de comprimen-
to; agulha de punção venosa, venosa profunda; fio guia; 

dilatador + introdutor.

90 r$ 790,00

BioMEdical Pro-
dUToS ciENTificoS 
MEdicoS E HoSPiTa-

larES S a

 

Kit para eletrodo cardíaco temporário, contendo “fio 
de marcapasso”, medindo aproximadamente 110cm de 

comprimento, calibre de 6 french, bipolar, para marcapasso 
transvenoso, com protetor tipo “camisinha”, e devendo 

apresentar medida indicativa a cada 10cm de comprimen-
to; agulha de punção venosa, venosa profunda; fio guia; 

dilatador + introdutor.

150 r$ 790,00

BioMEdical Pro-
dUToS ciENTificoS 
MEdicoS E HoSPiTa-

larES S a

Belém (Pa), 05 de setembro de 2022
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 848885

.

.

coNtrato
.

contrato N° 240/2022
cLassiFicaÇÃo do oBJeto:
objeto: aquisição de produtos para saúde (PPS) de uso comum a todas 
as áreas assistenciais para atender a necessidade de 12 (doze) meses das 
unidades de internação clínica, unidades de terapia intensiva, ambulatório, 
serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, centro cirúrgico e obstétrico, 
emergência cardiológica e psiquiátrica e centro de Hemodiálise Montei-
ro leite da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(fPEHcGV).
Valor: r$190.944,00 (cento e noventa mil, novecentos e quarenta e quatro reais).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 92/2022
data assinatura:  01/09/2022
Vigência: início em 01/09/2022 e término em 31/08/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0261, 0103 e 0130 e/ou 0269 e suas respectivas sub 
fontes e superavits.
coNTraTado:
Nome: KlEMMEN iMPorTaÇÕES
Endereço: rUa GUaricaNGa, 243- laPa
SÃo PaUlo/SP
cEP: 05075-030
Telefone: (11)36413880
E-mail: vendas@klemmen.com.br
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 848933
contrato N° 241/2022
cLassiFicaÇÃo do oBJeto:
objeto: aquisição de produtos para saúde (PPS) de uso comum a todas 
as áreas assistenciais para atender a necessidade de 12 (doze) meses das 
unidades de internação clínica, unidades de terapia intensiva, ambulatório, 
serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, centro cirúrgico e obstétrico, 
emergência cardiológica e psiquiátrica e centro de Hemodiálise Montei-
ro leite da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(fPEHcGV).
Valor: r$2.328,20 (dois mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte centavos).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 92/2022
data assinatura:  01/09/2022
Vigência: início em 01/09/2022 e término em 31/08/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0261, 0103 e 0130 e/ou 0269 e suas respectivas sub 
fontes e superavits.
coNTraTado:
Nome: aMaZoN MEdical carE EirEli
Endereço: cJ. SaTÉliTE, TraV. WE -12, Sala 1 GalPÃo a - coQUEiro
BElÉM-Pa
cEP: 315.948.404-15
Telefone: (91)98251-4415
E-mail: licitacao@amazonmedical.net.br
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 849066

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 7°
data da assinatura: 06/09/2022
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da 
vigência do contrato n° 161/2017, na forma da sua cláUSUla Vii – da 
ViGÊNcia E alTEraÇÕES;

fica prorrogada a vigência do contrato nº 161/2017, pelo período de 06 
(três) meses, de 09/09/2022 a 08/03/2023 nos termos do art. 57, § 4º, 
inciso V, da lei nº. 8.666/93.
contrato: 161/2017
Exercício: 2022
contratado: ProaM ProdUToS E SErViÇoS da aMaZÔNia lTda-EPP
Endereço: Trav. Joaquim Távora 526 Térreo cidade Velha
cEP: 66.023-730
Telefone: 091-3222-5590/91-3222-9310
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 848987

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 116/2022
 a presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos de pro-
teção individual (EPi) para atender a necessidade de 12 (doze) meses na 
clínica de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl) e do Serviço de Terapia re-
nal Substitutiva (STrS), da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna – FPEHCGV, conforme especificações do Termo de Referên-
cia - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para adquirir nos prazos 
e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 21/09/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 848952
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 125/2022
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de manutenção de jardins e demais áreas verdes 
internas e externas da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gas-
par Vianna – fPEHcGV e da clínica de Hemodiálise Monteiro leite – cHMl, 
com dedicação exclusiva de mão-de- obra, equipamentos, ferramentas e 
insumos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações do 
Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para 
fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Edilza farias azevedo
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 20/09/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 849151

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 120/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de cânulas de 
Traqueostomia para atender as necessidades da fundação Pública Estadu-
al Hospital de clinicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), por um período de 12 
(doze) meses
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 
cânula de traqueostomia contendo mandril guia, 
cânula interna e cânula externa fabricado em aço 

inox Nº 1 – 7mmx x 5,5 cm
10 r$ 2.250,00

oBJETiVa ProdUToS E 
SErVicoS P/ laBoraTo-

rioS lTda

2. 
cânula de traqueostomia contendo mandril guia, 
cânula interna e cânula externa fabricado em aço 

inox Nº 2 – 8mm x 6 cm
10 r$ 2.250,00

oBJETiVa ProdUToS E 
SErVicoS P/ laBoraTo-

rioS lTda

3. 
cânula de traqueostomia contendo mandril guia, 
cânula interna e cânula externa fabricado em aço 

inox Nº 3 – 9mm x 6,5 c
10 r$ 2.250,00

oBJETiVa ProdUToS E 
SErVicoS P/ laBoraTo-

rioS lTda

4. 
cânula de traqueostomia contendo mandril guia, 
cânula interna e cânula externa fabricado em aço 

inox Nº 4 – 10 mm x 7,0 cm
20 r$ 4.800,00

oBJETiVa ProdUToS E 
SErVicoS P/ laBoraTo-

rioS lTda

5. 
cânula de traqueostomia contendo mandril guia, 
cânula interna e cânula externa fabricado em aço 

inox Nº 5 – 11mm x 7,5 cm
30 r$ 7.299,90

oBJETiVa ProdUToS E 
SErVicoS P/ laBoraTo-

rioS lTda

6. 
cânula de traqueostomia contendo mandril guia, 
cânula interna e cânula externa fabricado em aço 

inox Nº 6 – 12mm x 8,0 cm
10 r$ 2.250,00

oBJETiVa ProdUToS E 
SErVicoS P/ laBoraTo-

rioS lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 120/fHcGV/2022:
r$ 21.099,90 (Vinte e um mil, noventa e nove reais e noventa centavos)
Belém/Pa, 05 de setembro de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 848923
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oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 168/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 168/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 42/2022/fPEHcGV, Processo nº 2022/19416, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 13/08/2022.
oBJETo: aquisição eventual de agulhas e cateteres, para atender a ne-
cessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e 
serviços da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(fPEHcGV).
EMPrESa: iNfiNiTY PHarMa coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE MEdi-
caMENToS lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf 
sob nº 42.291.390/0001-46, inscrição Estadual nº , com sede na adE 12, 
loTE 09/10, loja 01/02 – adE (águas claras), BraSÍlia-df, cEP: 71.987-
540, email: licitacao@infinitypharmadf.com.br.

iteM descriÇÃo QUaNti-
dade UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

16

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso 
periférico de média duração, do tipo por fora 

da agulha, confeccionado em poliuretano 
ou biomaterial similar, flexível, reduzindo o 

traumatismo nos tecidos, agulha siliconizada 
com bisel – angulado e trifacetado. embalado 

em papel grau cirúrgico. Sem sistema de 
segurança contra acidentes perfurocortantes. 
Protetor de agulha/cateter, conector luer lok 
Universal codificado por cores e câmara com 

refluxo. Calibre 20G

17.000 UNd r$0,90 r$15.300,00

19

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso 
periférico de média duração, do tipo por fora 

da agulha, confeccionado em poliuretano 
ou biomaterial similar, flexível, reduzindo o 

traumatismo nos tecidos, agulha siliconizada 
com bisel - angulado e trifacetado, embalado 

em papel grau cirúrgico. com sistema de 
segurança contra acidentes perfurocortantes 
acionado pelo usuário. Protetor de agulha/

cateter, conector Luer Lok Universal codificado 
por cores e câmera com refluxo. Calibre 18G

10.350,00 UNd r$1,89 r$19.561,50

20

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso 
periférico de média duração, do tipo por fora 

da agulha, confeccionado em poliuretano 
ou biomaterial similar, flexível, reduzindo o 

traumatismo nos tecidos, agulha siliconizada 
com bisel – angulado e trifacetado, embalado 

em papel grau cirúrgico. com sistema de 
segurança contra acidentes perfurocortantes 
acionado pelo usuário. Protetor de agulha/

cateter, conector Luer Lok Universal codificado 
por cores. calibre 20G

21.000 UNd r$1,89 r$39.690,00

21

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso 
periférico de média duração, do tipo por fora 

da agulha, confeccionado em poliuretano 
ou biomaterial similar, flexível, reduzindo o 

traumatismo nos tecidos, agulha siliconizada 
com bisel – angulado e trifacetado, embalado 

em papel grau cirúrgico. com sistema de 
segurança contra acidentes perfurocortantes 
acionado pelo usuário.Protetor de agulha/

cateter, conector Luer Lok Universal codificado 
por cores. calibre 22G

25.000 UNd r$1,81 r$45.250,00

23

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso 
periférico de média duração, do tipo por fora 

da agulha, confeccionado em poliuretano 
ou biomaterial similar, flexível, reduzindo o 

traumatismo nos tecidos, agulha siliconizada 
com bisel – angulado e trifacetado, embalado 

em papel grau cirúrgico. com sistema de 
segurança contra acidentes perfurocortantes 
acionado pelo usuário. calibre 24G x 0,75” 

(adUlTo)

16.000 UNd r$1,89 r$30.240,00

  Valor GloBal: r$150.041,50

* o valor global estimado desta ata é r$150.041,50 (cento e cinquenta mil 
e quarenta e um reais e cinquenta centavos).
1. ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 848935
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 169/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 169/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 42/2022/fPEHcGV, Processo nº 2022/19416, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 13/08/2022.
oBJETo: aquisição eventual de agulhas e cateteres, para atender a neces-
sidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e ser-

viços da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa: Empresa UNiT – industria, comércio, importação e Exporta-
ção lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
66.969.262/0001-77, inscrição Estadual nº 113.303.062.115, com sede 
na rua Baronesa de Bela Vista, 346 – Jardim aeroporto, São Paulo -SP, 
cEP: 04612-001, email: unit.licitacoes@terra.com.br.

iteM descriÇÃo QUaNtidade UNid VaLor
UNitÁrio

VaLor
totaL

34

agulha para biópsia de mama, fígado, rim, 
próstata e pulmão, trava segurança, pro-
tetor, centimetrada, tungstenio radiopaco, 
descartável, estéril, compatível para uso 
na pistola automática pro-mag ultra 2.5, 

Tamanho: 18G x 20cm.

120 UNd r$95,00 r$11.400,00

  Valor GloBal: r$11.400,00

* o valor global estimado desta ata é r$11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 849059

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 363 de 31 de aGosto de 2022
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome do Servidor (a): HÉrica dE PaUla aQUiNo oliVEira dE MEdEi-
roS
Matricula: 57233599-1
cargo: ENfErMEiro
Triênio referente: 07/10/2010 a 06/10/2013
Período: 17/10/2022 a 15/11/2022
Portaria Nº 389 de 31 de aGosto de 2022
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome do Servidor (a): BENEVENUTo NUNES dE MEdEiroS
Matricula: 57205153-2
cargo: aGENTE dE arTES PráTicaS
Triênio referente: 21/12/2013 a 20/12/2016
Período: 17/10/2022 a 15/11/2022
Portaria Nº 390 de 31 de aGosto de 2022
Nº de dias de licença: 60 (sessenta)
Nome do Servidor (a): JaNaildES PErEira dE SoUSa
Matricula: 54185704-2
cargo: TÉcNico dE ENfErMaGEM
Triênio referente: 30/10/2008 a 29/10/2011
Período: 17/10/2022 a 15/12/2022
Portaria Nº 391 de 31 de aGosto de 2022
Nº de dias de licença: 60 (sessenta)
Nome do Servidor (a): JaNaildES PErEira dE SoUSa
Matricula: 54185704-2
cargo: TÉcNico dE ENfErMaGEM
Triênio referente: 30/10/2011 a 29/10/2014
Período: 16/12/2022 a 13/02/2023

Protocolo: 848768

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

Portaria
.

Portaria Nº 48 de 05 de seteMBro de 2022.
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021.
coNSidEraNdo, a PorTaria Nº 1035, de 16 de novembro de 2021 – 
doE 34.769 de 18/11/2021, que designou a comissão Permanente de 
Sindicância do Hospital regional de Salinópolis,
coNSidEraNdo, a solicitação da comissão Permanente de Sindicância do 
Hospital regional de Salinópolis, devido à continuidade das atividades pe-
rante os processos Nº2016/460751 e 2018/13132.
rESolVE:
ProrroGar por 30(trinta) dias a contar da publicação desta, para 
conclusão da sindicância, instituída pela PorTaria Nº 040 de 09 de agosto 
de 2022, doE nº 35.074, de 10.08.22, com fundamentação legal no art. 
199 da lei nº 5.810/94.
registre-se, publique-se e cumpras-se
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 849045
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oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00148
Valor: r$ 22.990,00
data: 01/09/2022
objeto: aquisição de MEdicaMENToS para atender pelo período de 12 
(doze) meses as necessidades do ProNTo Socorro, PoSTo dE ENfErMa-
GEM (internação) e Bloco cirUrGico do Hospital regional de Salinópolis.
Processo nº 2022/109110
origem: PE nº 004/2022/HrS
orçamento: 10302150782880000
fonte de recurso: 0132
Elemento de despesa: 339030
contratada: r c ZaGallo MarQUES & cia lTda
cNPJ: 83929976-0001/70
ordenador: luana Kelly Noronha loiola/diretora do HrS
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00158
Valor: r$ 7.395,80
data: 05/09/2022
objeto: aquisição de MaTErial dE PErMaNENTE: Monitor lcd 17” touchs-
creen, especifico para ser acoplado ao equipamento analisador de bioqui-
mica vitros -350
Processo nº 2022/461906
origem: cotação Eletrônica nº 004/2022/HrS
orçamento: 10302150782880000; fonte de recurso: 0101; Elemento de 
despesa: 449052;
contratada: Tc coMErcio dE SErV.E TEcNoloGia EirEli-EPP
cNPJ: 07679989-0001/50
ordenador: luana Kelly Noronha loiola/diretora do HrS

Protocolo: 848979
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00146
Valor: r$ 3.517,99
data: 01/09/2022
objeto: aquisição de MaTErial dE PErMaNENTE: EQUiPaMENTo dE iN-
forMáTica, para atender o setor de laboratório/HrS.
Processo nº 2022/619524
origem: cotação Eletrônica nº 005/2022/HrS
orçamento: 10302150782880000;
fonte de recurso: 0101;
Elemento de despesa: 449052;
contratada: MEGa BraSil-coM.E SErV.dE coNST.EirEli
cNPJ: 11.027.186/0001-99
ordenador: luana Kelly Noronha loiola/diretora do HrS

Protocolo: 848996

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo de serViÇos 
coM reFLeXo FiNaNceiro
coNTraTo Nº: 85/2021
ProcESSo Nº: 2021/626508  aNEXo N°: 2022/208862
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de acréscimo e Supressão de Serviços, 
com Reflexo Financeiro ao Contrato nº 85/2021, é decorrente da solicitação 
feita pela empresa contratada, com fundamento no art. 65, i, alínea “a” e 
“b”, c/c § 1º da Lei nº 8.666/93, devidamente analisado pela Consultoria 
Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETraN.
Valor iNicial: r$ 8.691.281,93 (oito milhões, seiscentos e noventa e um 
mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos).
Valor acrEScido: r$ 2.139.799,71 (dois milhões, cento e trinta e nove 
mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos).
Valor SUPriMido: r$ 65.773,10 (sessenta e cinco mil, setecentos e se-
tenta e três reais e dez centavos).
Valor do rEflEXo: r$ 2.074.026,61 (dois milhões, setenta e quatro mil, 
vinte e seis reais e sessenta e um centavos).
Valor fiNal: r$ 10.765.308,54 (dez milhões, setecentos e sessenta e 
cinco mil, trezentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade: 29101; Programa de Trabalho: 
26.782.1486.7505; Natureza da despesa: 449051; origem do recurso: 
Tesouro; fonte do recurso: 0124000000; Pi: 206rPa483Br.
aSSiNaTUra: 05/09/2022.
coNTraTada: TErraPlENa lTda.
cNPJ: 14.698.658/0001-23,
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETario dE 
ESTado dE TraNSPorTES do Pará.

Protocolo: 849198
eXtrato do 1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
coNtrato Nº: 04/2022
ProcESSo: 2021/342476  aNEXo: 2022/649535 
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao con-
trato nº. 04/2022 é decorrente da solicitação feita pela Empresa contra-
tada, Nota Técnica da dirTEc, Manifestação Jurídica, devidamente autori-

zada pelo Secretário de Estado de Transportes, com fundamentado no art. 
57, § 1º, II da Lei Federal nº. 8.666/93.
iNic. dE ViG.: 29/08/2022 TÉrM. ViG.: 26/12/2022
PraZo: 120 (cento e vinte) dias.
daTa da aSSiNaTUra: 26/08/2022.
coNTraTada: JS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda.
cNPJ: 07.251.691/0001- 45
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 849195
eXtrato do 1° terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
coNtrato N°: 015/2021
N° ProcESSo: 2021/174130  aNEXo: 2022/925231
JUSTificaTiVa: o termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vi-
gência do contrato n° 015/2021, por mais 12 (doze) meses, devidamente 
acolhida e autorizada pela autoridade superior, com fundamento no art. 
57, ii, da lei n° 8.666/93.
iNic. ViGÊNcia: 02/09/2022  TÉrM. ViGÊNcia: 02/09/2023
Valor do coNTraTo: r$ 36.046,08 (trinta e seis mil, quarenta e seis 
reais e oito centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.122.1297.8338.000; Elemento de despesa: 33903900; fonte 
do recurso: 0101000000; Pi: 4120008338c.
daTa da aSSiNaTUra: 01/09/2022.
coNTraTada: claro S/a.
cNPJ: 40.432.544/0001-47.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 849202

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 014/2022 Processo nº 2021/569123
Nº. do termo: 2º  data de assinatura: 30/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 014/2022 é em decorrência da solicitação da coNVENENTE atra-
vés do ofício n° 0123/2022 – GP/coNVENioS - de 04 de agosto de 2022 
(seq.87), devido as fortes chuvas na região, que é o período de inverno em 
nossa região e não foi possível executar as obras nas vicinais, por conta 
das enxurradas que acometem as vias da zona rural as quais fazem parte 
do objeto do convênio. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei 
nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item i, alínea “j”, passando 
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de Vig.: 11/09/2022 T. Vig.: 08/01/2023.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PraiNHa/Pa - cNPJ nº: 
10.222.297/0001-93.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 849191
EXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 009/2022 Processo nº 2021/688501
Nº. do termo: 1º  data de assinatura: 31/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 009/2022 é decorrente da solicitação feita através do ofício n° 
55/2022 - ENG emitido pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá. 
a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem 
como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “h” e “j”, passando consequen-
temente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste 
instrumento.
Prazo: 113 (cento e treze) dias inic. de Vig.: 10/09/2022 T. Vig.: 31/12/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá cNPJ nº: 
05.193.073/000160
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 849187
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 044/2022 Processo nº 2022/216957
Nº. do termo: 1º  data de assinatura: 02/09/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 044/2022 é em decorrência da solicitação da coNVENENTE através 
do ofício n° 029/2022 - aProJ de 25 de agosto de 2022 (seq.228). a pror-
rogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na 
cláusula Quinta, item 5.1, alínea “h”, passando consequentemente os do-
cumentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) inic. de Vig.: 23/09/2022 T. Vig.: 20/01/2023
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MocaJUBa/Pa cNPJ nº: 
05.846.704/0001-01.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 849188
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COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 05
contrato 14/2017-cPH
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigên-
cia do Contrato nº 014/2017 – CPH, firmado entre as partes, nos termos 
previstos em sua cláusula Quinta.
Valor: Permanece inalterado o valor mensal acordado no contrato nº 
014/2017 – cPH, de r$ 383,33 (trezentos e oitenta e três reais e trinta 
e três centavos) e global de r$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).
data de assinatura: 02/09/2022
Vigência: 03/09/2022 a 03/11/2022.
funcional Programática:
Unidade orçamentária: 86201 
Programa de Trabalho: 26.122.1297.8338
fonte/Natureza: 0101/339039
cNPJ: 02.305.840/0001-98 radiocoMM TElEcoMUNicaÇÕES, coMÉr-
cio E SErViÇoS EirEli.
Endereço: rua João Balbi, Nº 1188, Bairro: São Brás, cEP: 66.060-565, 
Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: HUGo PENNa HacHEM

Protocolo: 848636

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

coNtrato
.

contrato nº 164/2022-sedaP
Pregão eletrônico srP nº 06/2022-sedaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaNiVaS – SEMENTES, ViSaNdo a rEToMada 
do dESENVolViMENTo da cadEia ProdUTiVa da MaNdioca No ES-
Tado do Pará.
Valor Global: r$ 4.125.000,00 (Quatro Milhões e cento e Vinte e cinco Mil reais).
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 3390-30; fonte 
de recurso: 0101; função Programática: 20.608.1491.8705
data assinatura: 05/09/2022.
Vigência: 06/09/2022 a 05/09/2023.
contratado: BENEdiTo dUTra lUZ dE SoUZa - ME.
Endereço: rodovia Pa-242, Km 25 s/nº, ramal do Braço Grande, Tracua-
teua/Pa – cEP – 68.647-060.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 849053

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 796/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: alan dias Pragana. carGo: coordenador de desenvolvi-
mento de aquicultura / Técnico em Gestão de Pesca e aquicultura. MaTrÍ-
cUla: 57216927/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Marabá e redenção/
Pa. oBJETiVo: Visita Técnica, a aquicultores dos referidos municípios. 
PErÍodo: 07 a 10/09/2022. Nº dE diáriaS:  3 ½ (três e meia). or-
dENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 784/2022 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: ariolando Jorge lima Belfort. carGo: Engenheiro agrô-
nomo. MaTrÍcUla: 832103. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Tomé açu/
PA. OBJETIVO: Visita/Intercâmbio as Sistemas Agroflorestais localizados 
no município d Tomé açu, com ênfase nas culturas de cupuaçu. PErÍodo: 
11 a 16/09/2022. Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia). ordENador: Már-
cio Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 785/2022 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: Ítalo Marlone Gomes Sampaio. carGo: Técnico em Ges-
tão agropecuária. MaTrÍcUla: 5961457/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTi-
NO: Tomé Açu/PA. OBJETIVO: Visita/Intercâmbio as Sistemas Agroflo-
restais localizados no município d Tomé açu, com ênfase nas culturas de 
cupuaçu. PErÍodo: 11 a 16/09/2022. Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP

Portaria de diÁrias Nº 786/2022 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: Marlene Evangelista Vieira. carGo: Técnica em Gestão 
agropecuária. MaTrÍcUla: 5961456/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: 
Tomé Açu/PA. OBJETIVO: Visita/Intercâmbio as Sistemas Agroflorestais 
localizados no município d Tomé açu, com ênfase nas culturas de cupua-
çu. PErÍodo: 11 a 16/09/2022. Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 787/2022 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: Sérgio Guedes Pereira. carGo: Engenheiro agrônomo. 
MaTrÍcUla: 21237/2. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Tomé açu/Pa. oB-
JETIVO: Visita/Intercâmbio as Sistemas Agroflorestais localizados no mu-
nicípio d Tomé açu, com ênfase nas culturas de cupuaçu. PErÍodo: 11 a 
16/09/2022. Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 849055
Portaria de diÁrias Nº 799/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: lucas Vieira Torres. carGo: Secretario adjunto. MaTrÍ-
cUla: 5917995-2. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  Marabá/redenção /
Piçarra/São Geraldo do araguaia./Pa. oBJETiVo: reunir com prefeitos, 
secretários de agricultura e Produtores rurais dos referidos municípios. 
PErÍodo: 07 a 11/09/2022. Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia). or-
dENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade - diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 798/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Jesus Nazareno Pinto de almeida. carGo: Motorista. Ma-
TrÍcUla: 13277/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  Marabá/redenção /
Piçarra/São Geraldo do araguaia./Pa. oBJETiVo: conduzir o Sr. Secretário 
adjunto que irá reunir com prefeitos, secretários de agricultura e Produ-
tores rurais dos referidos municípios. PErÍodo: 07 a 12/09/2022. Nº dE 
diáriaS: 5 ½ (cinco e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trin-
dade - diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 849094

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 284 de 05 de seteMBro de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas;
considerando o processo nº 2022/1132722;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias de 
02/09/2022 a 30/09/2022 (29) dias, do servidor GEraldo doS SaNToS 
TaVarES, matrícula nº 18880/2, concedida por meio da PorTaria Nº 245 
de 04/08/2022, publicada no doE 35.069 de 05/08/2022, para posterior 
gozo, no período de 21/11/2022 a 19/12/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 848821
Portaria N° 283 de 02 de seteMBro de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas;
rESolVE:
iNclUir na portaria n° 278 de 29/08/2022, publicada no doE. N° 35.098, 
de 31/08/2022, o nome do servidor, ValBÉrio SaNToS BoTElHo Matrícu-
la nº. 5962162/1, ocupante do cargo de assistente regional Técnico admi-
nistrativo, para utilização em gozo de férias, no período de 15/09/2022 a 
14/10/2022 (30 dias), referentes ao período aquisitivo 2021/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro
 

Protocolo: 848594

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:
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Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2001/195598 raiMUNdo NoraTo da SilVa faZENda NoVa 
rEPÚBlica 503,6326Ha MaraBá 1585/2022

Belém(Pa), 05/09/2022
flaVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
respondendo  pela Presidência – iTErPa
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 849049
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

050602266/2022 clEiToN criSTiaNo 
BoUrScHEidT SÍTio BocHa 33,3546 doM EliSEU/Pa 1658/2022

040601629/2022 roGErio BUcHMaNN dE 
oliVEira

faZENda BU-
cHMaNN 1.417,841 ParaGoMiNaS/Pa 1656/2022

Belém (Pa), 05/09/2022
flavio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 848609
Portaria Nº 1585 de 05 de seteMBro de 2022
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975 e,
considerando a necessidade de se dotar esses entes públicos de condições 
que permitam promover o adequado ordenamento de suas bases terri-
toriais, através do planeamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo rural e urbano;
Considerando que o Estado do Pará concedeu o Título Definitivo (Doação) 
nº 05089, expedido em favor de aNToNio SarMENTo, em data de 30 de 
novembro de 1984, constante do livro nº 52 e,
considerando, ainda, que foram preenchidos todos os requisitos técnicos 
para retificação da área, localização e perímetro do Título mencionado, 
previstos na lei Estadual nº 8.878/2019 e, no seu decreto Estadual regula-
mentador n° 1.190/2020, de 25/11/2020, Art. 104, §1 e seus respectivos 
incisos, conforme Processo administrativo n° 2016/101002-iTErPa.
rESolVE:
1. AUTORIZAR A RETIFICAÇÃO DO Título Definitivo (Doação) nº 05089, 
expedido em favor de aNToNio SarMENTo, em data de 30 de novembro 
de 1984, constante do livro nº 52, com as seguintes características: Muni-
cípio:capanema; colônia: Pedro Teixeira; área: 27ha04a75ca (vinte e sete 
hectares, quatro ares e setenta e cinco centiares); localização: 9ª traves-
sa; lote nº: 667, com a consequente lavratura do TErMo dE rETificaÇÃo 
da área, denominação, perímetro, e descrição do perímetro, passando a ter 
a seguinte redação: área: 26ha03a08ca (vinte e seis hectares, três ares e 
oito centiares); denominação: “Sitio Santo antonio”; Perímetro: 502,08 m 
e dEScriÇÃo do PErÍMETro de acordo com o Memorial descritivo cons-
tante dos trabalhos de georreferenciamento da área, cujas peças técnicas 
foram aprovadas pelos setores técnicos deste instituto e fazem parte inte-
grante do Processo administrativo n° 2016/101002-iTErPa.
2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3. PUBliQUE-SE.
Belém (Pa), 05/09/2022
flavio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 849089

diÁria
.

Portaria Nº 01583/22 de 02/09/2022
objetivo:Entrega de Titulos
Mucipio:Moju/Pa .
Periodo: 02 a 03/09/2022 (1,5) diárias.
-3169-480/1-Henri Gorki da Silva Pina- datilógrafo
-3168-751/1-Jarbas de Sousa furtado-auxiliar administrativo
-5947-548/2-leticia de fátima reis de Vasconcelos-Secretária de Gabinete.
-3168-760/1-Maria das Graças Pantoja ferreira-datilógrafo
-3166-813/1-Maria José Soares Pereira-aux.administrativo
-3166-007/1-Rosalina Ferreira Brunini-Oficial Administrativo
-3167-607/1-Sonia Maria freitas de Sousa-aux.administrativo
-5936-414/2-Willam rayplham Pereira coelho-assistente administrativo
-3170-454/1-Manoel dos anjos Santos Nepomuceno-Motorista
-3168-271/1-Ubiratan da luz-Motorista
-ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 849093

oUtras MatÉrias
.

reLatÓrio Nº 3.896, de 05.09.2022 – 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 3.896, 
de 05.09.2022, relativo ao Processo administrativo nº 2022/141148-iTEr-

Pa, de interesse de TJE/SEcrETaria da Vara aGrária dE SaNTarÉM, 
que aprovo;
HOMOLOGO o presente RAD que atesta a FALSIDADE do Título Definitivo 
de Venda de Terras nº 59, supostamente expedida pelo Governo do Estado 
do Pará, através do iTErPa, aos 14 dias do mês de setembro de 1993, em 
favor de JoSÉ aUGUSTo MoUra dE oliVEira, para uma área de 2.116ha-
00a00ca, localizada no Município de rUrÓPoliS.
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.
Belém(Pa), 05/09/2022
flaVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
respondendo pela Presidência – iTErPa
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 848946
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 do carTÓrio do ÚNico ofÍcio dE SÃo fÉliX do XiN-
GÚ, 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.
Belém(Pa), 05/09/2022
Esta publicação torna sem efeito a publicação constante no doE nº 35.102, 
de 02/09/2022 - Protocolo nº 847760
flaVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
respondendo pela Presidência – iTErPa
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 848825
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 2011/164651 clErToN GoMES 
dE oliVEira

faZENda TocaN-
TiNS 360, 2018 Pa 150, KM 160, 

ViciNal 35 TailÂNdia

2 050502190/2022 lEaNdro Mar-
caNT GoMES faZENda NaZarÉ 202,4164

Br-222, KM-33,  
colÔNia áGUa 

da lUZ
doM EliSEU

3 2018/352955 arTHUr cUNHa 
GoMES faZENda PiaTÃ 122,5769

rodoV. Pa-108, 
TraVESSa do 29 

KM - 04
BraGaNÇa

4 052602509/2022 daVio fErNaN-
dES PorTElla

faZENda cHa-
PadÃo 374,9976

GlEBa SÃo 
BENEdiTo, ES-
Trada GErSoN 
SErafiM KM 51

JacarEacaNGa

5 052602507/2022
daVio fErNaN-
dES PorTElla 

filHo

faZENda coNS-
QUiSTa 371,7044

ESTrada GEr-
SoN SErafiM 

KM - 52
JacarEacaNGa

6 053102571/2022
MariaNa caM-
PaGNola fraN-

Ça BiaZoTo

faZENda caSTa-
NHEira 471,2433

ESTrada GEr-
SoN SErafiM 

Por 78 KM
JacarEacaNGa

Belém (Pa), 05.09.2022
dr. flávio ricardo a. azevedo
respondendo pela Presidência
PorTaria Nº013/2019
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 849189
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AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 5494/2022 - adeParÁ, de 05 de seteMBro de 2022
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente 
conferidas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que determina o art. 77, iX e art. 98, 99 e 100 da lei 
nº 5.810/94.
coNSidEraNdo, a lei complementar federal nº173,de 27 de maio de 
2020, que estabelece o Programa federativo de Enfrentamento ao corona-
virus SarScoV-2 (coVid19), e altera a lei complementar nº 101, de 04 
de maio de 2020, foram estabelecidas diretrizes gerais sobre a aplicação 
do referido diploma legal, dentres essas, as situações tratadas no art. 8º, 
da referida lei, que tem repercussão direta na área de Gestão de Pessoas.
coNSidEraNdo, as medidas elencadas nos incisos iX do art 8º da lc 
173/2020, que trata da probição de cômputo de tempo de como período 
aquisitivo para efeito de anuênios, triênios, quinquênios, licença prêmio e 
demais mecanismos equivalentes.
r E S o l V E: 
coNcEdEr licENÇa PrÊMio dE aGoSTo E SETEMBro 22, aos servidores 
abaixo:

Pae Matrícula Nome triênio dias Período de gozo
03/08/2022 a 01/09/2022302011/2014ElZa do 

Socorro BarroS cErBiNo14583/1rEQ.
05/09/2022 a 04/10/2022302014/2017

01/09/2022 a 30/09/2022302013/2016EdNa 
MaE lEiTE SoarES55588173/ 120221122832

01/09/2022 a 30/09/2022302015/2018roBSoN 
PErEira MaToS55586068/ 12022949833

rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente de área de Gestão de Pessoas
TaTiaNE ViaNNa da SilVa
diretora administrativa e financeiro

Protocolo: 849142

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 50/2022
Processo N° 2022/786594
Projeto/atividade – 928338
Elemento da despesa – 339036
fonte - 0261
Valor MENSal: r$ 3.000,00
Valor ToTal: r$ 36.000,00
ViGÊNcia: 01/09/2022 à 31/08/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de caSTaNHal
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses
coNTraTado: Manuel de Pinho fonseca, cPf nº 003.562.042-00, repre-
sentado por ViTor aNSElMo dE PiNHo foNSEca, cPf n° 634.349.972-53
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 848654

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 25/2022
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico nº 
182/2022- ProJUr/adEPará, referente ao Processo nº 2022/786594 e 
com fundamento no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 em hipótese de 
licitação dispensável, decide realizar: a dispensa de licitação nº 25/2022, 
para contratação do objeto: locação de imóvel para a instalação da Ulsa 
de caSTaNHal.  autorizo a contratação e a emissão da Nota de Empe-
nho em favor de MaNUEl dE PiNHo foNSEca, cPf: 003.562.042-00 nes-
te ato representado pelo Sr. ViTor aNSElMo dE PiNHo foNSEca, cPf: 
634.349.972-53 , no valor total de r$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) 
para todos os efeitos legais.
Belém, 01 de setembro de 2022.
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 848656

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico nº 
182/2022, referente ao Processo nº 2022/786594, sobre a contratação 

direta com dispensa de licitação, do inciso X, do art. 24 da lei 8.666/93, 
decide raTificar o presente processo de dispensa de licitação, cujo ob-
jeto é a locação de imóvel para a instalação do escritório da adEPará 
no Município de caSTaNHal, em favor de MaNUEl dE PiNHo foNSEca, 
cPf: 003.562.042-00, neste ato representado pelo Sr. ViTor aNSElMo 
dE PiNHo foNSEca, cPf: 634.349.972-53 no valor total de r$ 36.000,00 
(Trinta e seis mil reais) para todos os efeitos legais. E ordenar sua publica-
ção em cumprimento ao disposto no art. 26 do supracitado diploma legal.
Belém, 01 de setembro de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 848658

.

.

diÁria
.

Portaria: 5488/2022 Objetivo: Notificar propriedades na área perifocal 
no raio de 12 km para vacinação antirábica, cadastrar abrigos de morce-
gos Hematófagos e fazer educação sanitária sobre os perigos da raiva e 
utilização da pasta vampiricida no município. ressaltamos que lindoeste é 
o nome da localidade onde se encontram os focos, ficam distante da sede 
e retorno.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo fÉ-
liX do XiNGU/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 51855530/ 
roBErTo ESTEVaM BENEdETTi (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 
5,5 diáriaS /22/08/2022 a 27/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 848615
Portaria: 5489/2022 objetivo: dar apoio em supervisão de abatedouro 
frigorífico registrado no Serviço de Inspeção Estadual no município.Funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: To-
MÉ-aÇU/Pa Servidor: 57191852/ WaNdo caMPoS BarrETo / (aUXiliar 
dE caMPo) / 2,5  diáriaS /23/08/2022 a 25/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 848628

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 5472/2022 - adeParÁ, de 02 de seteMBro de 2022
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o que determina o art. 72, inciso i, art. 74 parágrafo 1º e 
2º, art. 75, inciso i e ii, art. 76, parágrafo 1º da lei nº 5.810/94.
rESolVE:
EXclUir da Portaria de férias de SETEMBro de 2022, Nº 4990 de 10 de 
aGoSTo de 2022, publicada no doE 35088 de 24 de aGoSTo de 2022 do 
servidor abaixo:

Pae MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo dias

20221107216 80015616/ 1 roMUlo coElHo 
PaNToJa

2020/202
 

05/09/22 a 
04/10/22  30

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente de área de Gestão de Pessoas
TaTiaNE ViaNNa da SilVa
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 849199

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 5495/2022 - adeParÁ, de 05 de seteMBro de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
Pará - adEPará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
art. 22, da lei estadual 6482, de 17 de setembro de 2002.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, a portaria n.º 5301/2022 de 26 de agosto de 2022, 
publicada no doE nº 35094 de 29/08/2022, que designou o servidor 
MaX WaNdErSoN dE araUJo faVacHo GoMES, mat. 57222910/1,GEP-
daS-011.3, para responder pela GTi, durante o período de férias do titular 
roMUlo coElHo PaNToJa, mat. 80015616/1, no período 05/09/2022 a 
04/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 849203

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo da cotaÇÃo eLetrÔNica No 006/2022
considerando resultado referente à cotação Eletrônica no 006/2022 – 
EMaTEr- Pa, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada na 
Revitalização do Espaço Modelo Rural, afim de que esteja em condições 
para atendimento ao público na EXPofac – Exposição feira agropecuária 
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de castanhal – Pa 2022, conforme descrição, quantitativo e periodicidade 
constante no item 04 do Projeto
Básico e item 01 deste Edital, para atender as necessidades desta empresa,
de acordo com as normas e diretrizes abaixo estabelecidas.
EMPrESa: iNfiNiTY ENGENHaria E coNSTrUTora EirEli cNPJ: 
33.517.755/0001-17
Valor: r$ 89.445,00 (oitenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e cinco mil reais)
Marituba-Pa, 01 de setembro de 2022.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo PrESidENTE da EMaTEr-Pa

Protocolo: 848910

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº071/2022, Beneficiário: William Ghisolfi Veloso/ Matrí-
cula: 57216444/cargo ou função: Ext. rural ii/ Município: Jacundá-Pa/
objetivo: Suprimento de fundos para custear despesas operacionais e 
reparos emergenciais no sistema de esgoto sanitário do Escritório lo-
cal da EMaTEr em Jacundá-Pa/Programa: 1491/Projeto atividade:8711/
foNTE:0261/ Elemento de despesa: 339030= r$ 1.300,00/339039=r$  
1.300,00/Valor Total r$ 2.600,00/Prazo para aplicação:30 dias/comprova-
ção: 15 dias/ordenador de despesas: carlos Eduardo Soares rodrigues. 
PaE 2022/1139152.

Protocolo: 848934
Portaria Nº070/2022, Beneficiário: José Cristovão de Sousa/ Matrí-
cula: 3175812-1/cargo ou função: aux. de administração / Município: 
Marabá (regional)/objetivo: Suprimento de fundos para custear despesas 
operacionais e reparos emergenciais no prédio do Escritório regional de 
Marabá /Programa: 1491/Projeto atividade:8711/foNTE:0261/Elemen-
to de despesa: 339039=r$ 4.000,00/Valor Total r$ 4.000,00/Prazo para 
aplicação:30 dias/comprovação: 15 dias/ordenador de despesas: carlos 
Eduardo Soares rodrigues. PaE 2022/1137307.

Protocolo: 848930
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 078 / 2022
BENEficiário(a):clETo cElla/MaTrÍcUla:57211287/1/carGo oU 
fUNÇÃo:EXTENSioNiSTa rUral ii/a/MUNicÍPio: PEiXE Boi - l / oBJE-
TiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aSSiSTÊN-
cia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUMPriMENTo dE METaS doS 
SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. 
aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$ 
500,00 /3390-30 = r$ 648,00  Valor ToTal r$ 1.148,00 / PraZo Para 
aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dES-
PESaS: alaN PEriclES aMaral doS SaNToS

Protocolo: 848861
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 076/2022
BENEficiário (a): fraNciSco dE SoUSa / MaTrÍcUla: 57189528
 / carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: SaNTa-
rÉM NoVo-l / cUJo 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$550,00 / 3390-39 = r$450,00 / Valor ToTal r$ 
1.000,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / 
ordENador dE dESPESaS: alaN PÉriclES aMaral doS SaNToS.

Protocolo: 848582
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 77/2022.
BENEficiário (a): NadSoN SilVa oliVEira / MaTrÍcUla: 54196301 / 
carGo oU fUNÇÃo: ESTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: TracUa-
TEUa-l / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErVi-
Ço dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUMPriMENTo 
dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2022 / ProGraMa: 
1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-
30 = r$400,00 / 3390-39 = r$400,00 / Valor ToTal r$ 800,00/ PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE 
dESPESaS: alaN PÉriclES aMaral doS SaNToS.

Protocolo: 848583
Portaria Nº072/2022, Beneficiário: Débora de Sousa Vieira Leandro/ 
Matrícula: 55585835/cargo ou função: Ext. rural i/ Município: Marabá 
(regional)/objetivo: Suprimento de fundos para custear despesas opera-
cionais e reparos emergenciais no veículo para realização das atividades de 
aTEr, Supervisão, assessoramento, Monitoramento e avaliação - aMa/Pro-
grama: 1491/Projeto atividade:8711/foNTE:0261/ Elemento de despesa: 
339039=r$ 3.063,58/Valor Total r$ 3.063,58/Prazo para aplicação:30 
dias/comprovação: 15 dias/ordenador de despesas: carlos Eduardo Soa-
res rodrigues. PaE 2022/1140173.

Protocolo: 849148

.

.

diÁria
.

Portaria de diária Nº014/2022, Beneficiário: Franceli de Sousa Silva/ 
Matrícula: 55585831/ cargo ou função: Ext. rural i / Município: Marabá-
Pa/ destino: Jacundá, itupiranga e Nova ipixuna objetivo: realizar visi-
tas para acompanhamento administrativo e entrega de equipamentos nos 
municípios de Jacundá, itupiranga e Nova ipixuna, no período de 12 a 16 
de setembro de 2022/ foNTE: 0101 / 03 diárias de r$ 237,38, total r$ 
712,14/ ordenador de despesas: carlos Eduardo Soares rodrigues. PaE 
2022/1136316

Protocolo: 848928
Portaria de diÁrias Nº026/2022
BENEficiário: ozias ferreira Neves; MaTrÍcUla: 54187190; fUN-
ÇÃo: Extensionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0101006357; oBJETiVo: Participar de intercâmbio técnico em Sistemas 
agroflorestais-

SAF ́S, no Município de Tomé Açu, no período de 12 de setembro; 0,5 di-
ária (r$83,52); dESTiNo: Tomé-açu; ord. dE dESPESaS: cícero Batista 
Sobrinho.

Protocolo: 848957
Portaria de diÁria Nº 027/2022:BENEficiário: PEdro corrÊa 
rodriGUES; Mat: 54181909; função: Extensionista rural i; ProGraMa: 
1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101006357; oBJETiVo: Par-
ticipar nos dias 08,09 e 10 de setembro do Espaço Modelo rural durante a 
53ª EXPofac, em castanhal - Pa, acompanhando as produtoras do muni-
cípio de Tomé açú que irão expor produtos de mandioca durante o even-
to.; destino: castanhal; Nº de diária: 2,0 diárias. Período: 08,09 e 10 de 
setembro de 2022. ordENador dE dESPESaS:ricardo SilVa frEirE. 
(PaE 2022/1135132)

Protocolo: 848805
Portaria de diÁrias Nº025/2022
BENEficiário: carlos roberto Barbosa de Mattos; MaTrÍcUla: 5699975; 
fUNÇÃo: Extensionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0101006357; oBJETiVo: Participar de intercâmbio técnico em Sistemas 
agroflorestais - SAF ́S, no Município de Tomé Açu, no período de 12 a 16 
de setembro; 0,5 diária (r$83,52); dESTiNo: Tomé-açu; ord. dE dESPE-
SaS: cícero Batista Sobrinho.

Protocolo: 848618

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

editaL de NotiFicaÇÃo N° 02/2022 – GeFLor/diFisc/seMas
a dirEToria dE fiScaliZaÇÃo aMBiENTal da SEcrETaria dE ESTado 
dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE do Pará, coNSidEraNdo os 
termos da iNSTrUÇÃo NorMaTiVa Nº 07, 19 dE NoVEMBro dE 2014 
(doE Nº 32.772, dE 20/11/2014), que dispõe sobre os procedimentos e 
critérios para autuação, embargo e divulgação decorrentes das infrações 
relativas ao desmatamento ilegal, monitorado pela Secretaria de Estado de 
Meio ambiente do Pará - SEMaS/Pa, e dá outras providências;
coNSidEraNdo os relatórios técnicos (disponíveis nos autos de cada pro-
cesso) produzidos pelo setor de Monitoramento desta Secretaria Estadual 
de Meio ambiente, onde foi constatada a ocorrência do desmatamento 
ilegal, a partir dos dados oficiais de desmatamento por meio de sensoria-
mento remoto; e
Em observância ao princípio da legalidade e publicidade que regem a ad-
ministração, bem como a necessidade de garantir o exercício da ampla 
defesa e contraditório;
Informa o embargo das áreas abaixo descritas, ficando os respectivos inte-
ressados notificados a comparecerem na Secretaria, no prazo de 30 (trin-
ta) dias, a contar desta publicação, para apresentar manifestação e/ou 
esclarecimentos acerca da imposição de embargo administrativo nas áreas 
dos pontos abaixo elencados:

seQ. Nº do Processo Área (ha) FoNte aNo MUNicÍ-
Pio LatitUde LoNGitUde

1 2022/0000011529 18,35 ciMaM e 
redeMaiS 2021 alENQUEr 01°26’18.95”S 55°14’23.29”o

2 2022/0000013702 335,36 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2021 alTaMira 05°59’32.68”S 53°37’56.06”o

3 2022/0000028977 82,047 Nicfi, dETEr 
e cfiSc/ciMaM 2022 alTaMira 09°00’11.02”S 54°25’24.24”o

4 2022/0000026164 343,73 Nicfi, dETEr 
e cfiSc/ciMaM 2022 alTaMira 08°22’13.6332”S 54°49’53.5596”o

5 2022/0000013703 91,22 ciMaM e 
dETEr 2021 alTaMira 08°35’24.36”S 55°07’14.27”o

6 2022/0000026129 367,8 Nicfi, dETEr 
e cfiSc/ciMaM 2022 alTaMira 08°38’20.65”S 54°46’22.33”o

7 2022/0000013707 409,18 ciMaM e 
dETEr 2021 alTaMira 08°36’00.43”S 55°08’56.69”o

8 2022/0000026145 2,227 ciMaM e 
dETEr 2021 aNaPU 03°26’14.97”.S 51°28’29.06”o

9 2022/0000026733 351,458 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2022 aNaPU 05°01’07.32”S 50°52’44.54”o

10 2022/0000011528 2,077 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2021 Barca-

rENa 01°37’8.00”S 48°41’34.87”o

11 2022/0000011523 5,126 ciMaM e 
dETEr 2021 Barca-

rENa 01°36’36.14”S 48°40’49.19”o

12 2022/0000011525 1,453 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2021 Barca-

rENa 01°36’07.13”S 48°41’08.34”o

13 2022/0000030813 461,576 Nicfi, dETEr 
e cfiSc/ciMaM 2022 MoJUÍ doS 

caMPoS 03°03’50.22”S 54°24’37.69”o

14 2022/0000013709 21,77 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2022

NoVo 
ProGrES-

So
07°45’10.69”S 55°18’10.91”o
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15 2022/0000013701 33,55 ciMaM e 
dETEr 2020

NoVo 
ProGrES-

So
08°19’50.04”S 55°19’02.42”o

16 2022/0000011520 662,121 ciMaM e 
dETEr 2021 PaU 

d’arco 07°46’58.73”S 50°14’25.87”o

17 2022/0000021003 82,01 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2021 rUrÓPo-

liS 04°18’04.32”S 55°23’04.34”o

18 2022/0000021002 24,51 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2021 rUrÓPo-

liS 04°19’27.95”S 55°25’18.70”o

19 2022/0000021005 36,99 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2022 rUrÓPo-

liS 04°12’32.87”S 55°21’37.84”o

20 2022/0000020996 12,3325 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2021

SÃo 
doMiNGoS 
do caPiM

02°0’50.76”S “47°47’3.44””o

21 2022/0000020997 1,1286 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2021

SÃo 
doMiNGoS 
do caPiM

02°1’17.76”S “47°46’29.32””o

22 2022/0000020998 0,9086 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2021

SÃo 
doMiNGoS 
do caPiM

02°1’19.96”S 47°45’56.34”o

23 2022/0000020994 1,2872 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2021

SÃo 
doMiNGoS 
do caPiM

02°1’3.47”S “47°47’8.16””o

24 2022/0000029523 36,236 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2021 SÃo fÉliX 

do XiNGU 05°21’37.44”S 50°55’53.22”o

25 2022/0000029011 2,8 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2022 SÃo fÉliX 

do XiNGU 06°44’56.11”S 52°17’09.60”o

26 2022/0000026473 1577,568 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2022 SÃo fÉliX 

do XiNGU 05°18’30.17”S 50°58’37.78”o

27 2022/0000026078 137,73 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2022 SÃo fÉliX 

do XiNGU “06°19’29.39””S “

28 2022/0000027074 89,694 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2022 SÃo fÉliX 

do XiNGU 05°27’01.80”S 50°54’07.16”o

29 2022/0000021008 9,12 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2022 SÃo fÉliX 

do XiNGU 06°31’31.48”S 53°06’49.72”o

30 2022/0000021001 15,01 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2021

SENador 
JoSÉ 

PorfÍrio
03°44’49.31”S 5°15’19.00”o

31 2022/0000021000 68,17 dETEr,ciMaM 
e redeMaiS 2021

SENador 
JoSÉ 

PorfÍrio
03°14’11.51”S 51°49’31.37”o

as informações completas estão disponíveis no sítio eletrônico institucional da SEMaS:

www.semas.pa.gov.br
https://monitoramento.

semas.pa.gov.br/

1- os Processos podem ser consultados em:
<SiMlaM PÚBlico> <Protocolos> <Buscar Processo>

2- os polígonos completos encontra-se em:
<ldi> <áreas com desmatamento ilegal sem car> <Número do Proces-

so> <Pesquisar>

JorGE alVES da SilVEira JÚNior
diretor de fiscalização ambiental
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 848696

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 01988/2022-dGaF/GaB/seMas de 
30/08/2022, PUBLicada No doe Nº 35.104 de 05/09/2022.
onde se lê: “(...) Período: 01/10/2022 a 10/02/2022(...)”
Leia-se: “(...) Período: 01/02/2022 a 10/02/2022 (...)”

Protocolo: 848765
errata da Portaria Nº 2049/2022 – GaB/seMas, de 
02/09/2022, Publicada no doe Nº 35.104 do dia 05/09/2022.
oNde se LÊ: 12/09 a 14/02/2022 – 2 e 1∕2 diárias.
Leia-se: - 12/09 a 14/09/2022 – 2 e 1∕2 diárias.
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 848585
errata do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 028/2022
a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS/Pa, 
atraves de sua ordenadora de despesas, comunica aos interessados que 
no ato da elaboração e da publicação do Termo de inexigibilidade de licita-
ção Nº 028/2022, publicada no doE 35.102 de 02/09/2022, foram inseri-
das informações errôneas quanto ao valor do Termo, conforme o anexo se-
quencial nº 07 do processo PaE nº 2022/1045248 – SEMaS/Pa, portanto:
oNde se LÊ:
Valor ESTiMado: r$ 3.890,85 (Três mil, oitocentos e noventa reais e 
oitenta e cinco centavos).
Leia-se E coNSidEra-SE:
Valor ESTiMado: r$ 778,17 (Setecentos e setenta e oito reais e dezes-
sete centavos).
Belém, 02 de setembro de 2022.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 849186

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 06.09.2022: 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: 19/09/2022 às 09:00h (horário de Brasília)
06 de setembro de 2022.
raiza freitas Gois
PrEGoEira oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 848962

diÁria
.

Portaria Nº 2068/2022 - GaB/seMas 05 de seteMBro de 2022.
objetivo: de realizar Vistoria para subsidiar emissão de licença ambiental 
rural – lareaUTEf.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa.
destino: Juruti/Pa.
Período: 19/09/2022 à 26/09/2022 – 07 e ½ diárias.
Servidores:
–57224087/ 2 – EdSoN Marcio araUJo da crUZ – 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
–57215264/ 1 – SoliMara MorEira SoUZa – 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
–57176223/ 1 – aNdErSoN BarroS MENdoNca – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 848951
Portaria Nº 2022/2022 - GaB/seMas 31 de aGosto de 2022.
objetivo: Participar da consulta pública referente a criação e recategori-
zação de Unidades de conservação da Natureza Municipais de Bragança, 
nas modalidades refúgio da Vida Silvestre – rEViS e Monumento Natural 
(MoNa), garantindo transparência e legitimidade aos interessados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Bragança/Pa
Período: 10/08 a 11/08/2022 – 01 e ½ diárias.
Servidores:
-5930534/ 2 - KEllY araGÃo do aMaral - 
(TEcNico EM GESTao dE MEio aMBiENTE)
-57175460/1- JUlio cESar MEYEr JUNior 
(TEcNico EM GESTao dE aGroPEcUaria)
-57175253/ 1 - WElliNGToN PrESTE liMa NaSciMENTo (MoToriSTa)
ordENadora: lÍlia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 847139
Portaria Nº 2040/2022 - GaB/seMas 01 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar procedimento de vistoria técnica pré-exploratória dos 
processos de Plano de Manejo florestal Sustentável.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: Juruti/Pa e cachoeira do aruã/Pa.
Período: 12/09 a 17/09/2022 – 05 e ½ diária.
Servidores:
- 5889409/ 2 – aNdrÉa coNcEiÇÃo BoNaTo colarES- 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 54194174/ 3 – GlaUBEr NoNaTo fErrEira oliVEira- 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 847672
Portaria Nº 1796/2022 - GaB/seMas 11 de aGosto de 2022.
Objetivo: Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada no PLANO 
ESTadUal dE coMBaTE ao dESMaTaMENTo No Pará “oPEraÇÃo aMa-
ZÔNia ViVa – 26”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tucuruí, Pacajá e rurópolis/Pa
Período: 08/08 a 26/08/2022 – 18 e ½ diárias.
Servidores:
- 5915339/ 2 – JoSiaS ViaNa dE alMEida- (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 839269
Portaria Nº 1797/2022 - GaB/seMas 11 de aGosto de 2022.
Objetivo: Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada no PLANO 
ESTadUal dE coMBaTE ao dESMaTaMENTo No Pará “oPEraÇÃo aMa-
ZÔNia ViVa – 26”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá e São félix do Xingu/Pa
Período: 17/08 a 26/08/2022 – 09 e ½ diárias.
Servidores:
- 5040485/ 3 – aldEcY da coSTa MoraES- (Perito criminal)
- 5894482/ 3 – EdNEY MoNTEiro liSBoa- (auxiliar operacional)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 839286
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Portaria Nº 1801/2022 - GaB/seMas 11 de aGosto de 2022.
Objetivo: Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada no PLANO 
ESTadUal dE coMBaTE ao dESMaTaMENTo No Pará “oPEraÇÃo aMa-
ZÔNia ViVa – 26”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Tucuruí, Pacajá e rurópolis/Pa.
Período: 17/08 a 26/08/2022 – 09 e ½ diárias.
Servidores:
- 3228843/ 2 – Maria do Socorro dE JESUS oliVEira dE alMEida- (Perito criminal)
- 5902583/ 3 – criSTiNa NEVES foNSEca- (Perito criminal)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 839298
Portaria Nº 1806/2022 - GaB/seMas 11 de aGosto de 2022.
Objetivo: Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada no PLANO 
ESTadUal dE coMBaTE ao dESMaTaMENTo No Pará “oPEraÇÃo aMa-
ZÔNia ViVa – 26”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Tucuruí, Trairão e castelo dos Sonhos/Pa.
Período: 08/08 a 26/08/2022 – 18 e ½ diárias.
Servidores:
- 5954900/ 1 – lYEGE ViEira da coNcEiÇÃo – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5954902/ 1 – dENiS dE PiNHo SoUSa- 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5954899/ 1 – aNa cláUdia MoraES E SilVa- 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 839384
Portaria Nº 1860/2022 - GaB/seMas 18 de aGosto de 2022.
Objetivo: Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada no PLANO 
ESTadUal dE coMBaTE ao dESMaTaMENTo No Pará “oPEraÇÃo aMa-
ZoNia ViVa – faSE 25”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Br-230 TraNSaMaZÔNica - Tucuruí/Pa, Pacajá/Pa e rurópolis/Pa.
Período: 08/08 a 26/08/2022 – 18 e ½ diárias.
Servidores:
- 56163011 – lUÍS carloS da coSTa BorcÉM – (2º SGT PM)
- 541949861 – aNTÔNio rodriGUES da SilVa JUNior – (3º SGT PM)
- 57221892 – EliElSoN raoNE MESQUiTa da coSTa- (caBo PM)
- 4219218/ 1 – dioGo loW caSTro- (caBo PM)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 841486
Portaria Nº 1867/2022 - GaB/seMas 18 de aGosto de 2022.
Objetivo: Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada no PLANO 
ESTadUal dE coMBaTE ao dESMaTaMENTo No Pará “oPEraÇÃo aMa-
ZoNia ViVa – faSE 25”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: (aPa TriUNfo do XiNGU) Marabá/Pa, São félix do Xingu/Pa e 
altamira/Pa.
Período: 08/08 a 26/08/2022 – 18 e ½ diárias.
Servidores:
- 64018291 – aNTÔNio TaMaSaUSKaS filHo – (2° TEN QoPM)
- 57198753/ 1 – aNdrESSoN aNaSTácio do NaSciMENTo – (3º SGT PM)
- 541949861 – clEBEr PoTHEr PErEira - (3º SGT PM)
- 56976111 – oSValdo NaZarENo roSário do NaSciMENTo- (2º SGT PM)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 841586
Portaria Nº 1976/2022 - GaB/seMas 29 de aGosto de 2022.
objetivo: Vistoria técnica para realizar a PriMEira ETaPa de validação de 
Estudo de Coeficiente de Rendimento Volumétrico, para atividade de pro-
dução de carvão vegetal.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Ulianópolis/Pa.
Período: 12/09/2022 à 17/09/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
–5952149/ 1 – ricHard PiNHEiro rodriGUES – 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente).
–5924986/ 2 – TaNia doS SaNToS da SilVa – 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente).
–5901825/ 5 – JESSica criSTiNa oliVEira MaciEl – (Gerente).
–57218879/ 5 – faBio riBEiro fiEl – (Motorista).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 846116
Portaria Nº 2000/2022 - GaB/seMas 31 de aGosto de 2022.
objetivo: Vistoria técnica de acompanhamento em projeto de Supressão 
vegetal e análise técnica para mudança de atividade.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Santarém/Pa e Prainha/Pa.
Período: 12/09/2022 à 17/09/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
– 6403548/ 1 – lETicia BraGa GoMES – 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente).
– 57174821/ 2 – carloS VicTor PErEira lEiTÃo – 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente).

– 5963870/ 1 – JÉSSica doS SaNToS caBral – (Gerente).
– 3178455/ 1 – fraNciSco dE aSSiS PErEira BarBoSa – 
(Técnico Em Gestão de agropecuária).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 846805
Portaria Nº 2058/2022 - GaB/seMas 05 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participar de Oficina da Câmara Técnica do Clima para tratar 
sobre o roadmap da carta da abema pelo clima e reunião MMa e iPaM.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df.
Período: 04/09 a 09/09/2022 – 5 e ½ diárias
Servidora:
- 57215854/ 1 - JUliaNNE Maria alVES MoUTiNHo MarTa – 
Técnica em Gestão de Meio ambiente
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 848736

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação devido erro de divulgação no siste-
ma do comprasNet:
Publicado no Diário Oficial nº 35.102, pg. 49
Protocolo: 847704
categoria de publicação: aViSo dE liciTaÇÃo
data da publicação: sexta-feira, 02 de setembro de 2022.

Protocolo: 848953

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria n° 627 de 31 de agosto de 2022
reNoVa o coNseLHo Gestor da UNidade de coNserVaÇÃo da 
NatUreZa FLoresta estadUaL (FLota) do ParU
renova e nomeia a composição do conselho da floresta Estadual (floTa) 
do Paru, criada pelo decreto n° 2.608, de 04 de dezembro de 2006.
a diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de conservação do 
idEflor-Bio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas e,
coNSidEraNdo o teor da lei federal nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
institui o Sistema Nacional de Unidades de conservação da Natureza - SNUc;
coNSidEraNdo o art. 17, caput, do decreto federal nº. 4.340, de 22 de 
agosto de 2002, que regulamenta a lei federal nº 9.985/2000;
coNSidEraNdo o Plano Estratégico Nacional de áreas Protegidas, institu-
ído pelo decreto n° 5.758/2006, que prevê como estratégias para aprimo-
rar o planejamento e a gestão do SNUc o estabelecimento e a promoção 
do funcionamento dos conselhos das unidades de conservação, bem como 
o apoio à participação efetiva dos representantes das comunidades locais 
nos conselhos;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº. 2.608, de 04 de dezembro de 
2006, que cria floresta Estadual do Paru;
coNSidEraNdo o art. 2º inciso XVii da lei Estadual nº. 6.963/2007, com 
redação alterada pela lei Estadual nº. 8.096, de 1º de janeiro de 2015 
que determina entre as funções básicas do instituto de desenvolvimento 
florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – idEflor-Bio, a execução 
da Política Estadual de Unidades de conservação do Estado relativas à sua 
proposição, criação, implementação e gestão, em observância às normas 
gerais previstas no Sistema Nacional de Unidades de conservação da Na-
tureza – SNUc;
coNSidEraNdo a instrução Normativa idEflor-Bio n° 02, de 07 de ou-
tubro de 2015, que institui diretrizes, normas e procedimentos para a cria-
ção, implementação, nomeação, renovação da composição de conselhos 
Gestores de Unidades de conservação da Natureza e dos conselhos de 
Mosaicos de Unidades de conservação;
coNSidEraNdo a Portaria SEMa nº. 3.668, de 02 de dezembro de 2010, 
que institui o conselho da floresta Estadual (floTa) do Paru, a Portaria 
SEMa nº. 3.636, de 01 de dezembro de 2010, que nomeia os membros do 
cG e a resolução n° 01 de 20 de março de 2012, que renova a composição 
do conselho da floTa do Paru;
rESolVE:
art. 1º. fica instituída a renovação dos membros do conselho consultivo 
da floresta Estadual (floTa) do Paru, que será composto por 18 (dezoito) 
representações de órgãos do Poder Público e da Sociedade civil, designa-
dos por esta Portaria.
Parágrafo único. a composição dos conselhos de Unidade de conservação 
deve garantir a representação majoritária da sociedade civil quando não 
for possível a paridade.
art. 2º. Nomeia os conselheiros (titular e suplente) dos membros do con-
selho consultivo floresta Estadual (floTa) do Paru, abaixo discriminados 
compondo a instância a contar da data da reunião de posse dos conse-
lheiros abaixo discriminados, para exercerem o mandato no biênio de 
2022/2023.
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Parágrafo único. as comunidades locais poderão ser representadas por 
instituições legalmente constituídas, ou por organizações sociais que as 
representem mesmo que não legalmente constituídas, ou por membro da 
comunidade escolhido coletivamente entre seus pares.
art. 3º. o conselho consultivo da floresta Estadual (floTa) do Paru passa-
rá a ser composto por 36 conselheiros, com a finalidade de contribuir para 
o efetivo cumprimento dos objetivos de criação e implementação do plano 
de manejo da unidade:
1 - representantes do Poder Público:
1.1 - instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará;
Titular: ronaldison antônio de oliveira farias
Suplente: Maria do Perpétuo Socorro rodrigues de almeida
1.2 - Secretaria Municipal de Meio ambiente, agricultura, Pesca e Turismo 
de Monte alegre;
Titular: cleucivan Viana de carvalho
Suplente: Juarez Pantoja de Jesus
1.3 - Secretaria Municipal de Meio ambiente de alenquer;
Titular: Benedito Bentes aragão
Suplente: antônio William P. ferreira
1.4 - Secretaria Executiva de Meio ambiente de almeirim;
Titular: José ribamar Moraes da Silva
Suplente: Hellen cristina andrade dos Santos
1.5 - Secretaria Municipal de Meio ambiente de Prainha;
Titular: Ebson Mendes Barbosa
Suplente: rondicleia dos Santos lima
1.6 - instituto chico Mendes de conservação da Biodiversidade – floNa de Mulata;
Titular: Yago Estouco rodrigues
Suplente: Maitê alves Guedes
1.7 - Empresa de assistência Técnica e Extensão rural – Monte alegre;
Titular: francisco carlos carvalho de lima
Suplente: Elaine Giorgio Baia Xavier
1.8 - Universidade federal do oeste do Pará - campus de Monte alegre.
Titular: Marcella costa radael
Suplente: ivana Barbosa Veneza
1.9 - fundação Nacional do Índio
Titular: iori Hussak van Velthem linke
Suplente: roberta Vicente Teixeira Montanha
2 - representantes da sociedade civil:
2.1 - associação do assentamento da Serra azul
Titular: luis Paulo da Silva
Suplente: francisco de Macedo
2.2 - associação dos Moradores agroextrativistas das comunidades - 
aSMacarU;
Titular: aldemir Pereira cunha
Suplente: ataciley ferreira alves
2.3 - fundação Jari;
Titular: Sônia Maria Varela costa
Suplente: Jorge rafael Barbosa almeida
2.4 - associação Horto florestal de Monte alegre;
Titular: itajury Henrique Sena Kishi
Suplente: ilivaldo ranor luz de castro
2.5 - instituto do Homem e Meio ambiente da amazônia;
Titular: regiane Souza Vilanova
Suplente: Jakeline ramos Pereira
2.6 - Sindicato dos Trabalhadores rurais agricultores e agricultoras fami-
liares de Monte alegre – Pa;
Titular: carlos antônio rocha da Silva
Suplente: Maiza Pinto de Brito
2.7 - Sindicato dos Trabalhadores rurais agricultores e agricultoras fami-
liares de alenquer – Pa;
Titular: izaias Batista dos Santos
Suplente: Maria Sousa de araújo
2.8 - conselho das aldeias Wajãpi - apina
Titular: Japaita Waiapi
Suplente: Kawiri Waiapi
2.9 - associação dos Trabalhadores agroextrativistas do Médio Jari
Titular: Eduardo ribeiro carvalho Pini
Suplente: Sandra Morette costa e Silva
art. 4°. o Presidente do conselho consultivo da floresta Estadual (flo-
Ta) do Paru é o gerente da Unidade de conservação, conforme estabelece o 
art.17 do decreto Nº 4.340/2002 e inciso iX do art. 2° da instrução Norma-
tiva idEflor-Bio n° 001/2015, que, em suas faltas ou impedimentos, poderá 
ser substituído pelo (a) vice-presidente, designado pelo idEflor-Bio.
art. 5°. caberá ao (a) presidente do conselho a designação dos conselhei-
ros indicados, à diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de con-
servação - dGMUc/idEflor-Bio a qual os nomeará para mandato de dois 
anos, renovável por igual período, não remunerado e considerado atividade 
de relevante interesse público.
art. 6º. compete ao conselho consultivo da floresta Estadual (floTa) do 
Paru, sem prejuízo das competências definidas no artigo 20 do Decreto 
federal nº 4.340/2002:
i - Manifestar-se sobre assuntos de interesse da Unidade de conservação
ii - Estimular o protagonismo dos setores na gestão e no monitoramento 
da Unidade de conservação
iii - apoiar a efetividade da conservação da biodiversidade e a implemen-
tação dos objetivos de criação da Unidade de conservação;
iV - conhecer, discutir, propor e divulgar as ações da Unidade de conser-
vação, promovendo ampla discussão sobre seus objetivos ambientais e 
sociais, bem como sobre a gestão da Unidade;

V - demandar e propor aos órgãos competentes, instituições de pesquisa 
e de desenvolvimento socioambiental, ações de conservação, pesquisa, 
educação ambiental, proteção, controle, monitoramento e manejo que pro-
movam a conservação dos recursos naturais das Unidades de conservação, 
sua Zona de Amortecimento ou território de influência;
Vi - Propor aos órgãos competentes ações ou políticas públicas de qualida-
de de vida e apoio ao extrativismo às populações tradicionais beneficiárias 
da Unidade de conservação;
Vii - incentivar, no que couber, as populações tradicionais a buscarem sua 
organização formal perante a sociedade;
VIII - Oficializar os resultados das deliberações de relevante interesse público 
por meio de resoluções, registradas em ata da reunião correspondente;
iX - Promover ampla discussão sobre a efetividade da Unidade de conser-
vação e as iniciativas para sua implementação;
X - formalizar recomendações e moções, registradas em ata de reunião 
correspondente;
Xi - acompanhar e propor ações para a elaboração, implementação, moni-
toramento, avaliação e revisão dos instrumentos de gestão da Unidade de 
conservação, em especial os Planos de Gestão;
Xii - Estabelecer mecanismos de tomada de decisão que assegurem a 
efetiva participação da sociedade na gestão da Unidade de conservação;
XIII - Propor formas de gestão e resolução de conflitos em articulação com 
os setores envolvidos;
XiV - debater as potencialidades de manejo dos recursos naturais da Unidade 
de conservação, com ênfase na implementação de iniciativas sustentáveis, e
XV - criar, quando convier, Grupos de Trabalho e câmaras Técnicas para 
análise e encaminhamento de especificidades da Unidade de Conservação, 
facultada a participação de representantes externos, se pertinente.
art. 7°. as normas internas de organização e funcionamento do conselho 
são previstas no regimento interno do conselho.
art. 8°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
Belém/ Pará 2022
Karla lessa Bengtson
Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
– idEflor Bio
Maria do Perpétuo Socorro rodrigues de almeida
diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de conservação - dGMUc
ronaldison antônio de oliveira farias
Gerente da calha Norte ii – florestas de faro, Paru e Trombetas – GrcN ii

Protocolo: 848642

diÁria
.

Portaria Nº. 641 de 05 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para a cidade de 
São Paulo-Pa, de 16 a 20/10/2022:

servidor objetivo

ridivan clairenfont de Souza 
Mello Neto, matrícula nº 

5958190, ocupante do cargo 
de diretor administrativo e 

financeiro.

Participar do curso “Desafios Práticos para a aplicação da Lei nº 14.133/201- 40 
Temas aplicados sobre planejamento, condução e julgamento da licitação, contratação 

direta e execução dos contratos”.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1087739 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 849141

FÉrias
.

Portaria Nº. 633 de 05 de setembro de 2022
art.1º conceder, 30 (trinta) dias consecutivos de férias regulamentares aos 
servidores abaixo:

Nome Matrícula Período aquisitivo Período de Gozo

carla aNdrYa SilVa dE oliVEira 5942874 05/07/2020 a 04/07/2021 13/10/2022 a 11/11/2022

EdVaN lirio fraNciSco 5914617 05/07/2020 a 04/07/2021 03/10/2022 a 01/11/2022

ElEN MESQUiTa dE MoUra do NaS-
ciMENTo 5903000 17/10/2019 a 16/10/2020 15/10/2022 a 14/11/2022

GaBriEl alMEida SilVa 5947771 01/03/2021 a 28/02/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

JoSÉ adilSoN aGUiar do ValE 57196345 01/10/2020 a 30/09/2021 13/10/2022 a 11/11/2022

Mario carloS PENNa MoUrÃo JUNior 716340 15/01/2020 a 14/01/2021 17/10/2022 a 15/11/2022

VicENTE dE PaUla PaiVa NETo 80845514 06/02/2020 a 05/02/2021 03/10/2022 a 01/11/2022

Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 849104
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

Portaria Nº 1576/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1121196
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 16.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 ½ (onze e meia)
SErVidor (ES): JoEl da cUNHa rodriGUES, Mf: 54181470
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1577/2022 –saGa
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a PorTaria nº 1286/2022-SaGa de 
11.07.2022, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permanecido 
no município de MaraBá/Pa,” B”, À serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/946783
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 16 à 17.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 (uma) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): SGT PM EdiValdo oliVEira coSTa, Mf: 5047927-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1578/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1113341
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): cUriTiBa/Pr
PErÍodo: 07 à 10.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor (ES): cEl PM ElEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, Mf: 
5420628-1
TEN cEl PM WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro, Mf: 5808189-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1579/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1113341
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): BraSÍlia/df
PErÍodo: 21 à 24.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor (ES): cEl PM ElEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, Mf: 
5420628-1
cEl BM HElToN cHarlES dE araUJo MoraiS, Mf: 5706386-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1580/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1121249
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 12 à 15.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor (ES): 3° SGT PM MariEl doS SaNToS diaS, Mf: 57199484
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1581/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1121096
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 26 à 27.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): TEN cEl PM oPHir dUarTE MUfarrEJ, Mf: 5808120
3° SGT PM MariEl doS SaNToS diaS, Mf: 57199484
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1582/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1121249
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 08 à 12.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(quatro) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor (ES): SUB TEN PM JoSÉ Maria alVES, Mf: 5406846-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1583/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1110968
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): iNHaNGaPi/Pa

PErÍodo: 31.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): SGT BM lUciValdo da SilVa GoMES JUNior, Mf: 5211263
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1584/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar serviço da manutenção do centro integrado.
ProcESSo: 2022/1119640
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 08 à 12.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor (ES): SGT PM MaUro dE SoUZa BarroS, Mf: 5673461-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor (ES): GilVaNdro fErrEira dE caSTro, Mf: 70025-1
JoYcE KEllE SilVa da coSTa, Mf: 5913794-3
roSiaNE SoarES MoUTiNHo BarBoSa, Mf: 5917350
aNa VicTÓria cordEiro loPES frEiTaS dE oliVEira SoUZa, Mf: 
5917892
GaBriEllE MacEdo laMEira, Mf: 7008477-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1585/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1121228
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 12 à 15.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor (ES): Márcio EMidio PErEira caMÊlo, Mf: 5917284-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1586/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1118404
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): oUrilÂNdia do NorTE E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 05 à 15.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 ½ (dez e meia)
SErVidor (ES): fraNciSca alVES dE BarroS, Mf: 5859204-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1587/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1117872
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): NoVo rEParTiMENTo E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 05 à 15.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 ½ (dez e meia)
SErVidor (ES): alEXaNdrE coSTa dE SoUZa, Mf: 5891588
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1588/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1117954
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): MUaNá E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 06 à 16.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 ½ (dez e meia)
SErVidor (ES): NilSoN NEVES SilVa, Mf: 5886724
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1589/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1118323
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): SaNTarÉM NoVo E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 06 à 16.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia)
SErVidor (ES): KaUÊ JoSE PiMENTEl PoNTES, Mf: 57174586
dEidY GoMES da SilVa SaNTaNa, Mf: 57207614
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1590/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1121170
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): afUa/Pa
PErÍodo: 07.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): MaJ BM Marco roGÉrio SciENZa, Mf: 57175250
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1591/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar manutenção em embarcações.
ProcESSo: 2022/1091209
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): BraGaNÇa/Pa
PErÍodo: 28 à 29.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): 3° SGT PM JacoB raMoS dE arrUda, Mf: 5789036-1
2° SGT PM oSValdo Baia da rocHa, Mf: 5589908-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
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Portaria Nº 1592/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1119640
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 à 30.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor (ES): cB PM WilliaM MarQUES dE caSTro, Mf: 57232347
cB PM dioGo JoSÉ BriTo VEiGa, Mf: 57222293
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1597/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1119588
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: 11(onze) de alimentação e 10(dez) de pousada
SErVidor (ES): SGT BM fraNciSco frrEira crUZ, Mf: 5610257-1
SGT PM KlEBEr daMaScENo SaNTaNa, Mf: 54193240-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1598/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar serviço da desmontagem 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: 13 à 15.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) 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: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): aNToNio carloS BarroSo daNTaS, Mf: 56120
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1599/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1127054
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): SliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 05 à 06.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): SGT BM lUciValdo da SilVa GoMES JÚNior, Mf: 
5211263
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1600/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1127054
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 13 à 14.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): SGT BM lUciValdo da SilVa GoMES JÚNior, Mf: 
5211263
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1601/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1123672
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 08 à 12.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor (ES): cEl BM HElToN cHarlES araUJo MoraiS, Mf: 
5706386-1
SGT BM ricHardS SoUSa MarQUES, Mf: 5826993-1
cB BM dHiEGo SaNToS da SilVa, Mf: 57218051-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1602/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1068693
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 16 à 18.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): MarcEl alMEida dE oliVEira, Mf: 5418045-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1603/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1126819
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 04 à 15.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 ½ (onze e meia)
SErVidor (ES): aNdrÉ aUGUSTo da SilVa oliVEira, Mf: 5950944
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1607/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/605137
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 12.06 à 06.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 25(vinte e cinco) de alimentação e 24(vinte e 
quatro) de pousada
SErVidor (ES): cB PM daNilo GilVaNi caBral PaSSiNHo, Mf: 
57222258
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1608/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/883535
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: MariTUBa/Pa 
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 03 à 08.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
SErVidor (ES): Márcio fErNaNdo SaNToS dE BarroS, Mf: 05179815-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1609/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/883251
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: MariTUBa/Pa 
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 08 à 20.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 13(treze) de alimentação e 12(doze) de pousada
SErVidor (ES): 3° SGT BM aNToNio MarcoS coElHo da cUNHa, Mf: 
57173460-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1610/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/882670
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: MariTUBa/Pa 
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 01 à 26.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 26(vinte e seis) de alimentação e 25(vinte e 
cinco) de pousada
SErVidor (ES): 1° TEN BM lÚcio MaUro doS SaNToS coSTa, Mf: 
5598257
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1611/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar transporte de servidores.
ProcESSo: 2022/1125539
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): SoUrE/Pa
PErÍodo: 18.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): MaJ BM aliSSoN MaNoEl cardoSo VaNZElEr, Mf: 
896977
caP PM ÉdiMo MaUro coElHo coSTa, Mf: 5630312-1
SGT PM Edir carloS riBEiro QUarESMa, Mf: 5579333-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1612/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar abastecimento das aeronaves do GraESP.
ProcESSo: 2022/1124652
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): aBaETETUBa/Pa
PErÍodo: 27.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): cB PM JoaN dE JESUS aZEVEdo, Mf: 57222557-1
SGT BM aNdErSoN BarBoSa rodriGUES, Mf: 57173449-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1613/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar transporte de servidores.
ProcESSo: 2022/1124943
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): MaTo GroSSo/MT
PErÍodo: 27 à 28.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa, Mf: 5678382-1
MaJ PM MarcElo PErEira Sá, Mf: 54197044-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1614/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar transporte de servidores.
ProcESSo: 2022/1126439
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 19 à 20.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): TEN cEl PM arMaNdo aUGUSTo coElHo da SilVa BiT-
TENcoUrT, Mf: 5755310-1
MaJ PM WElliNGToN alaN dE MacÊdo cHaVES, Mf: 54185286-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
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Portaria Nº 1615/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de insumos em apoio a SESPa.
ProcESSo: 2022/1124652
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 20.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): MaJ PM MarcElo PErEira Sá, Mf: 54197044-1
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf: 5931420-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1616/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1124652
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): BaGrE/Pa
PErÍodo: 01.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): arTHUr do roSário BraGa, Mf: 57221105
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1617/2022 –saGa
oBJETiVo: Para cumprir escala de serviço na base do GraESP.
ProcESSo: 2022/1060729
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa 
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 23.08 à 01.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 ½ (nove e meia)
SErVidor (ES): ENZo corrEia caPEloNi, Mf: 59629541
MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 849214

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 2943/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei 
complementar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 
52, inciso IV, alínea “q” c/c art. 120, inciso I, § 1º, da Lei Estadual nº 
5.251/1985; considerando o Memorando nº 067/2022 – 41º BPM/cfP 
2022, de 18 de agosto de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo 
al cfP PM THiaGo aNdradE SaNTa roSa; considerando a PorTaria nº 
272/2022 – dGEc, publicada no Boletim Geral nº 155, de 23 de agosto 
de 2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM 
THiaGo aNdradE SaNTa roSa (PaE: 2022/1048505);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM 
THiaGo aNdradE SaNTa roSa (cPf Nº 016.515.472-11), pertencente 
ao Polo oriximiná/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM THiaGo aNdradE SaNTa roSa, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 05 de setembro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 848606
Portaria Nº 2933/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei 
complementar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 
52, inciso IV, alínea “q” c/c art. 120, inciso I, § 1º, da Lei Estadual nº 
5.251/1985; considerando o Memorando nº 38/2022 – 7º BPM/cfP 2022- 
PMPA, de 22 de agosto de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo 
al cfP PM MarcoS HENriQUE doS SaNToS; considerando a PorTaria 
nº 273/2022 – dGEc, publicada no Boletim Geral nº 155, de 23 de agosto 
de 2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM 
MarcoS HENriQUE doS SaNToS (PaE: 2022/1069053);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM 
MarcoS HENriQUE doS SaNToS (cPf Nº 704.906.331-29), pertencente 
ao Polo redenção/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM MarcoS HENriQUE doS SaNToS, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 05 de setembro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 848604

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL N.º 174/2022 – ccc. 
objeto: NoMEar o MaJ QoPM rG 27208 EdSoN BailÃo riBEiro, como 
fiscal do Contrato de Locação nº 047/2022 – CCC/PMPA, celebrado entre 
a PMPa e o Sr. fraNciSco frEiTaS alVES, cujo objeto é a “locação de 
imóvel que abriga a sede do BaTalHÃo dE PolÍcia rUral, no município 
de Marabá/Pa”; NoMEar o 2º TEN QoaPM rG 28577 EdÍlSoN doS 
SaNToS BarroSo, como fiscal interino do contrato administrativo nº 
047/2022 – ccc/PMPa; registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/Pa, 
05 de setembro de 2022.; ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl 
QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 849143
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 172/2022 – ccc: 
NoMEar o TEN cEl QoPM rG 26287 MarcElo MaNGaS da SilVa, como 
fiscal do Contrato Administrativo n.º 057/2022– CCC, celebrado entre a 
PMPa e a Empresa caTa VENTo rEfriGEraÇÃo E SErVicoS GEraiS lTda.; 
cujo objeto é a 057/2022– ccc, cujo objeto destina-se a ¨a contratação 
de Pessoa Jurídica Especializada na Prestação de Serviço de Manutenção 
Preventiva e corretiva, com fornecimento de Peças de condicionadores 
de ar do Sistema Vrf tipo cassete; Split Hi Wall e Teto.; registre-se, 
publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 05 de setembro de 2022.;ricardo 
do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de 
compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 849194
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 173/2022 – ccc: 
NOMEAR o MAJ QOPM RG 33511 EDSON MELO DE CASTRO, como fiscal do 
contrato administrativo n.º 058/2022– ccc, celebrado entre a PMPa e a 
Empresa V H a MUNoZ EirEli.; cujo objeto é a 058/2022– ccc, cujo objeto 
destina-se a destina-se a ¨aquisição de Equipamentos de Proteção individual 
(coldres e porta-carregadores) com a finalidade de atender as necessidades 
da corporação, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas 
neste instrumento.”; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 05 de 
setembro de 2022.; ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 
29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 849200

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 044/2022-dPcPM – 
NoMEar o 1º TEN QoPM rG 34897 adaM rafaEl MaGalHÃES carValHo, 
para exercer a função de fiScal do iNSTrUMENTo SUBSTiTUTiVo 
dE coNTraTo, NoTa dE EMPENHo 2022NE13126, celebrado entre a 
PMPa e a empresa G. S. SarMENTo diSTriBUidora E coMErcio dE 
EQUiPaMENTo dE iNforMáTica EirEli cNPJ 42.254.594/0001-07. 
Belém/Pa, 05/09/2022; JEaNdErSoN da SilVa SaraiVa–TEN cEl QoPM; 
diretor de Projetos e convênios da PMPa.

Protocolo: 849099

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 869/22/di/dF, 
contida no doE nº 34.879 do dia 03/03/2022; onde Lê-se: Servidores: 
cB PM Jorge Victor Vieira aciol; cPf: 751.113.652-49; r$ 3.798,00. cB PM 
Joyce capistrano aciol; cPf: 965.766.852-20; Valor: r$ 3.798,00. Leia-
se: Servidores: cB PM Jorge Victor Vieira acioli; cPf: 751.113.652-49; r$ 
3.798,00. cB PM Joyce capistrano acioli; cPf: 965.766.852-20; Valor: r$ 
3.798,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 849063
errata da Portaria Nº 226/22/di/dF, 
contida no doE nº 34.854 do dia 03/02/2021; onde Lê-se: Servidores: cB 
PM christian douglas da Silva Viana; cPf: 946.271.162-15; Leia-se: 
Servidores: cB PM christian douglas da Silva Viana; cPf: 964.271.162-
15; ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 848816
errata da Portaria Nº 710/22/di/dF, 
contida no doE nº 34.872 do dia 22/02/2022; onde Lê-se: Servidores: 
cB PM Elder de araujo Sousa; cPf: 835.361.752-87; Valor: r$ 1.392.60. 
Leia-se: Servidores: cB PM Elder de araujo Sousa; cPf: 835.361.752-
87; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 716/22/di/dF, 
contida no doE nº 34.872 do dia 22/02/2022; onde Lê-se: Servidores: 
cB PM clezio antonio da cruz cavalcate; cPf: 838.779.672-72; Valor: r$ 
1.266,00.Leia-se: Servidores: cB PM clezio antonio da cruz cavalcante; 
cPf: 838.779.672-72; Valor: r$ 1.266,00.ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 717/22/di/dF, 
contida no doE nº 34.872 do dia 22/02/2022; onde Lê-se: Servidores: 
cB PM Herberson fernando Santos Silva; cPf: 858.836.972-91; Valor: 
r$ 1.392,60. Leia-se: cB PM Herbson fernando Santos Silva; cPf: 
858.836.972-91; Valor: r$ 1.392,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 848826
errata da Portaria Nº 388/22/di/dF, 
contida no doE nº 34.866 do dia 16/02/2021; onde Lê-se: Servidores: cB 
PM Weslley de Souza de Moraes; Leia-se: Servidores: cB PM Weslley de 
Souza Moraes; ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 848741
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.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº. 057/2022-ccc/PMPa; eXercÍcio: 2022; 
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviço de Manutenção preventiva e 
corretiva com fornecimento de peças de condicionadores de ar do sistema 
VTr tipo cassete; com a empresa caTa VENTo rEfriGEraÇÃo E SErViÇo 
GEraiS lTda; Valor Global: r$ 184.999,94 (cento e oitenta e quatro mil 
novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos); data da 
assinatura: 05/09/2022; Vigência: 05/09/2022 a 04/09/2023. a despesa 
com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297 – Manu-
tenção de gestão; ação (projeto/atividade): 26/8338 –operacionalização 
das ações administrativas; Natureza da despesa: 3339039 – outros servi-
ços de terceiros -PJ; Plano interno: 4120008338c; fonte do recurso: 0101 
(recursos ordinários). Empresa: caTa VENTo rEfriGEraÇÃo E SErViÇo 
GEraiS lTda; cNPJ:03.534.028/0001-05; ordENador: JoSÉ dilSoN 
MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 848747
coNtrato adM Nº 009/2022 – dPcPM. oBJETo: aquisição de equi-
pamento bloqueador de gravações ambientais para a PMPa. Valor To-
Tal: r$ 270.000,00. daTa dE aSSiNaTUra: 05/09/2022. ViGÊNcia: 
05/09/2022 a 04/09/2023. doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa: 1494 - 
defesa da Sociedade e Garantia de direito; ação (Projeto/atividade): 8760 
- Governança e Gestão; Elemento de despesa: 4.4.90.52 – Equipamento 
e Material Permanente; Plano interno: 1000198760E; fonte de recurso: 
0301 – recursos ordinários. EMPrESa: iNfiNiTY SafE TEcNoloGia EM 
SEGUraNÇa lTda cNPJ 29.035.444/0001-44. ordENador: JoSÉ dil-
SoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM - comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 849147
..

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº. 859/2018-daL/PMPa; eXercÍcio: 2022; oBJETo: o presente 
Termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contra-
to administrativo nº 859/2018-dal/PMPa, por mais 12 (doze) meses, 
no valor global de r$ 90.693,60 (noventa mil, seiscentos e noventa e 
três reais e sessenta centavos); data da assinatura: 05/09/2022. Vi-
gência: 05/09/2022 a 04/09/2023; a despesa com este termo aditivo 
acontecerá da seguinte forma: Programa: 1502– Segurança publica; 
ação:Projeto/atividade: 8839 –realização de missões especiais de alta 
complexidade; Natureza da despesa:33.90.39 – outros serviços de ter-
ceiros – Pessoa Jurídica; Plano interno: 1050008839c; fonte do re-
curso: 0101 (recurso ordinários); Empresa: cliNilaB laBoraTÓrio 
E coNSUlTÓrio VETEriNário lTda; cNPJ nº 00.623.621/0001-21; 
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 848798
..

aPostiLaMeNto
.

PriMeiro aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 017/2020-ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o reajuste de 
valor do contrato administrativo nº 017/2020-ccc/PMPa, celebrado en-
tra a PMPa e a Srª. Maria liNdiNalVa BarBoSa da coSTa BriTo dE 
oliVEira, cujo objeto é a locação de imóvel para abrigar a sede do co-
mando de Policiamento regional Viiin no município de altamira, referente 
a dispença de licitação nº 39/2019 – dal/PMPa, o percentual utilizado 
para o cálculo foi de 11,31%, média aritmética do iGPM,iPc,iPca e iGP, 
baseado no acumulo dos ultimos 12 meses, alterando o seu valor glo-
bal de r$ 27.600,00 (vinte e sete mil reais e seiscentos reais), para r$ 
30.723,74 (trinta mil setecentos e vinte e três reais e setenta e quatro 
centavos), anual; alterando o seu valor mensal de r$ 2.300,00 (dois mil e 
trezentos centavos) para r$ 2.560,31 (dois mil quinhentos e sessenta reais 
e trinta e um centavos) conforme dotação orçamentária: Programa: 1502 
– Segurança Pública; ação: 26/8259 – realização de Policiamento osten-
sivo.; Natureza da despesa: 33.90.36.15 – outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa física = locação de imóveis; Plano interno: 1050008259c; fon-
te do recurso: 0101 (recursos ordinários);Belém/Pa, 05 de Setembro de 
2022;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044;co-
mandante Geral da PMPa.

Protocolo: 848717
..

diÁria
.

Portaria Nº4809/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: ourilândia do Norte-Pa; 
Período: 30/08 a 01/09/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação 
e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Marcus Vinicius cruz Monteiro; 
cPf: 329.477.982-87; Valor: r$527,52. SGT PM livan do Nascimento 
lima; cPf: 252.012.802-00; Valor: r$527,52. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4810/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 26/08 
a 05/09/2022; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousada; 
Servidores: SGT PM reginaldo Pinheiro ribeiro; cPf: 428.851.402-91; 
Valor: r$2.769,48. cB PM Josinaldo Santos da Silva; cPf: 004.988.172-88; 
Valor: r$2.658,60. Sd PM Jonas Jorge Mendes abreu; cPf: 966.940.922-
53; Valor: r$2.658,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº4811/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marabá-Pa; destino: rondon do Pará-Pa; Período: 01 
a 11/09/2022; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; 
Servidores: SGT PM Edimar Bernardino de Sousa; cPf: 251.656.152-00; 
Valor: r$2.637,60. cB PM Edison de Sousa E Sousa; cPf: 836.565.102-
53; Valor: r$2.532,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4812/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 18 a 20/08/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM 
andré Silva costa; cPf: 612.965.542-87 ; Valor: r$659,40. cB PM Ewerton 
Santos de Matos; cPf: 932.814.632-15; Valor: r$633,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4813/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Tucuruí-Pa; Período: 05 
a 07/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de 
pousada; Servidores: MaJ PM Kaydson fernando dos reis cunha; cPf: 
808.730.142-00 ; Valor: r$791,30. SGT PM angela Maria Santos da Silva; 
cPf: 366.834.692-53; Valor: r$659,40. cB PM diogo rodrigues lima de 
assunção; cPf: 889.119.502-20; Valor: r$633,00. cB PM amanda lopes 
Mota; cPf: 808.680.882-34; Valor: r$633,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 849139
Portaria Nº4805/22/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de Trânsito (2ªQUiNZ-aGoSTo/22-
BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Goianésia do Pará-Pa; Período: 14 a 29/08/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT PM ronaldo denis dos Santos corrêa; cPf: 834.718.982-04; 
Valor: r$3.956,40. SGT PM Emanoel Nasareno Santana da Silva; cPf: 
516.513.942-53; Valor: r$3.956,40. SGT PM Silvio Jarbas Martins 
Barradas; cPf: 488.849.442-87; Valor: r$3.956,40. cB PM abraão Moura 
lobato; cPf: 004.753.792-25; Valor: r$3.798,00. cB PM Savio allan 
fernandes; cPf: 914.822.322-00; 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 Nº4806/22/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de Trânsito (2ªQUiNZ-aGoSTo/22-
BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: ourém-Pa; Período: 14 a 29/08/2022; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM 
Elias Pinheiro Barbosa; cPf: 367.699.752-20; Valor: r$3.956,40. 
SGT PM Yasmin rocha do Nascimento; cPf: 935.396.302-87; Valor: 
r$3.956,40. cB PM adercio lima rabelo; cPf: 001.251.292-38; Valor: 
r$3.798,00. cB PM aércio lima rabelo; cPf: 001.251.172-21; Valor: 
r$3.798,00. Sd PM Eliase da Silva Barbosa; cPf: 018.985.802-86; Valor: 
r$3.798,00. Sd PM Marcos david oliveira de lima; cPf: 039.066.482-
06; 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 Nº4807/22/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de Trânsito (2ªQUiNZ-aGoSTo/22-
BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Moju-Pa; Período: 14 a 29/08/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Thiago 
da Silva costa; cPf: 867.410.392-87 ; Valor: r$3.956,40. SGT PM ronald 
Tavares Pantoja; cPf: 787.246.002-53; Valor: r$3.956,40. cB PM alessandro 
Matos Pampolha; cPf: 003.772.612-97; Valor: r$3.798,00. cB PM Marcelo 
Pinheiro da Silva; cPf: 747.408.222-53; Valor: r$3.798,00. cB PM Tábata 
Analia Mendonça Pacífico; CPF: 960.689.302-20; Valor: R$3.798,00. SD PM 
Joao farias cunha; cPf: 937.279.502-00; 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 Nº4808/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: altamira-Pa; Período: 01 a 02/09/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: caP PM 
Geysa Matos corrêa; cPf: 749.677.542-87; Valor: r$290,14. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 849084
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°120/2022-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora aNa clÉa dE alMEida PrESTES dE liMa, 
SGT PM rG 19730, cPf 252.433.902-59, Mf 539645001, auxiliar da Seção 
do almoxarifado do faSPM - Pa, a utilizar o adiantamento no valor total 
de r$3.000,00 (Três Mil reais), para despesa de caráter eventual, na fun-
cional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.000,00(Três Mil 
reais) na 339030 (Mat. consumo).
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art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 05 de Setembro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 849106

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 097/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais).
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina fundamentos 
do combate a incêndio do curso de combate a incêndio na floresta ama-
zônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Marcelo Vieira do Nascimento
cPf: 856.951.652-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848605
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 096/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais)
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina ferramentas, 
Equipamentos e acessórios do curso de combate a incêndio na floresta 
amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: anderson fernandes Maciel de Souza
cPf: 455.584.002-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848603
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 099/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 3.000,00 (Três mil reais).
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina operações de 
combate a incêndio florestal do curso de combate a incêndio na floresta 
amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Pedro Emílio castelo Branco alencar frança
cPf: 951.452.062-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848610
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 098/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais).
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina Georreferen-
ciamento do curso de combate a incêndio na floresta amazônica – cci-
fa/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: leonardo Sousa dos Santos
cPf: 613.526.402-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848608

eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 103/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$: 1.800,00 (Mil e oitocentos reais).
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina Prática de 
operações em área de Selva do curso de combate a incêndio na floresta 
amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: leonardo Sousa dos Santos
cPf: 613.526.402-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848617
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 100/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 900,00 (Novecentos reais)
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina orientação e 
Análise de Cartografia do Curso de Combate a Incêndio na Floresta Ama-
zônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: leonardo Sousa dos Santos
cPf: 613.526.402-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848612
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 101/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$: 1.800,00 (Mil e oitocentos reais)
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina operações 
Práticas de rPa -(droNE) do curso de combate a incêndio na floresta 
amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: leonardo Sousa dos Santos
cPf: 613.526.402-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848613
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 102/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$: 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina Perícia em in-
cêndio florestal do curso de combate a incêndio na floresta amazônica 
– ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: aristides Pereira furtado
cPf: 368.668.222-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848614
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 104/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$: 3.000,00 (Três mil reais)
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina Técnica e Tá-
tica de combate a incêndio florestal do curso de combate a incêndio na 
floresta amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Júlio césar Galúcio de andrade
cPf: 789.602.742-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848619
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eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 105/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de Monitor da disciplina Estágio Supervisionado do 
curso de combate a incêndio na floresta amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: luís oliveira rodrigues
cPf: 879.091.623-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848620
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 106/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de Monitor da disciplina Estágio Supervisionado do 
curso de combate a incêndio na floresta amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: ismael carlos da costa Gonçalves
cPf: 052.312.933-50
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848622
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 107/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$: 1.500,00 (Mil e quinhentos reais)
objeto: contratação de Monitor da disciplina ferramentas, Equipamentos 
e acessórios do curso de combate a incêndio na floresta amazônica – 
ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: ismael carlos da costa Gonçalves
cPf: 052.312.933-50
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848623
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 108/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de Monitora da disciplina fundamentos do combate 
a incêndio do curso de combate a incêndio na floresta amazônica – cci-
fa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratada: Jéssica Patrícia aguiar da costa
cPf: 908.138.712-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848632
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 086/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina Sistema de co-
mando de incidentes do curso de combate a incêndio na floresta amazô-
nica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Marcelo Pinheiro dos Santos
cPf: 639.498.652-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848584

eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 087/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 700,00 (Setecentos reais)
objeto: contratação de Tutora para ministrar a disciplina atendimento Pré 
Hospitalar - aPH do curso de combate a incêndio na floresta amazônica 
– ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratada: Graça inêz Teixeira de Holanda
cPf: 513.314.702-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848586
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 088/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina orientação e aná-
lise de Cartografia do Curso de Combate a Incêndio na Floresta Amazônica 
– ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: leonardo Sousa dos Santos
cPf: 613.526.402-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848587
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 089/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais)
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina legislação aplica-
da do curso de combate a incêndio na floresta amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: fábio Bruno Sozinho de Holanda
cPf: 852.713.142-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848588
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 090/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
objeto: contratação de Supervisora curso de combate a incêndio na flo-
resta amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratada: renata Helena Gonçalves Martins cardoso
cPf: 863.020.942-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848589
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 091/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos).
objeto: contratação de conteúdista para ministrar a disciplina atendimen-
to Pré Hospitalar - aPH do curso de combate a incêndio na floresta ama-
zônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratada: Graça inêz Teixeira de Holanda
cPf: 513.314.702-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848592
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eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 092/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 900,00 (Novecentos reais).
objeto: contratação de conteúdista para ministrar a disciplina orientação 
e Análise de Cartografia do Curso de Combate a Incêndio na Floresta Ama-
zônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: leonardo Sousa dos Santos
cPf: 613.526.402-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848593
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 093/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 700,00 (setecentos reais)
objeto: contratação de conteudista para ministrar a disciplina legislação 
aplicada do curso de combate a incêndio na floresta amazônica – cci-
fa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: fábio Bruno Sozinho de Holanda
cPf: 852.713.142-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848595
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 094/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 700,00 (setecentos reais.
objeto: contratação de conteudista para ministrar a disciplina Sistema de 
comando de incidentes do curso de combate a incêndio na floresta ama-
zônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Marcelo Pinheiro dos Santos
cPf: 639.498.652-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848598
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 095/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina Estágio Su-
pervisionado do curso de combate a incêndio na floresta amazônica – 
ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: anderson fernandes Maciel de Souza
cPf: 455.584.002-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848601
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 110/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 2.000,00 (dois mil reais)
objeto: contratação de Monitora da disciplina Georreferenciamento do 
curso de combate a incêndio na floresta amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratada: Graça inêz Teixeira de Holanda
cPf: 513.314.702-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848643

eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 111/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
objeto: contratação de Monitor da disciplina operações de combate a in-
cêndio florestal do curso de combate a incêndio na floresta amazônica 
– ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: arthur Martins Moraes
cPf: 827.451.452-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848649
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 109/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 2.000,00 (dois mil reais)
objeto: contratação de Monitor da disciplina Georreferenciamento do cur-
so de combate a incêndio na floresta amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: fábio Bruno Sozinho de Holanda
cPf: 852.713.142-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848639
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 112/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina operações de 
combate a incêndio florestal do curso de combate a incêndio na floresta 
amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Marcelo Vieira do Nascimento
cPf: 856.951.652-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848661
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 113/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de Monitor da disciplina operações Práticas de rPa 
- (droNE) do curso de combate a incêndio na floresta amazônica – cci-
fa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: fábio Bruno Sozinho de Holanda
cPf: 852.713.142-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848667
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 114/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 500,00 (Quinhentos reais)
objeto: contratação de Monitor da disciplina orientação e análise de car-
tografia do Curso de Combate a Incêndio na Floresta Amazônica – CCI-
fa/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: raildo Monteiro dos Santos
cPf: 758.960.792-49
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848672
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eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 115/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 2.000,00 (dois mil reais)
objeto: contratação de Monitor da disciplina Perícia em incêndio flores-
tal do curso de combate a incêndio na floresta amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Marcelo Vieira do Nascimento
cPf: 856.951.652-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848673
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 116/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de Monitor da disciplina Prática de operações em 
área de Selva do curso de combate a incêndio na floresta amazônica – 
ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: raildo Monteiro dos Santos
cPf: 758.960.792-49
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848676
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 117/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
objeto: contratação de Monitor da disciplina Técnica e Tática de combate 
a incêndio florestal do curso de combate a incêndio na floresta amazô-
nica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: arthur Martins Moraes
cPf: 827.451.452-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848677
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 118/2022 – cBMPa
data de assinatura: 26/08/2022
Valor: 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
objeto: contratação de Monitor da disciplina Técnica e Tática de combate 
a incêndio florestal do curso de combate a incêndio na floresta amazô-
nica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: luís oliveira rodrigues
cPf: 879.091.623-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 848680

.

.

diÁria
.

eXtrato da Portaria N° 228/diÁria/dF de 17 de Maio de 2022
conceder aos militares: caP QoBM rodriGo dE araUJo MoNTEiro, Mf: 
54190168; SGT BM PaUlo afoNSo loPES NoGUEira, Mf: 54185200 E 
Sd BM faBio SErrao da SilVa, Mf: 5932535, diárias de alimentação e 
diárias de pousada, conforme planilha anexo, perfazendo um valor total 
de r$ 3.639,82 (TrÊS Mil E SEiScENToS E TriNTa E NoVE rEaiS E 
oiTENTa E doiS cENTaVoS), para seguir viagem de cametá - Pa para 
Baião - Pa, no período de 10 a 17 de Março de 2022, a serviço do 22º GBM 
do cBMPa. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N° 249/diÁria/dF de 20 de Maio de 2022
conceder aos militares: TcEl QoBM JoSE ricardo SaNcHES TorrES 
5833728/ 1, TcEl QoBM Mario MaToS coUTiNHo 5267650/ 1, TcEl 
QoBM HUGo cardoSo fErrEira 5833558/ 1, TcEl QoBM cHarlES 
dE PaiVa caTUaBa 5833680/ 1, 06 (SEiS) diárias de alimentação e 05 
(ciNco) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 

r$ 6.857,76 (SEiS Mil E oiTocENToS E ciNQUENTa E SETE rEaiS E 
SETENTa E SEiS cENTaVoS), para seguirem viagem de suas respectivas 
cidades para Marituba - Pa, no período que inicia dia 08 a 28 de Maio de 
2022, a serviço da dEi do cBMPa. Esta PorTaria entra em vigor na data 
de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N° 276/diÁria/dF de 01 de JUNHo de 2022
conceder aos militares: SGT BM roBErTo VaScoNcEloS dE carValHo 
5428424/ 1, Sd BM JoHN KENNEdY dE BriTo PErEira 5932518/ 1, 02 
(dUaS) diárias de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 775,44 (SETEcENToS E SETENTa E ciNco 
rEaiS E QUarENTa E QUaTro cENTaVoS), para seguirem viagem de 
Salvaterra para cachoeira do arari - Pa, no período de 11 a 12 de Maio de 
2022, a serviço do 18°GBM do cBMPa.0 Esta PorTaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N° 294/diÁria/dF de 07 de JUNHo de 2022
conceder aos militares: SGT BM clElSoN fErrEira MoraES 57173895/ 
1, Sd BM WallaN criSTHiaN alMEida BraGa 5932484/ 1, Sd BM carloS 
HENriQUE BarBoSa alcolUMBrE 5932508/ 1, 04 (QUaTro) diárias de 
alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 2.695,56 (doiS Mil E SEiScENToS E NoVENTa E ciNco 
rEaiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém 
para abaetetuba – Pa e Tucuruí - Pa, no período de 30 de Maio a 02 de 
Junho de 2022, a serviço do dal do cBMPa. Esta PorTaria entra em vigor 
na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N° 342/diÁria/dF de 14 de JULHo de 2022
conceder aos militares: TcEl QoBM JoSE ricardo SaNcHES 
TorrES 5833728/ 1, TcEl QoBM Mario MaToS coUTiNHo 5267650/ 1, 
TcEl QoBM HUGo cardoSo fErrEira 5833558/ 1, TcEl QoBM cHarlES 
dE PaiVa caTUaBa 5833680/ 1, 07 (SETE) diárias de alimentação e 06 
(SEiS) diarias de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
8.229,52 (oiTo Mil E dUZENToS E ViNTE E NoVE rEaiS E ciNQUENTa 
E doiS cENTaVoS), para seguir viagem de suas respectivas cidades para 
Belém - Pa, no período de 12 a 25 de Junho de 2022, a serviço da dEi do 
cBMPa. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N° 358/diÁria/dF de 21 de JULHo de 2022
conceder aos militares: TcEl QoBM JoSE ricardo SaNcHES 
TorrES 5833728/ 1, TcEl QoBM Mario MaToS coUTiNHo 5267650/ 1, 
TcEl QoBM HUGo cardoSo fErrEira 5833558/ 1, TcEl QoBM cHarlES 
dE PaiVa caTUaBa 5833680/ 1, 07 (SETE) diárias de alimentação e 06 
(SEiS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
8.229,52 (oiTo Mil E dUZENToS E ViNTE E NoVE rEaiS E ciNQUENTa 
E doiS cENTaVoS), para seguirem viagem de suas respectivas 
cidades para capital do Estado - Pa, no período de 03 a 09 de Junho de 
2022, a serviço da dEi do cBMPa. Esta PorTaria entra em vigor na data 
de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N° 424/diÁria/dF de 24 de aGosto de 2022
conceder aos militares: TEN BM raiMUNdo fEliPE TaVarES MaciEl , 
Mf: 5932626, SGT BM clElSoN fErrEira MoraES ; Mf: 57173895 E Sd 
BM WallaN criSTHiaN alMEida BraGa , Mf: 5932484, 05 (ciNco) 
diárias de alimentação e 04 (QUaTro) diárias de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 3.596,31 (TrÊS Mil E QUiNHENToS E 
NoVENTa E SEiS rEaiS E TriNTa E UM cENTaVoS), para seguirem viagem 
de Belém - Pa para São felix do Xingu - Pa, no período de 24 a 28 de 
agosto de 2022, a serviço da dal do cBMPa. Esta PorTaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 848681

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°102/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°102/2022 - cBMPa
Valor: r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina Perícia em in-
cêndio florestal do curso de combate a incêndio na floresta amazônica 
– ccifa/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: aristides Pereira furtado
cPf: 368.668.222-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848799
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eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°101/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°101/2022 - cBMPa
Valor: r$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina operações 
Práticas de rPa (droNE) do curso de combate a incêndio na floresta 
amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: leonardo Sousa dos Santos
cPf: 613.526.402-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848798
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°103/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°103/2022 - cBMPa
Valor: r$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais).
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina Prática de ope-
rações em área de Selva do curso de combate a incêndio na floresta 
amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: leonardo Sousa dos Santos
cPf: 613.526.402-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848804
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°099/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°099/2022 - cBMPa
Valor: r$ 3.000,00 (Três mil reais).
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina operações de 
combate a incêndio florestal do curso de combate a incêndio na floresta 
amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Pedro Emílio castelo Branco alencar frança
cPf: 951.452.062-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848792
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°100/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°100/2022 - cBMPa
Valor: r$ 900,00 (Novecentos reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina orientação e 
Análise de Cartografia do Curso de Combate a Incêndio na Floresta Ama-
zônica – ccifa/202.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: leonardo Sousa dos Santos
cPf: 613.526.402-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848795
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°107/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°107/2022 - cBMPa
Valor: r$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Monitor da disciplina ferramentas, Equipamentos 
e acessórios do curso de combate a incêndio na floresta amazônica – 
ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: ismael carlos da costa Gonçalves
cPf: 052.312.933-50
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848815

eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°108/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°108/2022 - cBMPa
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Monitora da disciplina fundamentos do combate 
a incêndio do curso de combate a incêndio na floresta amazônica – cci-
fa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratada: Jéssica Patrícia aguiar da costa
cPf: 908.138.712-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848820
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°105/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°105/2022 - cBMPa
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Monitor da disciplina Estágio Supervisionado do 
curso de combate a incêndio na floresta amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: luís oliveira rodrigues
cPf: 879.091.623-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848811
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°106/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°106/2022 - cBMPa
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Monitor da disciplina Estágio Supervisionado do 
curso de combate a incêndio na floresta amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: ismael carlos da costa Gonçalves
cPf: 052.312.933-50
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848812
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°104/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°104/2022 - cBMPa
Valor: r$ 3.000,00 (Três mil reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina Técnica e Tá-
tica de combate a incêndio florestal do curso de combate a incêndio na 
floresta amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Júlio césar Galúcio de andrade
cPf: 789.602.742-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848806
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°092/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°092/2022 - cBMPa
Valor: r$ 900,00 (Novecentos reais).
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de conteúdista para ministrar a disciplina orientação 
e Análise de Cartografia do Curso de Combate a Incêndio na Floresta Ama-
zônica – ccifa/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: leonardo Sousa dos Santos
cPf: 613.526.402-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848762



56  diário oficial Nº 35.106 Terça-feira, 06 DE SETEMBRO DE 2022

eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°093/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°093/2022 - cBMPa
Valor: r$ 700,00 (setecentos reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de conteudista para ministrar a disciplina legislação 
aplicada do curso de combate a incêndio na floresta amazônica – cci-
fa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: fábio Bruno Sozinho de Holanda
cPf: 852.713.142-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848767
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°091/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°091/2022 - cBMPa
Valor: r$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais).
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de conteúdista para ministrar a disciplina atendimen-
to Pré Hospitalar - aPH do curso de combate a incêndio na floresta ama-
zônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratada: Graça inêz Teixeira de Holanda
cPf: 513.314.702-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848755
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°090/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°090/2022 - cBMPa
Valor: r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Supervisora curso de combate a incêndio na flo-
resta amazônica – ccifa/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratada: renata Helena Gonçalves Martins cardoso
cPf: 863.020.942-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848751
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°095/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°095/2022 - cBMPa
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina Estágio Su-
pervisionado do curso de combate a incêndio na floresta amazônica – 
ccifa/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: anderson fernandes Maciel de Souza
cPf: 455.584.002-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848775
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°096/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°096/2022 - cBMPa
Valor: r$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina ferramentas, 
Equipamentos e acessórios do curso de combate a incêndio na floresta 
amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: anderson fernandes Maciel de Souza
cPf: 455.584.002-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848780

eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°097/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°097/2022 - cBMPa
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais).
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina fundamento 
de combate a incêndio do curso de combate a incêndio na floresta ama-
zônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Marcelo Vieira do Nascimento
cPf: 856.951.652-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848784
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°098/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°098/2022 - cBMPa
Valor: r$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais).
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina Georreferen-
ciamento do curso de combate a incêndio na floresta amazônica – cci-
fa/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: leonardo Sousa dos Santos
cPf: 613.526.402-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848787
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°094/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°094/2022 - cBMPa
Valor: r$ 700,00 (setecentos reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de conteudista para ministrar a disciplina Sistema 
de comando de incidentes do curso de combate a incêndio na floresta 
amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Marcelo Pinheiro dos Santos
cPf: 639.498.652-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848771
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°111/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°111/2022 - cBMPa
Valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Monitor da disciplina operações de combate a in-
cêndio florestal do curso de combate a incêndio na floresta amazônica 
– ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: arthur Martins Moraes
cPf: 827.451.452-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848831
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°110/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°110/2022 - cBMPa
Valor: r$ 2.000,00 (dois mil reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Monitora da disciplina Georreferenciamento do 
curso de combate a incêndio na floresta amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratada: Graça inêz Teixeira de Holanda
cPf: 513.314.702-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848827
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eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°109/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°109/2022 - cBMPa
Valor: r$ 2.000,00 (dois mil reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Monitor da disciplina Georreferenciamento do cur-
so de combate a incêndio na floresta amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: fábio Bruno Sozinho de Holanda
cPf: 852.713.142-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848824
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°113/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°113/2022 - cBMPa
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais).
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Monitor da disciplina operações Práticas de rPa - (dro-
NE) do curso de combate a incêndio na floresta amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: fábio Bruno Sozinho de Holanda
cPf: 852.713.142-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848839
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°114/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°114/2022 - cBMPa
Valor: r$ 500,00 (Quinhentos reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Monitor da disciplina orientação e análise de car-
tografia do Curso de Combate a Incêndio na Floresta Amazônica – CCI-
fa/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: raildo Monteiro dos Santos
cPf: 758.960.792-49
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848840
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°115/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°115/2022 - cBMPa
Valor: r$ 2.000,00 (dois mil reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Monitor da disciplina Perícia em incêndio florestal 
do curso de combate a incêndio na floresta amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Marcelo Vieira do Nascimento
cPf: 856.951.652-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848841
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°112/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°112/2022 - cBMPa
Valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Monitor da disciplina operações de combate a in-
cêndio florestal do curso de combate a incêndio na floresta amazônica 
– ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Marcelo Vieira do Nascimento
cPf: 856.951.652-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848835

eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°117/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°117/2022 - cBMPa
Valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Monitor da disciplina Técnica e Tática de combate 
a incêndio florestal do curso de combate a incêndio na floresta amazô-
nica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: arthur Martins Moraes
cPf: 827.451.452-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848849
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°118/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°118/2022 - cBMPa
Valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Monitor da disciplina Técnica e Tática de combate 
a incêndio florestal do curso de combate a incêndio na floresta amazô-
nica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: luis oliveira rodrigues
cPf: 879.091.623-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848853
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°116/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°116/2022 - cBMPa
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Monitor da disciplina Prática de operações em área 
de Selva do curso de combate a incêndio na floresta amazônica – cci-
fa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: raildo Monteiro dos Santos
cPf: 758.960.792-49
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848843
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°087/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°087/2022 - cBMPa
Valor: r$ 700,00 (Setecentos reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Tutora para ministrar a disciplina atendimento Pré 
Hospitalar - aPH do curso de combate a incêndio na floresta amazônica 
– ccifa/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratada: Graça inêz Teixeira de Holanda
cPf: 513.314.702-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848743
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°088/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°088/2022 - cBMPa
Valor: r$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina orientação e aná-
lise de Cartografia do Curso de Combate a Incêndio na Floresta Amazônica 
– ccifa/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: leonardo Sousa dos Santos
cPf: 613.526.402-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848745
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eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°086/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°086/2022 - cBMPa
Valor: r$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina Sistema de co-
mando de incidentes do curso de combate a incêndio na floresta amazô-
nica – ccifa/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Marcelo Pinheiro dos Santos
cPf: 639.498.652-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848737
eXtrato da ordeM de eXecUÇÃo de serViÇos N°089/2022 – cBMPa
data da assinatura: 26/08/2022
origem: Termo de inexigibilidade N°089/2022 - cBMPa
Valor: r$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais)
Vigência: 26/08/2022 até 12/10/2022
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina legislação aplica-
da do curso de combate a incêndio na floresta amazônica – ccifa/2022.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: fábio Bruno Sozinho de Holanda
cPf: 852.713.142-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 848748

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 007/2022 – Pa/GaB-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 29 de julho de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 02/2022-cPPad, de 28/04/2022, 
por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para conclusão do 
Processo administrativo, instaurado através da PorTaria nº 005/2022 
– Pa/GaB/dG/Pc-Pa de 20/05/2022, publicado no doE nº 34.992, de 
02/06/2022, com o intuito de apurar as circunstâncias em que ocorreu 
a morte do servidor investigador rEGiNaldo dE SoUZa MaGalHÃES - 
matrícula nº 54190885, ocorrida em 14/01/2022;
r E S o l V E:
i – conceder 30 (trinta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a 
conclusão do Processo administrativo, instaurado por meio da PorTaria 
nº 005/2022 – Pa/GaB/dG/Pc-Pa de 20/05/2022, publicado no doE nº 
34.992, de 02/06/2022, a contar de 18/07/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providências 
de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 007/2022 – Pad/reVisÃo/dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 23 de agosto de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo: o requerimento subscrito pelo ex-servidor rodriGo 
BarcESSaT VaZ, protocolado sob o nº 2022/675804, por meio do qual 
solicita a rEViSÃo do Processo administrativo disciplinar nº 019/2018-
dGPc/Pad, que culminou com sua demissão do serviço público, por meio 
de ato Governamental;
coNSidEraNdo: os termos do artigo 229 da lei 5.810/94, que prevê que 
o processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, quando houver 
fatos novos ou circunstâncias capazes de justificar a inocência do punido 
ou a inadequação da penalidade aplicada.
r E S o l V E:
i – concordar com a Manifestação Jurídica nº 1894/coNJUr/Pc-Pa, que 
sugeriu o deferimento do pedido;
ii – coNSTiTUir, com base no que dispõe o artigo 229, da lei nº 5.810, de 
24/01/1994, a coMiSSÃo rEViSora composta pelos servidores cYNTHia 
dE fáTiMa dE SoUZa ViaNa, SiMoNE EdoroN MacHado araÚJo – de-
legadas de Polícia civil, e adaM GrEGorY SaNToS do carMo – Escrivão 
de Polícia civil, sob a presidência da primeira, no prazo de 60 (sessenta) 

dias úteis, proceder à rEViSÃo do Processo administrativo disciplinar nº 
019/2018-dGPc/Pad, em relação ao ex-servidor rodriGo BarcESSaT 
VaZ, assegurando-lhe os princípios constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa;
iii – deliberar que a comissão revisora terá dedicação exclusiva aos traba-
lhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente às autoridades e 
Órgãos da administração Pública, ou proceder a diligências indispensáveis 
à instrução processual;
iV – À corregedoria-Geral da Polícia civil e à diretoria de administração, para 
que adotem as necessárias providências ao cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 041/2022-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 29 de agosto de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil), etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 04/2022-cPad, de 22/08/2022, 
subscrito pela Presidente, delegada iSoMarY aNdradE rEGiS MoNTEi-
ro, por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para conclusão 
do Processo administrativo disciplinar nº 013/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 
27/05/2022, publicado no doE 35.024 de 28/06/2022, que apura a infra-
ção atribuída ao servidor investigador E. a. d. f. – matrícula nº 5856850;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da 
PorTaria nº 013/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 27/05/2022, publicado no doE 
35.024 de 28/06/2022, a contar de 22/09/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 849081

.

.

errata
.

errata do aViso de LicitaÇÃo, PUBLicada No doe No. 34.858, 
de 08/02/2022.
onde se lê: i - PrEGÃo ElETrÔNico - 10/2022 PcPa.
Leia-se: i - PrEGÃo ElETrÔNico - 09/2022 PcPa
Belém-Pa, 05 de Setembro de 2022.
lEÃo da coSTa lEÃo NETo
Pregoeiro

Protocolo: 848796

.

.

oUtras MatÉrias
.

distrato de serVidor teMPorÁrio
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ
ato: termo de distrato
data de admissão: 10/05/2021
Término Vínculo: 31/08/2022
Motivo: rescisão contratual
Nome do Servidor cargo do Servidor Temporário
EMaNUEllE láZaro dE araÚJo SilVa
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ordenador: WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral da Polícia civil

Protocolo: 848723
Portaria Nº 005/2022-siNdicÂNcia/GaB/correGePoL de 02/09/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor adminis-
trativo comissionado f.l.M.c., mat. nº 55590300, o qual, segundo docu-
mentos encaminhados via PaE 2022/751189, teria agido de forma indevida 
e incompatível, tudo conforme os fatos apresentados através do of. nº 
056/2022-liciT/da/Pc mais anexos e conexos;
coNSidEraNdo: que denúncias dessa natureza devem ser apurados, vi-
sando o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração da Sindicância sob a presidência da 
delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
rESolVE: designar os servidores lENa JaNNE BoTElHo dE alMEida 
(Presidente da comissão), GUSTaVo JoSÉ foNTENElE BarrEira – dele-
gados de Polícia civil e JoSÉ GUilHErME da SilVa NaSciMENTo JÚNior 
– Escrivão de Polícia civil, para através de Sindicância, sob a presidência da 
primeira e em comissão, apurarem, as acusações citadas contra o servidor 
em questão, assegurando-lhe os princípios constitucionais do contraditório 
e da ampla defesa;
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Protocolo: 849082
Portaria Nº 467/2022-GaB/cGPc/diVersos de 23/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 009/2020-GaB/corrEGEPol 
de 15/01/2020, onde apurou a conduta do servidor, f.M.T.S., mat. n. 
5826284, que teria, em tese, faltado injustificadamente, aos plantões 
regulares de sua escala, após ser transferido do regime de expediente, 
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para o de plantão, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão dis-
ciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 009/2020-
GaB/corrEGEPol de 15/01/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 468/2022-GaB/cGPc/diVersos de 23/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 116/2021-GaB/corrEGEPol 
de 18/03/2022, onde apurou as responsabilidades por não terem sido 
adotadas, em tese, os deveres de ofício durante as investigações envolvendo 
do iPl n. 00538/2019.100116-1 (Proc. 0025988-56. 2019.814.0401) na 
Unidade da UiPP Tapanã, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
por parte do servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 116/2021-
GaB/corrEGEPol de 18/03/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 469/2022-GaB/cGPc/diVersos de 23/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 071/2021-GaB/corrEGEPol 
de 08/02/2021, onde apurou as responsabilidades na extrapolação do 
prazo no cumprimento de diligências dos iPl’s n. 40/2018.100102-0 
(Proc. 0005055-45.2013.814.0701) e 40/2019.100024-0 (Proc. 0001947-
64.2019.814.0097), os quais ficaram durante vários meses parados no 
cartório da dEMa/Pa, sem que tivessem sido entregues a autoridade 
policial para realização de diligências solicitadas nos autos, conforme 
PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 071/2021-
GaB/corrEGEPol de 08/02/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 470/2022-GaB/cGPc/diVersos de 25/08/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 212/2016-GaB/corrEGEPol de 
16/05/2016, onde apurou condutas, face as diversas multas de trânsito 
envolvendo o veículo, ford/raNGEr placa oTB4771, por transitar em 
velocidade superior à máxima permitida, disponibilizada à divisão de 
Homicídios; conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a impossibilidade de individualização da autoria da 
transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 212/2016-
GaB/corrEGEPol de 16/05/2016, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 474/2022-GaB/cGPc/diVersos de 02/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº205/2021-aai/GaB/corrEGEPol 
de 07/06/2021, em que apurou as circunstâncias em que se encontrava 
uma presa identificada por Marta, acautelada por mais de 15(quinze) dias, 
em uma sala na dP de oriximiná, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº205/2021 
-aai/GaB/corrEGEPol de 07/06/2021, com fundamento no art. 90, inci-
so i, da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 475/2022-GaB/cGPc/diVersos de 02/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 23/2020-aai/GaB/corrEGEPol 
de 23/01/2020, em que apurou a conduta do servidor S.r.S.M., mat. n. 
5940313, o qual teria, agido com arbitrariedades durante seu plantão do dia 
27 para 28/12/19, no município de anajás, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada pelo 
servidor sindicado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 23/2020-
GaB/corrEGEPol de 23/01/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior

Portaria Nº 476/2022-GaB/cGPc/diVersos de 02/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 187/2021-aai/GaB/corrEGEPol 
de 31/05/2021, em que apurou as responsabilidades pelo atraso, em tese, 
do cumprimento das diligências requeridas no iPl n. 278/2011.000031-
7 (Proc. n. 0022173-12.2015.814.0039) pelo Ministério Público de 
Paragominas, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 187/2021-
aai/GaB/corrEGEPol de 31/05/2021, com fundamento no art. 90, inciso 
i, da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 477/2022-GaB/cGPc/diVersos de 02/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 442/2020-aai/GaB/corrEGEPol 
de 13/11/2020, em que apurou condutas, face a não instauração, em tese, 
de procedimento policial no prazo legal referente ao registro dos BoPs N. 
00143/2019.000551-0 e 00143/2019.000268-1, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 442/2020-
GaB/corrEGEPol de 13/11/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior

Protocolo: 849184
..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 254/2022 de 31 de aGosto de 2022 – GaB/dG – PcePa
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribuições 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 Crimi-
nal, matrícula nº 5958527/1, e como suplente o servidor JoaQUiM Ba-
TiSTa frEiTaS dE araÚJo, Perito criminal, matrícula nº 5156823/1, do 
contrato administrativo nº 064/2022 – PcEPa, celebrado com a empresa 
MaPdaTa-TEcNoloGia, iNforMáTica E coMErcio lTda, que tem por 
objeto a aquisição da “creative cloud” da adobe, para atender as necessi-
dades 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: 849140
.

diÁria
.

Portaria n°. 1743/ 2022
fraNciSco iTalo caSTElo diaS
MaTrÍcUla: 5908460-2
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 09/08/2022
oBJETiVo: TraNSlado dE MaTErial Para o laBoraTorio.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1740/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 12/08/2022 a 13/08/2022
oBJETiVo: aUXiliar NEcroPSia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1751/ 2022
MaNoEl fraNciSco fErrEira MarQUES JUNior
MaTrÍcUla: 57195147
carGo: Motorista
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 08/08/2022 a 10/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1748/ 2022
oZiEl PiNHEiro alVES
MaTrÍcUla: 5963361/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 15/08/2022 a 16/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 848725
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Portaria n°. 1737/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 17/08/2022 a 18/08/2022
oBJETiVo: aUXiliar MEdico lEGiSTa.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1738/ 2022
carMEN lUcila MElo BriTo BElicHa foNSEca
MaTrÍcUla: 5233062/1
carGo: Perito criminal
ElZEMar MarTiNS riBEiro rodriGUES
MaTrÍcUla: 57225359
carGo: Perito criminal
Márcia criSTiNa GoMES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5747040/2
carGo: Perito criminal
racHEl UllMaNN lEiTE iESPa
MaTrÍcUla: 57206984
carGo: Perito criminal
cidadE: STa.iZaBEl do Pará - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 11/08/2022
oBJETiVo: coletar material biologico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1758/ 2022
JoNaTaS PorTilHo dE MElo
MaTrÍcUla: 59418821-1
carGo: Motorista
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 19/08/2022 a 22/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1755/ 2022
GaBriEllE VirGiNia fErrEira cardoSo
MaTrÍcUla: 5958368
carGo: Perito criminal
MarcElo da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57193954/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 15/08/2022 a 19/08/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 848727
Portaria n°. 1741/ 2022
JEffErSoN BaSToS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 54188046/1
carGo: Perito criminal
cidadE: iGaraPÉ aÇU - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 12/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1754/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 19/08/2022 a 20/08/2022
oBJETiVo: auxiliar nas necropsias .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1750/ 2022
alBErTo NUNES NETo
MaTrÍcUla: 57207439/1
carGo: agente administrativo
NilSoN MESQUiTa diaS
MaTrÍcUla: 57195133/1
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 19/07/2022
oBJETiVo: rEaliZaNdo oiTiVaTiVa.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1739/ 2022
aNdrÉ lEaNdro dE MElo
MaTrÍcUla: 5848156/1
carGo: Perito criminal
BrUNo rodriGUES da SilVa
MaTrÍcUla: 57192600/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
MarcElo da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57193954/1
carGo: Motorista
cidadE: BoNiTo - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 10/08/2022 a 14/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 848721
Portaria n°. 1551/ 2022
PaBlo Y caSTro
MaTrÍcUla: 5889186/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa

diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 10/08/2022 a 15/08/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1656/ 2022
lUiZ fErNaNdo loBaTo da SilVa
MaTrÍcUla: 5936827
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 17 1/2 (dezessete e meia) PErÍodo: 15/08/2022 a 01/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1431/ 2022
JoÃo alBErTo lUriNE GUiMarÃES JÚNior
MaTrÍcUla: 5163536/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BraSilia-df
diária: 13 1/2 (Treze e meia) PErÍodo: 14/08/2022 a 27/08/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE cUrSo dE ESPEcialiZaÇÃo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior
Portaria n°. 1432/ 2022
lUcila HElENa SaNTiaGo dE alMEida
MaTrÍcUla: 57175983
carGo: Perito criminal
cidadE: BraSilia/df
diária: 13 1/2 (Treze e meia) PErÍodo: 14/08/2022 a 27/08/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE cUrSo dE ESPEcialiZaÇÃo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 848739
Portaria n°. 1756/ 2022
JUdYSSoN allaN oliVEira dE BriTo
MaTrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 13/08/2022 a 15/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1753/ 2022
EliEl MiGlio Maia
MaTrÍcUla: 5948599
carGo: Motorista
cidadE: alTaMira - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 20/08/2022
oBJETiVo: conduzir viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1763/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/08/2022 a 21/08/2022
oBJETiVo: auxiliar necropsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1760/ 2022
ádSoN WENdEr dE JESUS SoUSa TErTUliNo
MaTrÍcUla: 54187218/4
carGo: Perito criminal
JoSÉ HENriQUE SiQUEira ViaNa
MaTrÍcUla: 57209107/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
WElliNGToN PErrEira BalTaZar
MaTrÍcUla: 60205681
carGo: Motorista
cidadE: MoNTE alEGrE - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 12/08/2022 a 15/08/2022
oBJETiVo: realizar perícia veicula.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 848732
Portaria n°. 1343/ 2022
Marco aNToNio oliVEira caMPoS
MaTrÍcUla: 57218158/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 24/07/2022 a 01/08/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1251/ 2022
aNdErSoN HaGE oda
MaTrÍcUla: 5920378
carGo: Motorista
BENEdiTo lEÃo GoNZaGa
MaTrÍcUla: 5233291/2
carGo: Perito criminal
rEiNaldo XaViEr dE SoUZa
MaTrÍcUla: 56675423
carGo: Gerente
ViTor aUGUSTo cUNHa dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57215810
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caMETá - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 01/07/2022 a 04/07/2022
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria n°. 1264/ 2022
aNToNio lUiS da SilVa SaNToS
MaTrÍcUla: 5963398/1
carGo: Motorista
BENEdiTo lEÃo GoNZaGa
MaTrÍcUla: 5233291/2
carGo: Perito criminal
rEiNaldo XaViEr dE SoUZa
MaTrÍcUla: 56675423
carGo: Gerente
ViTor aUGUSTo cUNHa dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57215810
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caMETá - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 29/07/2022 a 01/08/2022
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1272/ 2022
BENEdiTo lEÃo GoNZaGa
MaTrÍcUla: 5233291/2
carGo: Perito criminal
EdUardo frEiTaS caldaS
MaTrÍcUla: 5918756/1
carGo: Motorista
rEiNaldo XaViEr dE SoUZa
MaTrÍcUla: 56675423
carGo: Gerente
ViTor aUGUSTo cUNHa dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57215810
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caMETá - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 15/07/2022 a 18/07/2022
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 848744

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação da Portaria nº 254/2022 de 31 
de agosto de 2022 – GAB/DG - PCEPA, publicada no Diário Oficial 
do estado do Pará no dia 02 de setembro de 2022. Por haver in-
correções.
NÚMEro do doE: 35.102
NÚMEro do ProTocolo No doE: 847532

Protocolo: 849134

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2711/2022-dG/dHcrV/cHc/GccFc
a diretora Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 789/2020, 
e a PorTaria do dETraN/Pa 506/2014;
coNSidEraNdo o protocolo nº 2022/430728, apresentado pela empresa 
cENTro dE forMaÇÃo dE coNdUTorES iTaiTUBa lTda, inscrita no cNPJ 
sob o nº 45.563.981/0001-13, nome de fantasia aUTo EScola iTaiTUBa/
SaNTarÉM, junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária para o credenciamento do 
referido cfc;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar da empresa cENTro dE forMaÇÃo dE coNdUTorES 
iTaiTUBa lTda - EPP, inscrita no cNPJ sob o nº 45.563.981/0001-13, 
nome de fantasia aUTo EScola SaNTarÉM (claSSificaÇÃo a/B), com 
estabelecimento na aV. Nova de Santana nº 174 – centro, cEP: 68.180-
030, itaituba/Pa, com atuação na região de Trânsito de itaituba/Pa, no 
município de itaituba/Pa, em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade de 
36 meses a contar da publicação desta PorTaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 2888432 neste dETraN/Pa.
art. 4º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 30 de junho de 2022
renata Mirella freitas Guimarães de Souza coelho
diretora Geral

Protocolo: 849146
Portaria Nº 3708/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
em 29/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,

coNSidEraNdo, a solicitação do servidor constante do requerimento da-
tado de 25/08/2022, e demais despachos no Processo nº 2022/1088037,
r E S o l V E:
EXclUir da PorTaria 2756/2022-dG/cGP, o servidor fáBio rodriGo 
BraGa SaNTiaGo, agente de fiscalização de Trânsito, matrícula 
57197560/2, designado como integrante da comissão de Examinadores 
instituída pela PorTaria 3728/2021-dG/dETraN/Pa, publicada no doE 
34.751, de 28/10/2021, para desenvolver as atividades de Examinador 
de Trânsito, na cirETraN “B” de Santa izabel do Pará, no período de 
04/07/2022 a 01/11/2023.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 25/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 3711/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
29/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação de exoneração do servidor daVid dE oli-
VEira laUZid, constante do requerimento, datado de 29/08/2022, proto-
colado sob o nº 2022/1100764,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, o servidor daVid dE oliVEira laUZid, do cargo Efe-
tivo de agente de Educação de Trânsito, matrícula 5965190/1, lotado na 
Gerência de cultura de Trânsito, da coordenadoria de Educação de Trânsi-
to, deste departamento.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor em 30/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 849200

.

.

errata
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 01/2022 – detraN/Pa
errata
o departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, por meio de 
sua comissão Permanente de licitação (cPl), no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a ErraTa, referente ao termo de homologação, publi-
cada no doEPa nº 35.104, de 05/09/2022. assim sendo:
oNde se LÊ:
Vieram os presentes autos encaminhados pelo controle interno concluin-
do pela homologação do certame licitatório pregão eletrônico nº 01/2022, 
cujo objeto é a a contratação de pessoa jurídica especializada para o for-
necimento e instalação de equipamentos de refri- geração para o departa-
mento de trânsito do estado do Pará - dETraN/Pa.
renata Mirella de Souza coelho
Leia-se:
Vieram os presentes autos encaminhados pelo controle interno concluin-
do pela homologação do certame licitatório pregão eletrônico nº 01/2022, 
cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada para o forneci-
mento e instalação de equipamentos de refri- geração para o departamen-
to de trânsito do estado do Pará - dETraN/Pa.
renata Mirella freitas Guimarães de Sousa coelho
ficam mantidos os demais termos.
Belém/Pa, 05 de setembro de 2022.
antonio Jorge Silva fonseca
Pregoeiro – detran/Pa

Protocolo: 849193

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3765/2022-daF/cGP, de 01/09/2022
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 2022/1118253;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Michael de Jesus Sousa, matrícula nº 57201636/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municí-
pios de; Piçarra, conforme Processo de diárias n° 2022/1118136.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 400,00
3339036-r$- 200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 15 a 28/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3766/2022-daF/cGP, de 01/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1117899;
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rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
renan Patrick de carvalho Marçal, matrícula nº 5958761/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas 
emergenciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para 
os municípios de; Mojuí dos campos, conforme Processo de diárias n° 
2022/1115652.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 400,00
3339036-r$- 200,00
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 14 a 24/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3769/2022-daF/cGP, de 01/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/1112186;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Marivaldo lima de araujo, matrícula nº 5820588/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os muni-
cípios de; redenção; São félix do Xingu, conforme Processo de diárias n° 
2022/1112140.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.000,00
3339036-r$- 1.000,00
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 19/09 a 17/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 848859
Portaria Nº 3763/2022-daF/cGP, de 01/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/1112492;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
roseane de fátima cardoso damaso, matrícula nº 57200357/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUINHENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municí-
pios de; Tailândia, conforme Processo de diárias n° 2022/1112442.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 300,00
3339036-r$- 200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 17/09 a 01/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3768/2022-daF/cGP, de 01/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1118010;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
Nayra Glais Pereira Trindade, matrícula nº 5936400/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os muni-
cípios de; Brasil Novo, conforme Processo de diárias n° 2022/1115888.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 400,00
3339036-r$- 200,00
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 14 a 28/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 848726

.

diÁria
.

Portaria nº 3787/2022-daF/cgp, Belém, 02/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/882130;
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 Parauapebas no período de 05 à 30/09/2022, a fim 
de realizar retaguarda de habilitação na cirETraN do referido municipio.

NoMe MatricULa

raimunda antonia da Silva 5455383 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 848920
Portaria nº 3750/2022-daF/cgp, de 01/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/1111715;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Abaetetuba para os municípios de BELÉM – 03/09 a 17/09/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

NoMe MatricULa
claudionilso Quaresma lima 5212650/2
dayane cordovil Pamplona 5958503/1

Jorge Magno ferreira de carvalho 5964196/1
Pedro Paulo ferreira Barbosa 57202090/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3752/2022-daF/cgp, de 01/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/1111319;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Castanhal para os municípios de BELÉM – 03/09 a 17/09/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

NoMe MatricULa

alessandro Saraiva Tavares 57217202/1

Ederson José da Silva e Silva 57202063/1

Edimilson Silva Sousa 57227294/1

Maria da Paixão Gusmão Pantoja dos Santos 57201981/1

rudajar Vieira cabral 57217183/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3753/2022-daF/cgp, de 01/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/1121234
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e quatro e meia (24 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de oriximiná – 12 à 17/09/2022, Óbidos 
– 18 à 21/09/2022, alenquer – 22 à 25/09/2022, Monte alegre – 26 à 
29/09/2022, Santarém/Belém – 30/09 à 06/10/2022, a fim de realizar 
treinamentos nas CIRETRANs, a fim de esclarecer dúvidas in loco sobre a 
correta utilização de recursos de diárias e suprimento de fundo e salientar 
a importância da qualidade de gastos no setor público.

NoMe MatricULa
ana cláudia Santiago Pinheiro 2009277/1
francisco carlos fonseca Maia 3262740/1

Enoque Jacques rodrigues 57189257/2
rosa de fátima amaro Borges 3265137/1

Misael da Silva Emin 57203791/3
Maria denise da Silveira 27065/1
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arnaldo rodrigues Gama 5948209/2
renê Nordeste corrêa 3263347/1

adaias de oliveira Santos 57226609/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3762/2022-daF/cgp, de 01/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/1111793;
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 
Paragominas para o município de Belém no período de 04 à 18/09/2022, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fisca-
lização de trânsito, em cumprimento a programação da dTo, no referido 
municipio.

NoMe MatricULa
cássio Vinicius da Silva e Silva 5958745/1

Jair Kaio oliveira carmo 57232648/2
Jorgean carlos ferreira frazão 5119570/5

Marcos Elionai Marques Garcia de Souza 5958546/1
Monyque Barros campos 5958756/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 848858
Portaria nº 3691/2022-daF/cgp, de 29/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/1082158;
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 ParaUaPEBaS – 12/09 a 14/09/2022, 
caNaÃ doS caraJáS – 15/09 a 19/09/2022, Eldorado doS caraJáS 
– 20/09 a 22/09/2022, cUrioNÓPoliS – 23/09 a 26/09/2022, MaraBá 
– 27/09 a 29/09/2022, iTUPiraNGa – 30/09 a 03/10/2022, NoVo rEPar-
TIMENTO – 04/10 a 06/10/2022, TUCURUÍ – 07/10 a 11/10/2022, a fim de 
realizar fiscalização referente à limpeza, conservação predial e quantidade 
de material de limpeza e higiene, nas cirETraNS dos referidos municípios.

NoMe MatricULa
diva Maria do rosário ferreira 105643/2

Valdeângela carvalho Vasconcelos Paiva 57195472/1
José de Sousa ramos 6120040/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3700/2022-daF/cgp, de 29/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/104012;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e sete e meia (27 e 1/2) diárias a servi-
dora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Igarapé-Miri no período de 04/09 à 01/10/2022, a fim 
de realizar atendimento de habilitação na cirETraN do referido municipio.

NoMe MatricULa
flávia Helena Vasconcelos dos Passos Sales 55588470/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3709/2022-daF/cgp, de 29/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/1030202;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Cametá no período de 12/09 à 30/09/2022, a fim de 
realizar atendimento de veículos, no referido municipio.

NoMe MatricULa
Eliane da Silva Santos 54191198/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria nº 3710/2022-daF/cgp, de 29/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/1003112;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município 
de abaetetuba para o município de igarapé-Miri no período de 12/09 à 
01/10/2022, a fim de realizar atendimento e retagurada de veículos, no 
referido municipio.

NoMe MatricULa
cleberson rodrigues Pantoja 57195652/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3749/2022-daF/cgp, de 01/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/1111910;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZESSETE E MEia (17 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Muni-
cípio de Marabá para os municípios de GoiaNÉSia do Pará – 05/09 a 
22/09/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Opera-
ções de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da dTo 
no referido municipio.

NoMe MatricULa
luzinaldo Batista frança 57201996/1

Marcos divino da Silva Silva 57201715/1
reinaldo da Silva Braz 5958760/1

Thiago da luz rodrigues 5958619/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3751/2022-daF/cgp, de 01/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/1111443;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Capanema para os municípios de BELÉM – 03/09 a 17/09/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
Trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

NoMe MatricULa
Bruno lucas de freitas 57201366/1

Elizângela da Silva Veras de oliveira 57201949/1
leandro oliveira Souza 57201362/1 
raphael rocha Mesquita 57201378/1
renata Sousa da Silva 57201382/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3754/2022-daF/cgp, de 01/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/1111240;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
castanhal para os municípios de SaliNÓPoliS – 03/09 a 17/09/2022, a 
fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fisca-
lização de trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido 
municipio.

NoMe MatricULa
carlos arthênio Batista dias 57202225/1
Evanildo dos Santos Moraes 5143861/2

Jézio Nunes de Sousa 57226852/1
lindon Júlio Santiago dos Santos 57202003/1

Patrick Siqueira ribeiro 57217176/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3759/2022-daF/cgp, de 01/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/1100140;
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de oito e meia (08 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Salinópolis no período de 03 à 11/09/2022, a fim de 
coordenar e definir as ações que serão implementadas no municipio, con-
siderando que o mesmo receberá um grande numeros de agentes educa-
dores e agentes operacionais de trânsito.

NoMe MatricULa
José Bento andrade Gouvêa Júnior 80845362/5

antonio olinto cei ribeiro de almeida 5947624/1
rosa Maria da Silva Bohadana 5953242/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 848701

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo
Portaria N°. 2520/22/dGP/seaP, 
Belém, 05 de setembro de 2022. 
dESiGNar a servidora SHEila doS SaNToS, Matrícula nº. 57197081, 
para responder pelo cargo de GErENTE, no período de 10 de agosto de 
2022 a 08 de setembro de 2022, em substituição da titular aliNE liMa 
GaMa, Matrícula nº. 5963864, que está respondendo como coordenador.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 849126

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 254/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 05 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 o servidor lUiZ fáBio oliVEira BarroS – Matrícu-
la 5798213, como fiscal titular e a servidora SILVANA PINTO SANTIAGO 
– Matrícula 55208395, como fiscal suplente do Contrato Administrativo 
n° 090/2022/SEaP, celebrado entre a empresa SErViÇo NacioNal dE 
aPrENdiZaGEM iNdUSTrial – SENai, e a SEcrETaria dE ESTado dE 
adMiNiSTraÇÃo PENiTENciaria – SEaP, cujo o objeto é a contratação 
de empresa especializada para a prestação de serviços para curso profis-
sionalizante em Marcenaria, para atender ao coNVÊNio Nº 891189/2019/
dEPEN/MJ para desenvolver noções na área de marcenaria nas unidades 
prisionais Unidades Prisionais: central de Triagem Metropolitano ii (cTM 
ii), ananindeua-Pa; cadeia Pública de Marabá(cPM), Marabá-Pa; Presídio 
Estadual Metropolitano i (PEM i), Marituba-Pa.
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: 848814

.

.

errata
.

errata da Portaria nº 2153/2022-dGP.seaP, de 25/07/2022, 
Licença Premio do servidor GLeNN tHadeU serra teiXeira, pu-
blicada no doe 35058, de 27/07/2022.
onde se lê: Período: 01/08/2022 a 29/09/2022;
Leia-se: Período: 08/09/2022 a 06/11/2022

Protocolo: 848967
errata da Portaria Nº 1080/2022-cGP/seaP, de 18/08/2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.086, de 23/08/2022, reFereNte À 
iNstaUraÇÃo do Processo N° 7110/2022.
oNde se LÊ: “em desfavor do servidor E.f.a. (M.f.: 5949940)”;
Leia-se: “em desfavor do servidor E.f.a. (M.f.: 5917112)”.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 849130

errata de diÁria
ERRATA DE PORTARIA N°00476/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.104 de 05 de setembro de 2022, Protocolo: 848523
oNde se LÊ:
Servidor(es): 5868777 - daNiEl PErEira BarBoSa – MoToriSTa; 
5942697 - Joao SilVa ViEira - aGENTE PENiTENciário; 5931411 - JU-
licElMo araUJo dE oliVEira - Policial PENal; 5954375 - TaMara 
TaYaNa dE SoUZa SilVa - aGENTE PriSioNal.
Período: 16/08 a 16/08/2022 – diária(s): 1  (uma diária)
Leia-se:
Servidor(es): 5868777 - daNiEl PErEira BarBoSa – MoToriSTa; 
5942697 - Joao SilVa ViEira - aGENTE PENiTENciário; 5931411 - JU-
licElMo araUJo dE oliVEira - Policial PENal; 5954357 – JoSÉ dE 
SoUSa PorTEla – Policial PENal.
Período: 16/08 a 16/08/2022 – diária(s): 1 (uma diária)

Protocolo: 849180

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº. 05 ao coNtrato adMiNistratiVo Nº. 
065/2019/seaP
aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 065/2019/SEaP, ViSaNdo a iNclU-
SÃo dE PlaNo iNTErNo Na doTaÇÃo orÇaMENTária, firMado ENTrE 
a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária - SEaP 
E a EMPrESa cEllENT TEc SErVicoS dE rEParacao EM coMPUTado-
rES lTda, iNScriTa No cadaSTro NacioNal dE PESSoa JUridica Nº 
29.856.228/001-60, coMo coNTraTada, QUE TEM Por oBJETo a coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErVi-
ÇoS TÉcNicoS E oPEracioNaiS, oBJETiVaNdo a iMPlEMENTaÇÃo E 
iNTEGraÇÃo do SiSTEMa dE BioMETria coMo fErraMENTa ÚNica E 
EXclUSiVa coM ProPÓSiTo dE colETa, ValidaÇÃo E arMaZENaMEN-
To dE dadoS BioMÉTricoS dE UMa PESSoa, oBEdEcENdo aoS Pa-
drÕES iNTErNacioNaiS dE SEGUraNÇa E iNTEroPEraBilidadE. coM 
locaÇÃo doS EQUiPaMENToS NEcESSárioS á colETa E TaiS dadoS 
BioMÉTricoS E forNEciMENTo dE MÃo dE oBra TÉcNica Para MaNU-
TENÇÃo adaPTaTiVa E corrETiVa da aPlicaÇÃo, dUraNTE PErÍodo 
coNTraTUal,, Na forMa aBaiXo:
a cláusula Sétima do contrato passa a ter a seguinte redação:
“cláUSUla SÉTiMa: da doTaÇÃo orÇaMENTária
as despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento aprovado 
da Secretaria de Estado de administração Penitenciária para o exercício de 
2022, como a seguir especificado:
Programa de trabalho: 97.101 03.126.1508.8238 - Gestão de Tecnologia 
da informação e comunicação.
fonte: 0101/0301
Natureza de despesa: 449040 e 339040.
Plano interno: 4120008238c
as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
Belém-Pa, 05 de setembro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária

Protocolo: 848945
.

diÁria
.

Portaria Nº2384/2022 - 912163 - crr MocaJUBa
objetivo:dESlocar - SE a BElEM aTÉ a SEdE E ao alMoXarifado, coM 
o rETorNo Para MocaJUBa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MocaJUBa
destino: BElÉM.
Servidor (es):aNdErSoN corrEa ViEira, MaT.5850576, MoToriSTa.
Período: 14/07/2022- diária (S)  (MEia)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 848698
diÁria
Portaria Nº. 2383/2022 - 760079 - crr MocaJUBa
objetivo: dESlocar - SE  a BElÉM , Para rEcEBEr MaTErial
 Na SEdE E No alMoXarifado, aPoS rETorNar ao crr. MocaJUBa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MocaJUBa
destino:BElÉM
Servidor (es):aNdErSoN corrEa ViEira, MaT.5850576, MoToriSTa.
Período: 15/06/2022  - diária (S) 1 (UMa)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 848687
Portaria Nº. 2378/2022- 763325 - ctM MaraBa
objetivo: coNdUZir iNTErNo Para aUdiENcia dE iNSTrUÇÃo EJUlGa-
MENTo Na coMarca dE roNdoN do Pará
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MaraBa
destino:roNdoN do Pará
Servidor (es):aNToNio lUiS alMEida doS SaNToS, MaT.5954196,aGEN-
TE PriSioNal, claUdio NaSciMENTo carValHo, MaT.5954298, aGENTE 
PriSioNal, aNToNio aNiSio GoNÇalVES araUJo, MaT.54181913, Mo-
ToriSTa, EriVaN cUNHa SilVa, MaT.5937553, aGENTE PriSioNal.
Período: 21/06/2022  - diária (S) 1 (UMa)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 848690
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Portaria Nº. 2379/2022 - 843939 - crr MocaJUBa
objetivo: coNdUZir  o SErVidor arTHUr BErNardES c. rodriGUES,-
GErENTE adMiNiSTraTiVo  o QUal fara ParTE do QUadro fUNcio-
Nal da rEfErida UNidadE PENal.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MocaJUBa
destino:SÃo fEliX do XiNGU.
Servidor (es):MaNoEl PaUlo BarradaS  MarTiNS, MaT.54196345, Mo-
ToriSTa.
Período: 02 a 03/07/2022  - diária (S) 1 1/2  (UMa E MEia)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 848691
Portaria Nº. 2380/2022 - 843309 - crr MocaJUBa
objetivo: dESlocar- SE BElÉM Para rEcEBEr MEdicaMENToS E VES-
TUario  Para  UNidadE PENal.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MocaJUBa
destino:BElÉM
Servidor (es):aNdErSoN corEa ViEira, MaT.5850576, MoToriSTa.
Período: 01/07/2022- diária (S) 1  (UMa)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 848693
Portaria Nº. 2381/2022 - 843939 - ctM MaraBa
objetivo: EScolTar iNTErNo Para aUdiENcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGa-
MENTo Para a coMarca dE MaraBa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MaraBa
destino: iTUPiraNGa
Servidor (es):EGidio araUJo dE SoUSa, MaT.5957849, aGENTE PriSio-
Nal,PEdro lEaNdro da SilVa NETo, MaT.5954113, aGENTE PriSoNal,ri-
cardo frEiTaS QUEiroZ GUiMaraES, MaT.5953989, aGENTE PriSioNal, 
clEilToN NUNES do NaSciMENTo, MaT.57225351, MoToriSTa.
Período: 12/07/2022  - diária (S)  (UMa)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 848694
Portaria Nº. 2382/2022 - 538583 - ctM MaraBa
objetivo: EScolTar iNTErNo Para aUdiENcia dE do TriBUiNal do 
JUri Na coMarca dE TUcUrUi
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MaraBa
destino:TUcUrUi
Servidor (es)MarcElo fraNciSco da SilVa, MaT.5954174, aGENTE Pri-
SioNal,ricardo frEiTaS QUEiroZ GUiMaraES, MaT. 5953989,aGENTE 
PriSioNal,UriEl MENdES MarQUES, MaT.5950173, aGENTE PriSoNal,-
clEiToN NUNES do NaSciMENTo, MaT.57225351.
Período: 08 a 09/07/2022 - diária (S) 1  1/2  (UMaE E MEia)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 848695
diÁria
Portaria Nº: 00503/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: ParTiciPar dE rEUNiÃo PEdaGoGica coNforME a SoliciTa-
ÇÃo da cEP, rEaliZada No PrÉdio da SEdE EM BElÉM.
origem: SaliNÓPoliS
destino: BElÉM
Servidor(es):
54181632 - filoMENa TErEZa caSTro NEVES - TEcNico EM GESTao 
PENiTENciaria/PEdaGoGia
Período: 08/08/2022 a 08/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 849177
diÁria
Portaria Nº: 00502/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: SaNTarÉM
destino: oriXiMiNá
Servidor(es):
5923493 - MarcElo PiNHEiro dE aNdradE - GErENTE
5931362 - EdiValBEr dE oliVEira SaNToS - Policial PENal
5950091 - JUliaNa liMa fEiToSa - Policial PENal
Período: 06/09/2022 a 09/09/2022
diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 849175
diÁria
Portaria Nº: 00499/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: SaNTarÉM
destino: oriXiMiNá
Servidor(es):
97571422 - JEffErSoN adriaNo SilVa VEloSo - Policial PENal
5957802 - JaiNE caroliNa coTa caMPoS - aGENTE PENiTENciário
5957822 - laUrilENE PiNTo BraSil - aGENTE PENiTENciário
5933619 - clEaNdo SoUZa SilVa - Policial PENal
5950149 - WaNdErSoN BrUNEo MoUra BENTES - Policial PENal
Período: 05/09/2022 a 07/09/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 849170

diÁria
Portaria Nº: 00496/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir ÔNiBUS, GUarNiÇÃo do coPE, a fiM dE SUBSTi-
TUir oS oPEracioNaiS QUE SE ENcoNTraM No rEfErido MUNÍciPio.
origem: SaNTa iZaBEl do Pará
destino: MaraBá
Servidor(es):
5939120 - NEEMiaS SoarES daMaScENo - aGENTE PENiTENciário
Período: 17/08/2022 a 18/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 849164
diÁria
Portaria Nº: 00497/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica Para coNfiGUraÇÃo do SiSTEMa 
dE cÂMEraS cfTV, rEParoS dE iNfraESTrUTUra E MaNUTENÇÃo PrE-
VENTiVo-corrETiVa NoS EQUiPaMENToS.
origem: BElÉM
destino: SaliNÓPoliS
Servidor(es):
5726220 - roSiNaldo HUGo MiraNda - aGENTE PENiTENciário
5898654 - MicHaEl SoUSa dE carValHo - aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
5916693 - flaVio GoNcalVES aMador - aSSiSTENTE dE iNforMaTica
Período: 29/08/2022 a 05/09/2022
diária(s): 7 e ½ (sete diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 849165
diÁria
Portaria Nº: 00493/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: BraGaNÇa
destino: SaNTa iZaBEl do Pará
Servidor(es):
54180748 - lUciaNo da coSTa liMa - aGENTE PENiTENciário
5949872 - laEdSoN MoNTEiro NaSciMENTo - Policial PENal
57217111 - JEMErSoN WilliS alVES da coSTa - aGENTE PENiTENciário
Período: 06/08/2022 a 06/08/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 849156
diÁria
Portaria Nº: 00494/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
origem: MaraBá
destino: roNdoN do Pará
Servidor(es):
5954296 - claUdio NaSciMENTo carValHo - Policial PENal
5937553 - EriVaN cUNHa SilVa - Policial PENal
5954125 - fraNciSco EriVElToN ViEira da SilVa - Policial PENal
5954431 - MoiSES dE SalES aMaral - Policial PENal
5954335 - UaNdEr rodriGUES doS SaNToS - Policial PENal
5741645 - JoSE EVaNdro liMa - MoToriSTa
54181525 - PaTricK coElHo PriMo - MoToriSTa
Período: 18/08/2022 a 18/08/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 849159
diÁrias
Portaria Nº 2385/2022
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM
destino: BraGaNÇa/Pa
Servidor (es): 54181560 – idiVaN dE JESUS liMa PENHa – MoToriSTa.
Período: 09/7/2022 - diária(s): 1 (uma diária)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 849123
diÁria
Portaria Nº. 1728/2022 - 745041
objetivo: EScolTar iNTErNo a caraTEr dE TraNSfErENcia Para SaN-
Ta iZaBEl.
origem: BrEVES
destino:BElÉM/SaNTa iZaBEl
Servidor (es):GlaUBEr GoMES PiNHEiro, MaT.5954250,aGENTE Pri-
SioNal, Jairo liMa ViEira, MaT.5913327,aGENTE PriiSoNal,lUciaNo 
MarTiNS liMa, MaT.5920104, aGENTE PriSioNal, PaUlo ViloN oToNi 
MoraES,MaT. 5904975, aGENTE PriSioNal, rafaEl BraBo dE VaScoN-
cEloS, MaT.6039455, aGENTE PriSioNal,rodriGo alMEida da GaMa, 
MaT.5957842, aGENTE PriSioNal.
Período: 19 a 20/06/2022 - diária (S) 1 1/2  (UMa E MEia)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 849119
diÁria
Portaria Nº: 00491/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: dESlocar-SE EM VTr/caMiNHÃo SEaP, Na QUalidadE da fUN-
ÇÃo dE MoToriSTa Para rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS diVErSoS.
origem: SaNTa iZaBEl do Pará
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
5898633 - HElNo PiNHEiro dE araUJo - MoToriSTa
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57175807 - SaNdro roGErio dE JESUS cardoSo - MoToriSTa
Período: 15/08/2022 a 20/08/2022
diária(s): 5 e ½ (cinco diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 849154
diÁria
Portaria Nº: 00485/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: ParTiciPar do MUTirÃo dE aTENdiMENTo JUrÍdico E SErVi-
ÇoS dE cidadaNia No cENTro dE rEcUPEraÇÃo rEGioNal dE SaNTa-
rÉM, EM coNJUNTo coM a dEfENSoria.
origem: BElÉM
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
5959238 - lUcaS BEllard PErEira MariUBa - dirETor
57197945 - faBricio doS SaNToS cUNHa - aGENTE PENiTENciário
Período: 17/09/2022 a 23/09/2022
diária(s): 6 e ½ (seis diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 849152
diÁria
Portaria Nº: 00484/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: ParTiciPar da rEUNiÃo do coNSElHo NacioNal dE SEcrE-
TárioS dE ESTado dE JUSTiÇa, dirEiToS HUMaNoS E adMiNiSTraÇÃo 
PENiTENciária - coNSEJ.
origem: BElÉM
destino: BraSÍlia
Servidor(es):
54194951 - riNGo alEX raYol friaS - SEcrETario adJUNTo dE GES-
Tao oPEracioNal
Período: 04/09/2022 a 05/09/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 849149
..

FÉrias
.

traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria nº 2518/22/dGP/seaP, de 05/09/22.
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/09/22 a 30/09/22 para 
01/12/22 a 30/12/22, o período de gozo das férias da servidora doriclEia 
MElo riBEiro, matrícula nº 5949991, concedida através da PorTaria 
nº 2146/22/dGP/SEaP, de 25/07/22, publicada no doE nº 35.066, de 
03/08/22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 848980
iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 2519/22/dGP/seaP, de 05/09/22
INTERROMPER nos termos do Art.74, §2º, da Lei nº 5.810/94, a contar 
de 05/08/22, as férias da servidora olGa NaZarE PaNToJa dE MoraiS, 
Matrícula nº 57213381, concedidas através da PorTaria nº 1910/22/
dGP/SEaP, de 01/07/22, publicada no doE nº 35.037, de 07/07/22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 849077
..

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 2514/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 02 de setembro de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora lUMi YaNo arrUda, matrícula funcional n° 
57218649/2, para exercer a Função Gratificada de Serviços Técnicos Peni-
tenciários de assistência Biopsicossocial (GSTP), com lotação no centro de 
recuperação regional de capanema (crrcaP), no período de 01/09/2022 a 
30/09/2022, em substituição ao titular lUiZ carloS rEiS carValHo, ma-
trícula funcional n° 54180746/1, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 848940
..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

coNtrato
.

eXtrato - coNtrato adMiNistratiVo
coNtrato Nº 240/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/275845
coNTraTado: TXT coNTrol EirEli
cNPJ: 26.095.667/0001-09
oBJETo: Prestação de serviços de automação de bilheteria para venda, 
controle de acesso e distribuição de ingressos para espetáculos e visitações 
guiadas, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos interligados 
online através de softwares com todas as estações de distribuição, mão de 
obra, suporte técnico de manutenção, inclusive com materiais necessários 
e suficientes ao pleno atendimento da bilheteria física do Theatro da Paz.

Valor GloBal: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 05/09/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 12 (meses), a contar da data de assinatura do 
contrato.
oriGEM: Pregão Eletrônico 005/2022-SEcUlT
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Projeto atividade: 8238
fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339040 – SErViÇoS dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo
PTrES: 158238
Pi: 412cTo8238c
aÇÃo: 254211
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.126.1508-8238
SErVidor rESPoNSáVEl: Guiomar do Socorro da rocha Moreira, Matrí-
cula 33324-1
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 849064
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - terMo aditiVo
terMo aditiVo: 01
Processo: 2022/796416
daTa dE aSSiNaTUra: 25 de agosto de 2022
oBJETo: o acréscimo do quantitativo dos serviços em 24,44% (vinte e 
quatro, quarenta e quatro por cento) do previsto no ajuste original, para 
fazer incluir mais 11 (onze) diárias, no valor unitário de r$840,00 (oito-
centos e quarenta reais), totalizando r$ 9.240,00 (nove mil e duzentos e 
quarenta reais).
Valor GloBal do coNTraTo: o valor global do contrato passa de r$ 
37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais) para r$ 47.040,00 (qua-
renta e sete mil e quarenta reais).
JUSTificaTiVa: art. 65, i, “a” da lei 8.666/1993
doTaÇÃo orÇaMENTária
1) Valor da diária r$ 840,00
2) Valor total de r$ 9.240,00 para atender Termo aditivo do contrato ( 11 diárias).
Projeto atividade: 8338
fonte de recurso: 0101006355 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339033-PaSSaGENS E dESPESaS coM locoMoÇÃo
PTrES: 158338
Pi: 412cTo8338c
aÇÃo: 232293
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297-8338
coNTraTo: 230/2022
coNTraTado: clEo rENT a car alUGUEl dE VEÍcUloS lTda.
cNPJ: 14.652.675/001-20
ENdErEÇo: Br 316, Km 03, cond. res. denize Melo, Bl f, ap 308, Bairro 
atalaia, Pará, cEP 67.013-760, ananindeua-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 848862
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01836
Processo Nº:2022/1085529
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: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa:339036 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: JociclEidE BElÉM da coSTa SaNToS cPf Nº 
526.438.912-87.
ENdErEÇo: rua Manoel Barata, 1280, alameda ver o sol, casa 11, Ponta 
Grossa, cEP: 66.810-100, BElÉM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 848697
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1751  de  05 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 fiscalização de con-
tratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 1105400.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “OFI-
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ciNa dE daNÇaS UrBaNaS” referente à iN 1253/2022– fcP, fiScal Ti-
TUlar, o (a) servidor (a) THaYS oliVEira rEiS, matrícula nº: 57175738; 
cargo: TEcNico EM GESTÃo cUlTUral daNÇa, e como fiScal SUBSTi-
TUTo, o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, matrícula 
nº: 54186729/4; cargo: coordENador dE iNiciaÇÃo arTiSTica.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 848864
Portaria Nº 1752 de 05 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 
2022/1054607.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “DE-
SENHo dE oBSErVaÇÃo” referente à iN 1251/2022– fcP, fiScal Ti-
TUlar, o (a) servidor (a) lUiZa HElENa NEVES riBEiro, matrícula nº: 
5899768-1; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) SHEila criSTiNa NUNES TriNdadE, ma-
trícula nº: 5899772; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 848867
Portaria Nº 1753 de 05 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 
2022/1109792.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “RE-
daÇÃo Para o ENEM” referente à iN 1250/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o 
(a) servidor (a) raiMUNdo WilSoN TaVarES dE MoraiS, matrícula nº: 
303284; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral, e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) ElaiNE fErrEira dE oliVEira, matrícula nº: 
2015900; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 848874
Portaria Nº 1750 de 05 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 
2022/1072400.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “INI-
ciaÇÃo À cErÂMica” referente à iN 1252/2022– fcP, fiScal TiTUlar, 
o (a) servidor (a) JaQUEliNE SilVa matrícula nº: 54185773; cargo: TÉc-
Nico EM GESTÃo cUlTUral, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor 
(a) TadEU NUNES, matrícula nº: 5417511; cargo: TÉcNico EM GESTÃo 
cUlTUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 848856
Portaria Nº 1749 de 05 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 
2022/1103117.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “DAN-
Ça EM cadEira dE rodaS” referente à iN 1254/2022– fcP, fiScal Ti-
TUlar, o (a) servidor (a) THaYS oliVEira rEiS, matrícula nº: 57175738; 
cargo: TEcNico EM GESTÃo cUlTUral daNÇa, e como fiScal SUBSTi-
TUTo, o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, matrícula 
nº: 54186729/4; cargo: coordENador dE iNiciaÇÃo arTiSTica.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 848851

Portaria Nº 1754 de 05 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 
2022/1112243.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “PIN-
TUra EM TÉcNica MiSTa” referente à iN 1249/2022– fcP, fiScal Ti-
TUlar, o (a) servidor (a) JoSÉ TadEU dE BriTo NUNES, matrícula nº: 
5417511; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral daNÇa, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, ma-
trícula nº: 54186059; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 848845
Portaria Nº 1748 de 05 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 
2022/1103070.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscaisda atividade Oficina “OFI-
ciNa dE BaTEria MUSical” referente à iN 1255/2022– fcP, fiScal Ti-
TUlar, o (a) servidor (a)lUciaNa dE SoUSa araÚJo GarcEZ, matrícula 
nº: 5718839-2; cargo: TEcNico EM GESTÃo cUlTUral, e como fiS-
cal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a)laiSa EMi fUJiYoSHi, matrícula nº: 
5903436; 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: 848834
Portaria Nº 1755 de 05 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 
2022/1101794.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “INI-
ciaÇÃo a daNÇa criaTiVa E iNclUSiVa” referente à iN 1248/2022– fcP, 
fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) THaYS oliVEira rEiS, matrícula nº: 
57175738; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral daNÇa, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, ma-
trícula nº: 54186729/4; cargo: coordENador dE iNiciaÇÃo arTÍSTica.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 848837
Portaria Nº 1756 de 05 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 
2022/1095458.
rESolVE dESiGNar, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “INI-
ciaÇÃo TEaTral” referente à iN 1247/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) 
servidor (a) ValMir dE SoUZa NaSciMENTo, matrícula nº: 5899702/1; 
cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral daNÇa, e como fiScal SUBSTi-
TUTo, o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, matrícula 
nº: 54186729/4; cargo: coordENador dE iNiciaÇÃo arTÍSTica.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 848830
Portaria Nº 1757 de 05 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 
2022/1091215.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “INI-
ciaÇÃo a daNÇa afro” referente à iN 1246/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o 
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(a) servidor (a) ValMir dE SoUZa NaSciMENTo, matrícula nº: 5899702/1; 
cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral daNÇa, e como fiScal SUBSTiTU-
To, o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, matrícula nº: 
54186729/4; cargo: coordENador dE iNiciaÇÃo arTÍSTica.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 848819
Portaria Nº 1747 de  05 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 fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
1105342.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “DAN-
Ça E TEaTro” referente à iN 1258/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) ser-
vidor (a) JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, matrícula nº: 54186729/4; 
cargo: coordENador dE iNiciaÇÃo arTiSTica, e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) ValMir dE SoUZa NaSciMENTo, matrícula nº: 
5899702/1; cargo: Técnico em Gestão cultural dança.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 848802
Portaria Nº 1746 de 05 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 
2022/1104171.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina 
“daNÇa dE SalÃo” referente à iN 1257/2022– fcP, fiScal TiTUlar, 
o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, matrícula nº: 
54186729/4; cargo: coordENador dE iNiciaÇÃo arTiSTica, e como 
fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) THaYS oliVEira rEiS, matrícula 
nº: 57175738; cargo: TEcNico EM GESTÃo cUlTUral daNÇa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 848790
Portaria Nº 1745 de 05 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 
2022/1108282.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscaisda atividade Oficina “INI-
ciaÇÃo TEaTral” referente à iN 1259/2022– fcP, fiScal TiTUlar, 
o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, matrícula nº: 
54186729/4; cargo: coordenador de iniciação artística, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) ValMir dE SoUZa NaSciMENTo, matrí-
cula nº: 5899702/1; cargo: Técnico em Gestão cultural dança.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 848779
Portaria Nº 1743 de 05 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 
nº2022/1068173.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “INI-
ciaÇÃo À SEriGrafia” referente à iN 1262/2022– fcP, fiScal TiTU-
lar, o (a) servidor (a) SHEila criSTiNa NUNES TriNdadE, matrícula nº: 
5899772; cargo: TEcNico EM GESTÃo cUlTUral, e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, matrícula 
nº: 54186059; cargo: TEcNico EM GESTÃo cUlTUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 848753
Portaria Nº 1744 de 05 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 2022/1060221.
RESOLVE DESIGNAR, para a função de Fiscais da atividade Oficina “DESE-
NHo E colaGEM Para criaNÇaS” referente à iN 1256/2022– fcP, fiScal 
TiTUlar, o (a) servidor (a) SHEila criSTiNa NUNES TriNdadE, matrícu-
la nº: 5899772; cargo: TEcNico EM GESTÃo cUlTUral, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, ma-
trícula nº: 54186059; cargo: TEcNico EM GESTÃo cUlTUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 848770
Portaria Nº 1740 de 05 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 
nº2022/1061422.
 RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscaisda atividade Oficina “DE-
SENHo E rETraTo” referente à iN 1263/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o 
(a) servidor (a)JoSÉ TadEi dE BriTo NUNES, matrícula nº: 5417511; 
cargo: TEcNico EM GESTÃo cUlTUral, e como fiScal SUBSTiTUTo, o 
(a) servidor (a)claUdia araUJo rEGo BarroS, matrícula nº: 54180873-
3; 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: 848731
Portaria Nº 1741 de 05 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 
nº2022/1097663.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “INICIA-
ÇÃo À PErcUSSÃo” referente à iN 1261/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) 
servidor (a) lUciaNa dE SoUSa araÚJo GarcEZ, matrícula nº: 5718839-2; 
cargo:Técnico em Gestão cultural , e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servi-
dor (a)aBEl loPES dE oliVEira, matrícula nº: 240010; cargo: MoToriSTa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 848742
Portaria Nº 1742 de 05 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 
nº2022/1102838.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “OFI-
ciNa iNTErPrETaÇÃo cÊNica” referente à iN 1260/2022– fcP, fiScal 
TiTUlar, o (a) servidor (a) ValMir dE SoUZa NaSciMENTo, matrícula 
nº: 5899702/1; cargo:Técnico em Gestão cultural dança., e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, 
matrícula nº: 54186729/4; cargo: coordenador de iniciação artística.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 848735
.

errata
.

errata da Portaria 1726, publicação doe 35.102 de 02/09/2022, 
a qual concede férias à servidores,
onde se lê:

Matri-
cULa NoMe carGo PerÍodo 

aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

57193510/ 
1

Maria daS GracaS 
coiMBra BraSil

TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

23/08/2021 a 
22/08/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

Leia-se:

Matri-
cULa NoMe carGo PerÍodo 

aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

57193510/ 
1

Maria daS GracaS 
coiMBra BraSil

TEcNico EM GES-
Tao cUlTUral

01/02/2021 a 
31/01/2022

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
/meocs
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Protocolo: 848705
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1253/2022
Pae: 2022/1105400
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: OFICINA 
dE daNÇaS UrBaNaS
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 947/2022– 
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): GESiEl riBEiro dE lEÃo,  inscrito (a)no cPf de nº 
020.841.972-10
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1253/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1253/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 848865
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1251/2022
Pae: 2022/1054607
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “DESENHO 
dE oBSErVaÇÃo”
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 949/2022– 
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): MarcUS ViNiciUS NaSciMENTo da SilVa, inscrito (a)no 
cPf de nº 015.466.722-65.
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1251/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1251/2022, 
com fundamento no art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 848868
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1250/2022
Pae: 2022/1109792
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 946/2022– 
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): roMário da SilVa TaVarES, inscrito (a)no cPf de nº 
015.425.192-50
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1250/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1250/2022, 
com fundamento no art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 848875
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1255/2022
Pae:2022/1103070
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: OFICINA 
dE BaTEria MUSical
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 944/2022– 
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): ricHard NaZarENo MaToS dE QUEiroZ,  inscrito (a)no 
cPf de nº 594.011.682-53
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1255/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1255/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 848833
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1248/2022
Pae: 2022/1101794
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “INICIA-
ÇÃo a daNÇa criaTiVa E iNclUSiVa”
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 953/2022– 
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): aMaNda KariNa da coSTa SoUZa, inscrito (a)no cPf de 
nº 027.023.522-19
Valor Total: r$ 840,00
data: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1248/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1248/2022, 
com fundamento no art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 848836
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1249/2022
Pae: 2022/1112243
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “PINTURA 
EM TÉcNica MiSTa”
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 952/2022– 
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): GilVaN TaVarES oliVEira, inscrito (a)no cPf de nº 
379.323.732-04
Valor Total: r$ 3.500,00
data: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1249/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1249/2022, 
com fundamento no art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 848842
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1247/2022
Pae: 2022/1095458
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “INICIA-
ÇÃo TEaTral”
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 950/2022– 
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): ila NaNaN MENdES falcÃo, inscrito (a)no cPf de nº 
989.178.202-63
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
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TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1247/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1247/2022, 
com fundamento no art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 848828
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1254/2022
Pae: 2022/1103117
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: DANÇA EM 
cadEira dE rodaS
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 945/2022– 
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): JENiffEr caroliNE SaNTiaGo SoarES,  inscrito (a)no 
cPf de nº 004.768.772-02
Valor Total: r$ 980,00
data: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1254/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1254/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 848846
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1252/2022
Pae: 2022/1072400
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “INICIA-
ÇÃo À cErÂMica”
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 948/2022– 
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): JoSÉ MiGUEl coSTa dE BarroS, inscrito (a)no cPf de nº 
257.073.022-04.
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1252/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1252/2022, 
com fundamento no art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 848857
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1256/2022
Pae: 2022/1060221
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: DESENHO 
E colaGEM Para criaNÇaS
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 960/2022– 
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): carloS coNcEiÇÃo SaMPaio dE SoUZa, inscrito (a)no 
cPf de nº 228.394.452-04; rafaEl WilliaN riBEiro GoMES, inscrito (a)
no cPf de nº 012.544.842-21.
Valor Oficineiro: R$ 2.100,00
Valor Monitor: r$ 1.050,00
data: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1256/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1256/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 848766

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1259/2022
Pae: 2022/1108282
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: INICIAÇÃO 
TEaTral
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 957/2022– 
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): VaNdilEia foro da SilVa,  inscrito (a)no cPf de nº 
649.746.342-91.
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1259/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1259/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 848777
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1258/2022
Pae: 2022/1105342
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: DANÇA E 
TEaTro
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 958/2022– 
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): NaTaNaEl MaGNo TENÓrio,  inscrito (a)no cPf de nº 
010.926.962-45.
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1258/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1258/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 848801
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1257/2022
Pae: 2022/1104171
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: DANÇA 
dE SalÃo
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 959/2022– 
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): aNdrEW dE alMEida fUrTado,  inscrito (a)no cPf de nº 
009.627.272-45
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1257/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1257/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 848789
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1246/2022
Pae: 2022/1091215
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “INICIA-
ÇÃo a daNÇa afro”
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 951/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
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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): TaYNara cHriSTiNE carValHo Garcia, inscrito (a)no 
cPf de nº 036.418.852-99
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1246/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1246/2022, 
com fundamento no art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 848817
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1260/2022
Pae: 2022/1102838
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: INTERPRE-
TaÇÃo cÊNica
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 955/2022– 
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): TaÍS SaWaKi oliVEira,  inscrito (a)no cPf de nº 
783.986.062-15.
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1260/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1260/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 848734
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1261/2022
Pae: 2022/1097663
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: INICIAÇÃO 
À PErcUSSÃo
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 954/2022– 
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): fláVio rEiS da GaMa,  inscrito (a)no cPf de 
nº 659.922.702-30.
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1261/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1261/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 848740
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1263/2022
Pae: 2022/1061422
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “DESENHO 
E rETraTo”
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 961/2022– 
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): lUaNa flaVia cardoSo rocHa, inscrito (a)no cPf de nº 
656.250.052-49
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1263/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1263/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 848729
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1262/2022
Pae: 2022/1068173
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “INICIA-
ÇÃo À SEriGrafia”
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 956/2022– 
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): JoSÉ fraNciSco TEiXEira,inscrito (a)no cPf de nº 
608.814.292-87
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1262/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1262/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 848750

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

Portaria
.

Portaria N°. 184/2022 - FcG de 02.09.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;
rESolVE:
iNTErroMPEr a contar de 05.09.2022 as férias da servidora aliNE 
dE oliVEira corrEa MENdES – if: nº 5906143/1 - coordenadora de 
recursos Humanos, concedidas no período de 01.09.2022 a 30.09.2022, 
através da PorTaria nº 166/2022 - fcG de 04.08.2022, publicada no 
doE nº 35.069 de 05.08.2022 - Protocolo nº 836396, considerando a 
necessidade de trabalho a bem do serviço público.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da 
fcG;

Protocolo: 848637

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 752 de 05 de setembro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, em exercício, usando de suas 
atribuições legais e conforme Proc. nº2022/1129267/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de castanhal no dia 02 de setembro de 2022, para conduzir 
equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Gilberto adriano Pastana Marçal
MaTrÍcUla: 5891674
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.
Portaria nº 753 de 05 de setembro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, em exercício, usando de suas 
atribuições legais e conforme Proc. nº2022/1127142/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de castanhal no dia 02 de setembro de 2022, para cobertura 
de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
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NoME: david Teixeira alves
MaTrÍcUla: 54191130
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 849131
Portaria nº 739 de 01 de setembro de 2022
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
35.063 de 01 de agosto de 2022. considerando o que dispõe os arts. 74 a 
76 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE: coNcEdEr férias regulamentares, aos servidores abaixo rela-
cionados, referente ao mês de oUTUBro de 2022. 

MatricULa NoMe carGo GoZo aQUisitiVo

5946368/2
BErNardETE cardo-

So da SilVa
aSSESSor dE coMUNi-

caÇÃo ii
03/10/2022 a 
22/10/2022 2021/2022

5948724/3
ElciMara MaGa-

lHÃES liMa aSSESSor dE coMUNi-
caÇÃo i

10/10/2022 a 
24/10/2022 2021/2022

5947785/1
Marco aNToNio 

SilVa NaSciMENTo aSSESSor dE iM-
PrENSa ii

05/10/2022 a 
14/10/2022 2021/2022

5953111/1
MarcilENa dE araU-

Jo BarBoSa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

10/10/2022 a                   
 24/10/2022 2021/2022

dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS  
SEcrETária dE ESTado dE coMUNicaÇÃo, em exercício.

Protocolo: 849206

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 242/2022 – 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) aUGUSTo dE alENcar da SilVa, 
matrícula funcional nº. 5909811/2 como novo fiscal dos contratos e desig-
nar o (a) servidor(a) JoNElToN da SilVa ParaNHoS, matrícula funcional 
nº 5927549/1 como novo suplente dos contratos abaixo relacionados, en-
quanto dura sua vigência: 

Nº coNtrato Nº Pro-
cesso

oBJeto do coN-
trato eMPresa FiscaL / sUPLeNte

035/2020 2020/390456

aQUiSiÇÃo dE 
SiSTEMa Para aUToMa-
TiZaÇÃo da rEdaÇÃo 
dE JorNaliSMo da TV 

cUlTUra do Pará

dMNEWS 
coMÉrcio E 
SErViÇoS dE 
iNforMáTica 

EirEli

aUGUSTo dE 
alENcar da SilVa/ 
JoNElToN da SilVa 

ParaNHoS

033/2018 2019/33531 aTiVoS dE rEdE 
PariQUiS iT ProTEcT

aUGUSTo dE 
alENcar da SilVa/ 
JoNElToN da SilVa 

ParaNHoS

030-2022 2022/636274

constitui o objeto 
do presente contrato 

a contratação de 
empresa especializada 

na prestação de serviços 
de Playlist Pas Pack, com 

vistas ao atendimento 
das necessidades da 

rádio cultura - fundação 
Paraense de radiodifusão 
– (fUNTElPa), conforme 

descrição:atualiza-
ções do software de 

uso;atendimento 
Personalizado;Suporte 
técnico 24/7;acesso ao 

tocou.com.

PlaYliST SolU-
ÇÕES lTda.

aUGUSTo dE 
alENcar da SilVa/ 
JoNElToN da SilVa 

ParaNHoS

029-2022 2022/613661

constitui o objeto 
do presente contrato 
a contratação de em-
presa especializada na 
prestação de SErViÇo 
dE HoSPEdaGEM dE 

SiTE E
corrEio ElETrÔNico 

corPoraTiVo (E-Mail), 
domínio funtelpa.

com.br,
incluindo os serviços 

de manutenção, suporte 
e garantia ao ambiente 
implantado para manu-
tenção das atividades 
de comunicação desta 

fundação,
conforme condições, 

quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital 

do Pregão Eletrônico n.º 
013/2022

aGÊNcia 
BraSPUB & EM-
PrEENdiMENToS 

EirEli

aUGUSTo dE 
alENcar da SilVa/ 
JoNElToN da SilVa 

ParaNHoS

032-2022 2022/675960

constitui o objeto do 
presente contrato a 

contratação de empresa 
especializada em solução 
integrada de colaboração 

e comunicação corpo-
rativa, em ambiente de 

nuvem, incluindo suporte 
técnico, implantação e 
treinamento, conforme 
condições, quantidades 
e exigências estabele-
cidas. fundamentação 
legal: lei federal n.º 
8.666/1993 c/c lei 

nº. 10.520/2002 c/c 
decreto federal n.º 

10.024/2019 e decreto 
n.º 3.555/2000

orBiTa TEcNo-
loGia E iNoVa-

ÇÃo EirEl

aUGUSTo dE 
alENcar da SilVa/ 
JoNElToN da SilVa 

ParaNHoS

art. 2º - dESiGNar o (a) servidor(a) aUGUSTo dE alENcar da SilVa, 
matrícula funcional nº. 5909811/2 como novo suplente do contrato abaixo 
relacionado, enquanto dura sua vigência:

Nº coNtrato Nº Pro-
cesso

oBJeto do coN-
trato eMPresa FiscaL / sUPLeNte

038/2020 2020/456889
PrESTaÇÃo dE SEr-

ViÇo coNTiNUadoS dE 
TElEViSÃo a caBo

fSa SolUÇÕES 
– fraNK SiNa-
Tra dE aZEVE-
do MoNTEiro 
57543453215

GiordaNa aSSEf 
KrUMPaNZEr

/aUGUSTo dE alEN-
car da SilVa

art. 3º - Esta PorTaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, 
podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade 
competente.
Belém, 05 de setembro de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 849125

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 038/2022
Processo Nº 2021/789395
PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022
objeto: aquisição de equipamentos de informática e de áudio e vídeo (lote 
1 e 2), 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$ 322.735,68 (trezentos e vinte e dois mil, setecentos e 
trinta e cinco reais e sessenta e oito 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
funcional Programática: 65.201.24.392.15038425
Elemento de despesa: 449052



diário oficial Nº 35.106   73Terça-feira, 06 DE SETEMBRO DE 2022

fonte recurso: 0301
Plano interno (Pi): 1030008425E
contratado (a): MicroTEcNica iNforMaTica lTda
cNPJ n°: 01.590.728/0009-30
Endereço: rodovia darly Santos, n.º 4000, Galpão 01-B Sala 10,Bairro: 
darly Santos
cEP: 29.103-300, Vila Velha/ES
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 849176

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 227/2022, de 02 de seteMBro de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 81/2022 – dTEc/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2022/1115808, de 31/08/2022.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor ValdETE BarroS da-
MaScENo, matrícula n.º 54197248/4, ocupante do cargo em comissão de 
aSSiSTENTE i, no valor de r$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo a 
seguinte classificação orçamentária:

categoria de 
Gasto (x) consumo -

Elemento de 
despesa 339030 -

Valor por 
elemento 400,00 -

fonte de 
recurso 0101 -

ToTal r$ 400,00

ação 232.279 MaNUTENÇÃo dE rEPETidoraS E rETraNSMiSSoraS 
dE TV

ii - determinar aplicação do Suprimento de fundos, no período de 30 dias 
a contar da emissão da ordem Bancária, no(s) Município(s) de anajás, 
para ocorrer com despesas de material de consumo usado para manu-
tenção da rTV da fUNTElPa no Município. Estabelecendo o prazo de 15 
(quinze) dias consecutivos, para a realização da prestação de contas, após 
o período de aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 848596

.

.

diÁria
.

Portaria N.º 228/2022, de 02 de steMBro 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 79/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 31/08/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/1116911, de
31/08/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor ValdETE BarroS 
daMaScENo, ocupante do cargo de aSSiSTENTE l, Matrícula funcional n.º
54197248/4, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de 
anajás, no período de 15 à 20/09/2022, com o objetivo de realizar manu-
tenção no transmissor que encontra-se fora do ar, revisão no sistema de 
aterramento, parte elétrica e sistema irradiante da rTV.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 848597
Portaria Nº 229/2022, de 02 de steMBro de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 78/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 31/08/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/1116841, de
31/08/2022;
rESolVE:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor JoÃo BaTiSTa flE-
Xa dE MElo, ocupante do cargo de Tec. Est. repet. retr. de Tv, Matrícula 
funcional nº 3179974/1, para custear despesas com viagem ao(s) Mu-
nicípio(s) de anajas, no período de 15 à 20/09/2022, com o objetivo de 
realizar manutenção no transmissor que encontra-se fora do ar, revisão no
sistema de aterramento, parte elétrica e sistema irradiante da rTV.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 848599

Portaria Nº 230/2022, de 02 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 80/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 31/08/2022, contido nos autos do Processo nº 2022/1116976, de 
31/08/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 5 e ½ (cinco e meia) diária(s), ao servidor Haroldo dE SoU-
Za corrÊa, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, matrícula funcional 
nº 3180450/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de 
anajás, no período de 15 a 20/09/2022, com o objetivo de realizar manu-
tenção no transmissor que encontra-se fora do ar, revisão no sistema de 
aterramento, parte elétrica e sistema irradiante.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 848600

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00916
Processo Nº 2022/867678
objeto: aquisição de PilHaS E BaTEriaS diVErSaS E rEcarrEGadorES dE PilHaS.
Modalidade: coTaÇÃo ElETrÔNica Nº 036/2022
Valor do contrato: r$ 6.465,00 (seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Evento: 400091
Uo: 65201
Programa de Trabalho: 24122129783380000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
UGr: 650201
Pi: 4120008338c
Vigência/Prazo de Entrega: 18/08/2022 a 18/09/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa (cNPJ: 
11.953.923/0001-84) x V.B.araUJo MoNTEiro coMErcio - ME (cNPJ: 
17.431.302-0001/17)
data da assinatura: 18/08/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 848921
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00952
Processo Nº 2022/527228
objeto: aQUiSiÇÃo dE TiNTaS EM rEfil Para iMPrESSoraS diVErSaS.
Modalidade: coTaÇÃo ElETrÔNica Nº 033/2022
Valor do contrato: r$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Evento: 400091
Uo: 65201
Programa de Trabalho: 24122129783380000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
UGr: 650201
Pi: 4120008338c
Vigência/Prazo de Entrega: 29/08/2022 a 29/09/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa (cNPJ: 
11.953.923/0001-84) x PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElaria EirEli
-EPP (cNPJ: 19.518.277-0001/39)
data da assinatura: 30/08/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 848625
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00953
Processo Nº 2022/527228
objeto: aQUiSiÇÃo dE ToNErS Para iMPrESSoraS diVErSaS.
Modalidade: coTaÇÃo ElETrÔNica Nº 033/2022
Valor do contrato: r$ 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Evento: 400091
Uo: 65201
Programa de Trabalho: 24122129783380000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
UGr: 650201
Pi: 4120008338c
Vigência/Prazo de Entrega: 29/08/2022 a 29/09/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa (cNPJ: 
11.953.923/0001-84) x corESMa coMErcio E rEPrESENTaÇÕES lTda 
(cNPJ: 08.951.049-0001/31)
data da assinatura: 30/08/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 848626
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de arQ. Nº 890/2022-GaB/Pad 
Belém,02 desetembro 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 o despacho de Julgamento proferido com base no teor 
do relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria nº 352/2018-GaB/Pad, de 22/11/2018, 
publicado no doE edição nº 33.746 de 26/11/2018.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 188 c/c art. 198, iii, da lei Esta-
dual nº 5.810/94, o Processo administrativo disciplinar supracitado, em 
vista das razões expostas pelo colegiado em questão, pelo cometimen-
to de transgressão, em tese, imputada à servidora M.N.S.P., matrícula nº 
5684617-2, pelo fato da penalidade de repreensão, infração de natureza 
leve, encontrar-se eivada pela prescrição;
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
 dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Mat, nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de arQ. Nº 891/2022-GaB/Pad 
Belém,02 desetembro 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 o despacho de Julgamento proferido com base no teor 
do relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria nº 146/2018-GaB/Pad, de 16/05/2018, 
publicado no doE edição nº 33.620 de 18/05/2018.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 188 c/c art. 198, iii, da lei Estadual 
nº 5.810/94, o Processo administrativo disciplinar supracitado, em vista 
das razões expostas pelo colegiado em questão, pelo cometimento 
de transgressão, em tese, imputada ao servidor r.c.o., matrícula nº 
57189658-1, pelo fato da penalidade de repreensão, infração de natureza 
leve, encontrar-se eivada pela prescrição;
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
 dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Mat. nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº892/2022-GaB/siNd. 
Belém, 02 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 os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/1038697 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 237/2022 exarada pelo 
consultor Jurídico do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras TElMa lUcia da 
SilVa MorEira, Mat. nº 5890577-1 e iZaBEl BarroS BraGa, Mat. nº 
772135-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 893/2022-GaB/Pad 
Belém, 02 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 21/2018-GaB/Pad de 09/02/2018, publicada 
no doE edição nº 33.557 de 14/02/2018;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação exarada pelo coordenador do 
Núcleo Jurídico – aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

r E S o l V E:
i – dEclarar NUlidadE Parcial do Processo administrativo discipli-
nar nº 21/2018-GaB/Pad de 09/02/2018, publicada no doE edição nº 
33.557 de 14/02/2018, a partir dos termos de indiciação dos imputados;
ii – coNValidar os atos praticados anteriormente aos termos de indicia-
ção dos imputados em razão da economia processual e por estarem em 
consonância com a legislação vigente;
iii – coNSTiTUir nova comissão composta pelos servidores rENaTa SaN-
ToS da foNSEca, Mat. nº 57176254-2, Maria daS GraÇaS dE oliVEi-
ra, 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 - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante;
V – 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;
Vi – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc.
Portaria Nº894/2022-GaB/Pad 
Belém, 02 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 os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/994135 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  a Manifestação nº 1612/2021 exarada pelo consultor 
Jurídico - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março 
de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar SiMPlificado em desfavor do servidor J.o.M.S.l., matrícula nº 
6013341-3, pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de 
abandono de cargo, de acordo com o previsto no art. 178, iV c/c art.190, 
ii, da lei nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores aNa PaUla MEN-
doNÇa dE oliVEira, Mat. nº 54182576-2 e BrUNo Maia BaTiSTa, Mat. 
nº 55588073-2, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo ini-
cial de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por até 15 (quin-
ze) dias úteis por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – 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;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 896/2022-GaB/Pad.  
Belém, 05 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  os termos do Memorando nº 792/2022-NdE/SEdUc, 
de 01/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 258/2018-GaB/Pad 
de 10/10/2018, publicada no doE n° 33.720 de 16/10/2018, prorrogado 
pela PorTaria nº 333/2018-GaB/Pad de 27/12/2018, publicada no doE 
nº 33.770 de 31/12/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 897/2022-GaB/Pad.  
Belém, 05 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.
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coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 793/2022-NdE/SEdUc, de 
01/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 80/2019-GaB/Pad de 06/06/2019, 
publicada no doE n° 33.893 de 11/06/2019, prorrogado pela PorTaria 
nº 342/2019-GaB/Pad de 17/12/2019, publicada no doE nº 34.064 de 
18/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais 
referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 898/2022-GaB/Pad.  
Belém, 05 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  os termos do Memorando nº 877/2022-NdE/SEdUc, 
de 02/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 151/2019-GaB/Pad 
de 03/07/2019, publicada no doE n° 33.914 de 08/07/2019, prorrogado 
pela PorTaria nº 268/2019-GaB/Pad de 06/11/2019, publicada no doE 
nº 34.030 de 08/11/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 899/2022-GaB/Pad.  
Belém, 05 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  os termos do Memorando nº 794/2022-NdE/SEdUc, 
de 01/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 169/2019-GaB/Pad 
de 05/08/2019, publicada no doE n° 33.943 de 06/08/2019, prorrogado 
pela PorTaria nº 212/2019-GaB/Pad de 17/09/2019, publicada no doE 
nº 33.985 de 18/09/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 900/2022-GaB/Pad.  
Belém, 05 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  os termos do Memorando nº 816/2022-NdE/SEdUc, 
de 01/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 291/2022-GaB/Pad 
de 14/03/2022, publicada no doE n° 34.896 de 17/03/2022, prorrogado 
pela PorTaria nº 624/2022-GaB/Pad de 01/06/2022, publicada no doE 
nº 34.994 de 03/06/2022, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.

r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de deF. datiVo Nº 901/2022-GaB/Pad. 
Belém, 05 de setembro de 2022.
o oUVidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – se-
dUc, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 
704/2015 – Gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 04/2022, datado em 
29/08/2022, lavrado pela comissão do Processo disciplinar, instaurado 
pela PorTaria nº 92/2019-GaB/Pad de 10 de junho de 2019, publicada 
no doE n° 33.893 de 11 de junho de 2022;
CONSIDERANDO  o que estabelece o § 2º do art. 220 da Lei Estadual nº 
5.810/94/rJU;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora aMÉlia daS GraÇaS caNTÃo SiMÕES, Mat. 
nº 57229140-2, para funcionar na qualidade de dEfENSor daTiVo do 
servidor R.W.S.C., matrícula nº 57212234-1, já devidamente qualificada 
nos autos do citado Processo, com o objetivo de acompanhar os proce-
dimentos da comissão, tudo em conformidade com o que dispõe o artigo 
supracitado;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de deF. datiVo Nº 902/2022-GaB/Pad. 
Belém, 05 de setembro de 2022.
o oUVidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – se-
dUc, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 
704/2015 – Gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 887/2022, datado em 
02/09/2022, lavrado pela comissão do Processo disciplinar, instaurado 
pela PorTaria nº 89/2018-GaB/Pad de 17 de abril de 2018, publicada no 
doE n° 33.600 de 18 de abril de 2018;
CONSIDERANDO  o que estabelece o § 2º do art. 220 da Lei Estadual nº 
5.810/94/rJU;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora Maria JoSÉ SilVa do NaSciMENTo, Mat. nº 
5090580-4, para funcionar na qualidade de dEfENSor daTiVo do servidor 
W.S.F., matrícula nº 57223503-2, já devidamente qualificada nos autos 
do citado Processo, com o objetivo de acompanhar os procedimentos da 
comissão, tudo em conformidade com o que dispõe o artigo supracitado;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 903/2022-GaB/Pad. 
Belém, 05 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 os termos do Memorando nº 03/2022, datado em 31 de 
agosto de 2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor raiMUNdo NoNaTo laUNÉ doS SaNToS, mat. 
nº 404071-2, pela servidora Maria daS GraÇaS dE oliVEira, mat. nº 
745510-1, para atuar no Processo administrativo disciplinar nº 319/2018-
GaB/Pad de 21/11/2018, publicado no doE n° 33.744 de 22/11/2018, na 
qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 904/2022-GaB/Pad. 
Belém, 05 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 nº 110/2019-GaB/Pad de 24/06/2019, 
publicada no doE edição nº 33.902 de 25/06/2019;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022, datado em 
01/09/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
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ii - SUBSTiTUir o servidor EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. nº 
80845440-4, pelo servidor NEYrE alEXaNdrE BarroS MacHado, Mat. 
nº 57176508-2, para atuar no Pad supracitado, na qualidade de Presi-
dente;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 848948

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: Portaria nº 190/2022-cPsP
Término de vínculo: 30/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: adriElE GEroNiMo da rocHa
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 848746

.

.

errata
.

errata da Portaria de arQ. Nº 881/2022-GaB/siNd, de 
01/09/2022, publicada no doe edição nº 35.104  de 05/09/2022.
oNde se LÊ:
PorTaria dE arQ. Nº 881/2022-GaB/SiNd
Leia-se:
PorTaria dE arQ. Nº 895/2022-GaB/SiNd

Protocolo: 848783

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54902/2022
oBJETiVo: coBErTUra JorNalÍSTica da ENTrEGa da E.E.E.M. “PrESi-
dENTE KENNEdY”.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNÃ / 06/09/2022 - 06/09/2022 Nº diárias: 0
MaracaNÃ / BElEM / 06/09/2022 - 06/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdErSoN rodriGUES da SilVa
MaTrÍcUla: 57212568
cPf: 68092652287
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 849043
Portaria de diarias No. 54901/2022
OBJETIVO: Cobertura fotográfica da entrega da E.E.E.M. “PRESIDENTE KE-
NNEdY”.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNÃ / 06/09/2022 - 06/09/2022 Nº diárias: 0
MaracaNÃ / BElEM / 06/09/2022 - 06/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo JoSE coSTa PoNTES
MaTrÍcUla: 761079
cPf: 22842578287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 849012
Portaria de diarias No. 54904/2022
oBJETiVo: ParTiciPar da cEriMÔNia da ENTrEGa da E.E.E.M. “PrESi-
dENTE KENNEdY”.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNÃ / 06/09/2022 - 06/09/2022 Nº diárias: 0
MaracaNÃ / BElEM / 06/09/2022 - 06/09/2022 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: 848739
Portaria de diarias No. 54741/2022
oBJETiVo: aTENdEr o croNoGraMa Para a EXEcUÇÃo do ProJETo dE 
MaPEaMENTo da aGricUlTUra do ProGraMa dE aliMENTaÇÃo ESco-
lar daS EScolaS ESTadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 12/09/2022 - 14/09/2022 Nº diárias: 2
BraGaNca / BElEM / 14/09/2022 - 14/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rodriGo BarroS dE MoraES
MaTrÍcUla: 5901693
cPf: 86757962268
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 848713

Portaria de diarias No. 54543/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
MaE do rio / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roSaNa SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 6400035
cPf: 26832054220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST.ii a / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 848629
Portaria de diarias No. 54769/2022
oBJETiVo: Solicitação de diária para realizar capacitação de diretores, 
Professores, Técnicos e Presidentes de conselhos Escolares das escolas 
jurisdicionadas a 3ª Unidade regional de Ensino - abaetetuba, cujo objeti-
vo é qualificar os mesmos para que possam acessar os Sistemas do PDDE 
WEB e PddE iNTEraTiVo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 08/09/2022 - 09/09/2022 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 09/09/2022 - 09/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MoiSES oliVEira da coNcEicao
MaTrÍcUla: 57175799
cPf: 58787836220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 848633
Portaria de diarias No. 54542/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
MaE do rio / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUcilEia fUrTado dE alMEida
MaTrÍcUla: 5902563
cPf: 75166011287
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 848631
Portaria de diarias No. 54743/2022
oBJETiVo: aTENdEr o croNoGraMa Para a EXEcUÇÃo do ProJETo dE 
MaPEaMENTo da aGricUlTUra do ProGraMa dE aliMENTaÇÃo ESco-
lar daS EScolaS ESTadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 12/09/2022 - 14/09/2022 Nº diárias: 2
BraGaNca / BElEM / 14/09/2022 - 14/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HiNGrid alEXaNdra dE MENdoNca liMa
MaTrÍcUla: 5965177
cPf: 63069130259
carGo/fUNÇÃo:
NUTricioNiSTa / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 848712
Portaria de diarias No. 54839/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BENEVidES / 03/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 0
BENEVidES / BElEM / 03/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alVaro EMilio MoraES doS rEiS
MaTrÍcUla: 5960265
cPf: 83582800253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 849167
Portaria de diarias No. 54842/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ToME-acU / 02/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 1
ToME-acU / BElEM / 03/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EddiE JoSE dE JESUS SoUSa
MaTrÍcUla: 5957254
cPf: 00231059256
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 849173
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Portaria de diarias No. 54846/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTa iSaBEl do Para / 03/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTa iSaBEl do Para / BElEM / 03/09/2022 - 03/09/2022 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: cHarlES MicHEl EliaS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5897857
cPf: 69665788272
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 849178
Portaria de diarias No. 54850/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ToME-acU / 02/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 1
ToME-acU / BElEM / 03/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUaN rafaEl MaToS SaliBa riBEiro
MaTrÍcUla: 5948161
cPf: 53168828220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 849181
Portaria de diarias No. 54837/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 02/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 1
ViGia / BElEM / 03/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marcio aNToNio BarBoSa liSBoa
MaTrÍcUla: 57173666
cPf: 65890620215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 849158
Portaria de diarias No. 54838/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 02/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 1
ViGia / BElEM / 03/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marilia PENa corrEa
MaTrÍcUla: 5823455
cPf: 42403685291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 849162
Portaria de diarias No. 54835/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 02/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 1
ViGia / BElEM / 03/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: carloS aNdrE BEZErra lEiTE
MaTrÍcUla: 57188414
cPf: 61988847249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 849150
Portaria de diarias No. 54836/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 02/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 1
ViGia / BElEM / 03/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElioMar PaTricio dE alMEida
MaTrÍcUla: 57198104
cPf: 45142181204
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 849153
Portaria de diarias No. 54662/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 26/08/2022 - 28/08/2022 Nº diárias: 2
SaNTarEM / BElEM / 28/08/2022 - 28/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElESBao da SilVa dUarTE
MaTrÍcUla: 5889764
cPf: 61857947304
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 849145

t.
.

torNar seM eFeito
.

ato: Portaria nº 192/2022-cPsP
Motivo: Tornar Sem Efeito contrato administrativo nº 781/2022
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: JociMoNE dE SoUSa fariaS lUZ
cargo: Professor
Município: XiNGUara
d.o.E. 35.038 de 08.07.2022
obs: Processo nº 2022/1100206
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 848773

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL de coNVocaÇÃo
 a Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, cons-
tituído nos termos da PorTaria nº 86/2019, de 06/06/2019 Pu-
b l i cada  no  doE  Ed i ção  nº  33 .983  de  11/06/2019 ,  coNVo-
CO na forma do art.219, único da § 2º da Lei 5810/94, a ser-
v idora roSa MoraiS coSTa mat.5215056-1,  que se encon-
t ra  em lugar  incer to  e  não  sab ido,  deve  apresentar  peran-
te a comissão que está sediada no Núcleo de disciplina e Ética/
SEdUc, 2º piso sede da Secretaria de Estado de Educação, rodovia au-
gisto Montenegro Km. 10 s/nº
cons i de re  a  se rv i do ra  coNVocado em razão  das  impu ta -
ções cont idas no processo, 1273265/2018 ,  pelo cometimen-
to em tese, de TraNSGrESSÃo de aBaNdoNo dE carGo que dis-
põe os art .178, iV, X, c/c 190, ii 2º da lei 5.810/94 rJU, sendo garanti-
do o direito da ampla defesa e do contraditório.
fica o servidor coNVocado pelo presente Edital, para apresentar no pra-
zo de 15(quinze) dias, a partir desta publicação e acompanhar os traba-
lhos da presente comissão.
o não comparecimento acarretará a continuidade dos trabalhos des-
ta comissão, o qual será acompanhado por um defensor dativo designa-
do pela comissão.
Maria JoSE SilVa do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 849063
Portaria Nº 191/2022-cPsP
a Secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência 
que lhe foi delegada pela PorTaria nº. 008/2021-GS de 21/01/2021, e 
considerando os autos do processo nº 2021/645839.
rESolVE:
Art. 1º Retificar para 24.02.2018 a data da vacância da função exercida 
pelo servidor abaixo relacionado.
1-luckacks da Silva rafalski – 5899130-3 - Professor
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 02 de setembro de 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 848763
editaL de coNVocaÇÃo
 a Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, cons-
tituído nos termos da PorTaria nº 38/2019, de 06/06/2019 Publi-
cada no doE Edição nº 33.983 de 11/06/2019, coNVoco na for-
ma do art.219, único da § 2º da Lei 5810/94, o servidor EMER-
SoN JUMQUEira GUMiNiaK ,Mat. 57198204-1Por EdiTal , que se en-
contra em lugar incerto e não sabido, deve apresentar peran-
te a comissão que está sediada no Núcleo de disciplina e Ética/
SEdUc, 2º piso sede da Secretaria de Estado de Educação, rodovia au-
gisto Montenegro Km. 10 s/nº
cons i de re  a  se rv i do ra  coNVocado em razão  das  impu ta -
ções cont idas no processo, 1071254/2016 ,  pelo cometimen-
to em tese, de TraNSGrESSÃo de aBaNdoNo dE carGo que dis-
põe os art. 178, IV, c/c 190, II § 2º da Lei 5.810/94 RJU, sendo garanti-
do o direito da ampla defesa e do contraditório.
fica o servidor coNVocado pelo presente Edital, para apresentar no pra-
zo de 15(quinze) dias, a partir desta publicação e acompanhar os traba-
lhos da presente comissão.
o não comparecimento acarretará a continuidade dos trabalhos des-
ta comissão, o qual será acompanhado por um defensor dativo designa-
do pela comissão.
Maria JoSE SilVa do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 849127
desiGNar
Portaria nº.:7810/2022 de 05/09/2022
de acordo com o Processo nº1084453/2022
designar lUcia Marcia frEiTaS oliVEira , Matrícula nº 6027474/2, Es-
crevente datilografo, para responder interinamente pela função de diretor 
i (GEd-3) da EEEf Murinin/Benevides, a contar de 22/09/2022.
Portaria nº.:7811/2022 de 05/09/2022
de acordo com o Processo nº1084480/2022
designar Sofia do Socorro riBEiro da SilVa, Matrícula nº 6310834/1, 
Professor, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-
2) da EEEf Murunin/Benevides, a contar de 22/09/2022.
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Portaria nº.:7795/2022 de 02/09/2022
de acordo com o Processo nº563534/2022
designar Mara aNToNia ESPiNdola da SilVa cUNHa, Matrícula nº 
5559979/1, Especialista em Educação, para responder pela função de di-
retor ii (GEd-3.1) da EEEM dr Jose Marcio ayres/icoaraci/Belém, durante 
o impedimente do titular , no periodo de 01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria nº.:7793/2022 de 02/09/2022
de acordo com o Processo nº 983126/2022
designar MarcilENE fErrEira PiMENTEl, Matrícula nº 5901641/1, Pro-
fessor, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EETEPa Profes-
sora Maria Siqueira dos Santos dias/Barcarena, a contar de 06/09/2022.
Portaria nº.:7759/2022 de 01/09/2022
de acordo com o Processo nº1096542/2022
designar raiMUNda lUciNETE oliVEira alBarado, Matrícula nº 
6332935/1, Professor, para responder interinamente pela função de di-
retor ii (GEd-3.1) da EEEfM Jarbas Passarinho (Marco)nesta capital, a 
contar de 12/09/2022.
Portaria Nº.:7733/2022 de 31/09/2022
de acordo com o Processo nº389543/2022
designar JadEr MoUTiNHo BarBoSa ,Matrícula nº 5753589/2, Espec. em 
Educação, para exercer a função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM. Eng. 
Palma Muniz/Sede/redenção, pelo período de 03 (Três) anos, a contar da 
data de publicação desta PorTaria.
Portaria Nº.:7732/2022 de 31/09/2022
de acordo com o Processo nº389543/2022
designar JoSÉ doMiNGoS PiNa ,Matrícula nº 5753570/2, Professor, para 
exercer a função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM.Eng. Palma Muniz/Sede/
redenção, pelo período de 03 (Três) anos, a contar da data de publicação 
desta PorTaria.
Portaria Nº.:7734/2022 de 31/09/2022
de acordo com o Processo nº389543/2022
designar Maria do Socorro Maia da SilVa, Matrícula nº 5391440/2, 
Espec. em Educação, para exercer a função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEM. anexo ronan fidelis de Melo/redenção, pelo período de 03 (Três) 
anos, a contar da data de publicação desta PorTaria.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 7809/2022 de 05/09/2022
de acordo com o Processo nº 1084453/2022
dispensar Sofia do Socorro riBEiro da SilVa, Matrícula nº 
6310834/1, Professor, da função de diretor i (GEd-3) da EEEf Murinin/
Benevides, a contar de 22/09/2022.
Portaria Nº.: 7758/2022 de 01/09/2022
de acordo com o Processo nº 1096542/2022
dispensar JUlia clEidE TEiXEira dE MiraNda, Matrícula nº 57175681/5, 
Espec. em Educação, da função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEfM Jarbas 
Passarinho (Marco)nesta capital, a contar de 12/09/2022.
Portaria Nº.: 7791/2022 de 02/09/2022
de acordo com o Processo nº 1023373/2022
dispensar SHEila GoNÇalVES MiraNda, Matrícula nº 57211348/1, Es-
pec. em Educação, da função de diretor i (GEd-3) da EEEM Prof Gerson 
Peres/Breves, a contar de 26/08/2022.
Portaria Nº.: 7792/2022 de 02/09/2022
de acordo com o Processo nº 855921/2022
dispensar, a pedido, WENdEl BErG dE SoUSa, Matrícula nº 57205554/1, 
Professor, da função de diretor i (GEd-3) da EEEf Getulio Vargas/itupiran-
ga, a contar de 06/09/2022.
Portaria Nº.: 7800/2022 de 02/09/2022
de acordo com o Processo nº 1050659/2022
dispensar, a pedido, GilcElia PErEira da SilVEira doS SaNToS, Matrí-
cula nº 57234411/1, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-
2) da EEEfM Teodora Bentes/icoaraci/Belém, a contar de 06/09/2022.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.7788/2022 de 02/09/2022
Nome:cid KEllY rEiS BarBoSa
Matrícula:57210828/1cargo:Professor
lotação:colégio Est.Ens. Médio Presid.fernando Henrique/Monte alegre
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:22/12/08 a 21/12/11
Portaria nº.7787/2022 de 02/092022
Nome:daYSE GoMES riBEiro
Matrícula:57223613/1cargo:Professor
lotação:EE. leandro lobão da
Silveira/Bragança
Período:10/09/22 a 08/11/22
Triênios:23/11/12 a 22/11/15
LiceNÇa MaterNidade
Portaria nº.:7786/2022 de 02/09/2022
conceder licença Maternidade a oSiENNE dE SoUSa fErrEira, matricula 
nº 5949617/1, Professor, lotada no centro integrado de Educação do Baixo 
Tocantins/cameta, no período de 20/07/2022 a 15/01/2023.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria nº.:7739/2022 de 31/08/2022
conceder licença Paternidade a alEXSaNdro SoZar MarTiNS, matricula 
nº 57204659/1, Professor, lotado na EEEfM. Manoel leite carneiro/Belém, 
no período de 18/05/2022 a 06/06/2022.
LiceNÇa casaMeNto
Portaria nº.:7662/2022 de 30/08/2022
conceder licença casamento a odirlEi aMoriM PESSoa, matricula nº 
57212959/1, assistente administrativo, lotado na EEEfM. Profª albanizia 
oliveira lima/Belém, no período de 30/06/2022 a 07/07/2022.

LiceNÇa LUto
Portaria nº.:7663/2022 de 30/08/2022
conceder licença luto a loUrdES Maria carrEra GUEdES, matricula nº 
57176401/1, Professor, lotada na Erc. instituto felipe Smaldone/Belém, 
no período de 31/07/2022 a 07/08/2022.
aProVaÇÃo de escaLa de FÉrias
Portaria nº.:164/2022 de 29/08/2022
Nome:Maria crEUZa SoarES BarBoSa
Matrícula:5513251/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Papa Paulo Vi(anexoi)Novo repartimento
Portaria nº.:172/2022 de 01/09/2022
Nome:PaUlo carNEiro alVES
Matrícula:57212721/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. ana Pontes francez/Tucurui
Portaria nº.:43/2022 de 31/08/2022
Nome:WErlEN raUl PErEira da lUZ
Matrícula:54192093/3 Período:05/09/22 à 19/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Pedro ribeiro Mota/Xinguara

Protocolo: 849085

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Protocolo: 2021/1078131
Portaria N° 3618/22, de 02 de setembro de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) MariaNa doS aNJoS fUrTado dE Sa, id. 
funcional nº 57189470/2, cargo de TEcNco EM fiSioTEraPia c - i, lotada 
no caMPUS dE SaNTarEM, Progressão funcional por tempo de serviço, 
relativos aos períodos aquisitivos 2012/2014, 2014/2016, 2016/2018 para 
referência iV da classe c, do cargo de TEcNico EM fiSioTEraPia inte-
grante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos e 
operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 28.09.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 848708

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/665358
Portaria N° 2953/22, de 15 de julho de 2022
dETErMiNar ao(a) servidor(a) NaTalia PaSSoS fErNaNdES, id. 
funcional nº 54195020/ 2, cargo de TEcNico c, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, goze de 30(trinta) 
dias restantes de licença Prêmio, concedido pela PorTaria nº 1473, de 
29.04.2019, referente ao triênio de 21.12.2014 a 20.12.2017, no período 
de 01.06.2022 a 30.06.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/929978
Portaria N° 3289/22, de 08 de agosto de 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) TaMara do carMo rEGo PErEira 
dUarTE, id. funcional nº57208509/ 2, na função de TEcNico B, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, goze de 
30(trinta) dias restantes de licença Prêmio, concedido pela PorTaria nº 
4392, de 13.12.2019, referente ao triênio de 14.07.2015 a 13.07.2018, no 
período de 16.08.2022 a 14.09.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 848713

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 026/2021– UePa
N° TErMo: 1° (primeiro)
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 02/09/2022
MoTiVo: prorrogação de vigência do contrato n° 026/2021
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
de vigência e reajuste de valor do contrato n° 026/2021– UEPa.
início da vigência: 15.09.2022
Término da vigência: 14.09.2023.
foro: BElÉM/Pa
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339040
fonte de recurso: 0102
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 07.797.967/0001-95
NoME: NP TEcNoloGia E GESTÃo dE dadoS lTda
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loGradoUro: rua isabel arredentura, n° 2356, sala 17,
Bairro: centro
cidadE: São José dos Pinhás
Uf: Pr
cEP: 83.005-010
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 848832

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3636/2022, de 05 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 60 (sessenta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: aNToNio carloS BraGa SilVa
Matrícula funcional: 5804124/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 571 1506 8473
fonte: 0660006621
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 848922
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3634/2022, de 05 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: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: GiSElE frEirE faraoN
Matrícula funcional: 57209657/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 3635/2022, de 05 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 adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: rENaTo da SilVa loBaTo
Matrícula funcional: 57223979/ 1
Valor: r$ 2.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.500,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 848919

.

.

oUtras MatÉrias
.

decisÃo adMiNistratiVa
Processo n°: 2020/64924
acolho a fundamentação do Parecer nº 941/2022 - ProJUr/UEPa, para:
1.aplicar multa contratual à empresa daNToN GaBriEl SiMPlicio dE Sa-
lES SilVa - ME, no valor de r$ 1.590,00 (Hum mil, quinhentos e noventa 
reais), diante das irregularidades descritas no Processo administrativo n.º 
2020/64924.
Belém, 01 de setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UEPa

Protocolo: 848722

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 66/2022/seaster
Processo Nº 2021/1459670
objeto: Prestação de serviços continuados de agentes terceirizados – au-
xiliar de Serviços Gerais, conforme anexo i – item 2 do Edital do Pregão 
Eletrônico n° 23/2022-SEaSTEr.
Vigência: 03/09/2022 à 02/09/2023 – 12 (doze) meses.
data da assinatura: 01/09/2022
Unidade orçamentária: 43101/43104/87101
funcional Programáti-
ca:08.122.1297.8338/08.241.1505.8865/08.244.1505.8860
Natureza da despesa: 3390 39
fonte: 0101/0166/0107
ação detalhada: 189.517/253.937/243.078
Valor Mensal: r$ 427.628,70 (quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos 

e vinte e oito mil e setenta centavos)
Valor Global: r$ 5.131.544,40 (cinco milhões, cento e trinta e um mil, 
quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos.
contratado: KaPa caPiTal faciliTiES lTda
cNPJ: 13.279.768/0001-98
Endereço: rod. Mario covas, loteamento Parque dos coqueiros, nº 17, 
Bairro do coqueiro, ananindeua/Pa
cEP: 67.115-000
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 848769

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 31/2021/
seaster
Processo Nº 2022/286488
objeto: o presente Termo aditivo tem como objeto a repactuação de pre-
ços do contrato administrativo nº 31/2021/SEaSTEr, visando incorporar o 
índice de reajuste salarial das categorias profissionais envolvidas na execu-
ção dos serviços, no percentual de 9,48% (nove inteiros e quarenta e oito 
centésimos percentuais), no aumento do valor do Ticket alimentação/Vale
-refeição, e 9,00% (nove por cento) para o salário normativo base da ca-
tegoria, por força da celebração da convenção coletiva de Trabalho 2022, 
passando o valor contratual mensal de r$222.120,48 (duzentos e vinte e 
dois mil, cento e vinte reais e quarenta e oito centavos) para r$243.185,76 
(duzentos e quarenta e três mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e 
seis centavos), a contar de 01/01/2022.
data da assinatura: 30/08/2022
funcional Programática: 43.105.11.333.1504.8950
Natureza da despesa: 3390.37
fonte: 0101006361
ação detalhada: 266.185,76
Valor Mensal: r$ 243.185,76
Valor Global r$ 2.918.229,12
contratado: BElEM rio SEGUraNÇa EirEli
cNPJ: 17.433.496/0001-90
Endereço: av. almirante Barroso, passagem Eliezer levy, nº 205, Bairro: 
Souza, Belém/Pa, cEP: 66.812-030
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 849067
13º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
14/2017/seaster
Processo nº 2022/565939
objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 180 (cento 
e oitenta) dias
Vigência: 31/08/2022 a 27/02/2023
data da assinatura: 31/08/2022
funcional Programática: 43101.08.122.1297.8338 / 43104.08.241.1505.8
865/87101.08.244.1505.8860
Natureza da despesa: 3390.37
ação detalhada: 189.517 / 253.937 / 253.938 / 243.153 / 243.078
fonte: 0101006361 / 0366006361 / 0107006361
Valor mensal: r$ 209.929,82
Valor global: r$ 1.259.578,92
contratado: Pará Brasil Segurança Especializada ltda
cNPJ: 11.493.735/0001-10
Endereço: conj. Mendara,ii, rua B, nº 154, Bairro: Marambaia, Belém/Pa
cEP: 66.615-630
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 848793

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1220/2022 – 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/ 1092277
rESolVE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (seis e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
raiMUNda crEUZa da coSTa fErrEira,57193532/4,GErENTE,roNald
fUrTado MarQUES,3542659/1,aSS.adMiNiSTraTiVo que se deslocaram 
para os Municípios de doM EliSEU, UliaNÓPoliS,ParaGoMiNaS E iPiXU-
Na do Pará, no período de 04/09 a 10/09/2022.lUiZ oTaVio SaNTaNa 
liMa,5596882/1, MoToriSTa com objetivo de conduzir veiculo com equi-
pe técnica da drccP/SEaSTEr . retroativo do dia 02/05/2022
,
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1500.8806 f:0139002241 254.778 339014 – Enfrenta-
mento ao Sub registro civil.
87.101 – 08.244.1505.8863 – f: 0139002241 261.694 339014 – apoio à 
Gestão e aos Serviços Socioassistenciais.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
05 de Setembro 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
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Portaria Nº 1219/2022 – 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/ 1116231
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
BrUNo daNiEl da coSTa doS SaNToS,5957338, dirETor dQPE, dioNE 
Maria caValcaNTE dE MaToS,5055180/4, TÉcNico EM GESTÃo PÚBli-
ca, ViToria caroliNa ValENTE BarroS,5956215/1, GErENTE que se 
deslocara para os Municípios de SoUrE/Pa e SalVaTErra/Pa no período 
de 12/09 a 15/09/2022 com objetivo de apoio a abertura e fortalecimento 
de Mercados.
,
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.334.1504.8951 f:0101006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
05 de S 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1218/2022 – 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/ 1116231
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Bruno daniel da costa dos Santos,5967338/1, diretor – dQPE/SEaSTEr, 
riSoliNa Maria PaNToJa doS SaNToS, 3223876/1, aSSiSTENTE So-
cial, ViToria caroliNa ValENTE BarroS, 5956215/1, GErENTE que 
se deslocara para os Municípios de TracUaTEUa/Pa, BraNGaNÇa/Pa e 
aUGUSTo corrEa/Pa no período de 20/09 a 23/09/2022 com objetivo de 
apoio a abertura e fortalecimento de Mercados.
,
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.334.1504.8951 f:0101006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
05 de Setembro 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1222/2022 – 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/ 1068093
rESolVE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (seis e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Maria JacirENE dE SoUZa BarBoSa,54192688/1, aSSiSTENTE So-
cial,KaTia rEGiNa fErrEira da SilVa, 3212840/1,aGENTE adMiNiS-
TraTiVo que se deslocou para os Municípios de caMETá e BaiÃo/Pa no 
período de 04/09 a 10/09/2022 com objetivo de apoio à Gestão e aos 
Serviços Socioassistenciais. raiMUNdo JorGE da coNcEiÇÃo aNdradE, 
3255492/1, MoToriSTa com objetivo de conduzir veículo com Equipe Téc-
nica drccP/SEaSTEr. retroativo do dia 02/05/2022.
,
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f:0139002241 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
05 de setembro 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 849052

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1209/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/1040822
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor roNald fUrTado MarQUES, matricula 3542659/1, 
para responder pela Gerência de Projetos Estratégicos - GPE, em substitui-
ção a titular, raiMUNda crEUZa da
coSTa fErrEira, matrícula 57193532/4, que se encontra afastada em 
gozo de férias no período de 19/09/2022 à 18/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 

01 de setembro de 2022
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 849041
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 741/2022-GaB/Pres 
BeLÉM, 05 de seteMBro de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo 
do Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Gover-
namental 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.conside-
rando o MEMº 274/2021-ciaM MaraBá de 09/06/2021, Parecer jurídi-
co nº 168/2021-ProJUr, despacho da aSPad de 18/08/2022 e autorizo 
para instauração do procedimento expedido pelo PrESidENTE da fa-
SEPa de 18/08/2022. r E S o l V E:art. 1º. dETErMiNar com fulcro 
no art. 199, a instauração da SiNdicÂNcia PUNiTiVa nº 31/2022 (Pro-
cesso nº 2021/625127), a fim de apurar fato ocorrido em 05/06/2021 
no ciaM MaraBá, onde um socioeducando relata que foi agredido em 
dois momentos por outros socioeducandos no quarto cela que dividiam, 
instaura se procedimento para apurar provável conduta irregular de al-
gum servidor em relação ao relato de agressão física;art. 2º. dESiG-
Nar com base no art. 205 que os servidores alESSaNdra rEZENdE 
dE araÚJo MiraNda, MaT.54197808/1; fláVio aUGUSTo MoraiS do 
carMo,  MaT.54197129/1; SaNdra Maria doS SaNToS MEdEiroS, 
MaT.3222543/2, lotados neste Órgão, sob a Presidência do primeiro, pro-
cedam às apurações do fato suscitado; art. 3º. coNcEdEr com base no 
art. 201, o prazo de 30 (trinta) dias para que a comissão Processante 
conclua a apuração e apresente relatório conclusivo;art. 4º. Esta PorTa-
RIA 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 742/2022-GaB/Pres 
BeLÉM, 05 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 a contar de 
30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Memº 
367/2021 – ciaM MaraBá, datado de 06/08/2021, Parecer jurídico nº 
204/2021-ProJUr, despacho da aSPad de 18/08/2022 e autorizo para 
instauração do procedimento expedido pelo PrESidENTE da faSEPa de 
18/08/2022. r E S o l V E:art. 1º. dETErMiNar com fulcro no art. 199, 
a instauração do PAD nº 28/2022 (Processo nº 2021/859996), a fim de 
apurar provável conduta irregular dos servidores durante viagem no dia 04 
e 05/08/2021. art. 2º. dESiGNar com base no art. 205 que os servidores 
alESSaNdra rEZENdE dE araUJo MiraNda, MaT. 54187808/1; flá-
Vio aUGUSTo MoraiS do carMo, MaT. Nº 54197129/1; daNiEl liMa 
cardoSo, MaT. 57200477/1, lotados neste Órgão, sob a Presidência da 
primeira, procedam às apurações do fato suscitado; art. 3º. coNcEdEr 
com base no art. 208, o prazo de 60 (sessenta) dias para que a comissão 
Processante conclua a apuração e apresente relatório conclusivo; art. 4º. 
Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.
lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 743/2022-GaB/Pres 
BeLÉM, 05 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 a contar de 
30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Memº 
544/2021 – ciaM MaraBá, de 23 de dezembro de 2021, Parecer jurídico 
nº 02/2022-ProJUr dE 07.01.2022, despacho da aSPad de 18/08/2022 e 
autorizo para instauração do procedimento expedido pelo PrESidENTE da 
faSEPa de 18/08/2022.r E S o l V E:art. 1º. dETErMiNar com fulcro no 
art. 199, a instauração do Pad nº 22/2022 (Processo nº 2021/1470920), 
a fim de apurar possíveis violações de deveres funcionais; Art. 2º. DESIG-
Nar com base no art. 205 que os servidores JaQUEliNE coUTiNHo Mar-
TiNS, MaT. 55586393/1; SaNdra Maria doS SaNToS MEdEiroS, MaT. 
3222543/2 e fláVio aUGUSTo MoraiS do carMo, MaT. Nº 54197129/1, 
lotados neste Órgão, sob a Presidência da primeira, procedam às apu-
rações do fato suscitado; art. 3º. coNcEdEr com base no art. 208, o 
prazo de 60 (sessenta) dias para que a comissão Processante conclua a 
apuração e apresente relatório conclusivo; art. 4º. Esta PorTaria entra 
em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. REGISTRE-
SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ cElSo da SilVa/
Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 744/2022-GaB/Pres 
BeLÉM, 05 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 a contar de 
30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o ofício 
nº 1067/2021 – Ministério Público da 10ª Promotoria de Justiça de Marabá 
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de 07 de dezembro de 2021, despachos-GaB/PrES de 09.12.2021 e Pro-
JUr de 10.12.2021, despacho da aSPad de 18/08/2022 e autorizo para 
instauração do procedimento expedido pelo PrESidENTE da faSEPa de 
18/08/2022. r E S o l V E:art. 1º. dETErMiNar com fulcro no art. 199, 
a instauração do PAD nº 26/2022 (Processo nº 2021/1412324), a fim de 
apurar possíveis violações de deveres funcionais; art. 2º. dESiGNar com 
base no art. 205 que os servidores JaQUEliNE coUTiNHo MarTiNS, MaT. 
55586393/1; SaNdra Maria doS SaNToS MEdEiroS, MaT. 3222543/2 
e lEaNdro coSTa doS SaNToS, MaT. Nº 54195524/1, lotados neste Ór-
gão, sob a Presidência da primeira, procedam às apurações dos fatos susci-
tados; art. 3º. coNcEdEr com base no art. 208, o prazo de 60 (sessenta) 
dias para que a comissão Processante conclua a apuração e apresente 
relatório conclusivo; art. 4º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-
SE ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 748/2022-GaB/Pres 
BeLÉM, 05 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 a contar de 
30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Memº 
705/2021 – ciaM MaraBá, datado de 29/09/2020, Parecer jurídico nº 
006/2021-ProJUr, despacho da aSPad de 18/08/2022 e autorizo para 
instauração do procedimento expedido pelo PrESidENTE da faSEPa de 
18/08/2022. r E S o l V E:art. 1º. dETErMiNar com fulcro no art. 199, a 
instauração do PAD nº 23/2022 (Processo nº 2021/2720), a fim de apurar 
fato ocorrido em 21/12/2020 no ciaM MaraBá, onde dois socioeducandos 
em situação de fuga foram resgatados por policiais e reconduzidos a unida-
de, na entrada não obedeceram aos procedimentos de segurança e agrediu 
fisicamente a monitoria, instaurar procedimento para apurar provável con-
duta irregular de algum servidor na condução de entrada dos socioeducan-
dos à unidade. art. 2º. dESiGNar com base no art. 205 que os servidores 
SaNdra Maria doS SaNToS MEdEiroS, MaT.3222543/2; daNiEl liMa 
cardoSo, MaT.57200477/1,alESSaNdra rEZENdE dE araÚJo MiraN-
da, MaT. 54197808/1; lotados neste Órgão, sob a Presidência do primeiro, 
procedam às apurações do fato suscitado; art. 3º. coNcEdEr com base no 
art. 208, o prazo de 60 (sessenta) dias para que a comissão Processante 
conclua a apuração e apresente relatório conclusivo; art. 4º. Esta PorTa-
RIA 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 749/2022-GaB/Pres 
BeLÉM, 05 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 a contar de 
30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Memº 
218/2022 – ciaM MaraBá, datado de 13/04/2022, Parecer jurídico nº 
107/2022-ProJUr, despacho da aSPad de 18/08/2022 e autorizo para 
instauração do procedimento expedido pelo PrESidENTE da faSEPa de 
18/08/2022. r E S o l V E:art. 1º. dETErMiNar com fulcro no art. 199, 
a instauração do PAD nº 24/2022 (Processo nº 2022/450962), a fim de 
apurar fato ocorrido em 05/04/2022 no ciaM MaraBá, onde houve con-
flitos em um quarto cela entre socioeducandos, um foi retirado, separado 
dos demais, e posteriormente no plantão noturno este socioeducando em 
momento de fúria agrediu um servidor que intervia na situação; instaurar 
procedimento para apurar provável conduta irregular de algum servidor 
na condução durante as intercorrências. art. 2º. dESiGNar com base no 
art. 205 que os servidores daNiEl liMa cardoSo, MaT.57200477/1, Ja-
QUEliNE coUTiNHo MarTiNS, MaT. 55586393/1, lEaNdro coSTa doS 
SaNToS, MaT. 54195524/1; lotados neste Órgão, sob a Presidência do 
primeiro, procedam às apurações do fato suscitado; art. 3º. coNcEdEr 
com base no art. 208, o prazo de 60 (sessenta) dias para que a comissão 
Processante conclua a apuração e apresente relatório conclusivo; art. 4º. 
Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.
lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 750/2022-GaB/Pres 
BeLÉM, 05 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 a contar de 
30.04.2021 e pelos dispositivos da Lei nº 5.810/94.Considerando o Ofi-
cio nº 841/2021-MP/9PJMaB, datado de 22/09/2021, Parecer jurídico nº 
231/2021-ProJUr, despacho da aSPad de 18/08/2022 e autorizo para 
instauração do procedimento expedido pelo PrESidENTE da faSEPa de 
18/08/2022. r E S o l V E:art. 1º. dETErMiNar com fulcro no art. 199, 
a instauração do PAD nº 27/2022 (Processo nº 2021/1061176), a fim de 
apurar denúncias de suposta violação de direitos, protocoladas por ser-
vidor no Ministério Público do Pará; instaurar procedimento para apurar 
provável conduta irregular de algum servidor diante das denuncias per-
petradas no MPPa.art. 2º. dESiGNar com base no art. 205 que os servi-
dores daNiEl liMa cardoSo, MaT.57200477/1, alESSaNdra rEZENdE 
dE araÚJo MiraNda, MaT.54197808/1, lEaNdro coSTa doS SaNToS, 
MaT.54195524/1; lotados neste Órgão, sob a Presidência do primeiro, pro-
cedam às apurações do fato suscitado; art. 3º. coNcEdEr com base no 
art. 208, o prazo de 60 (sessenta) dias para que a comissão Processante 
conclua a apuração e apresente relatório conclusivo; art. 4º. Esta PorTa-
RIA 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 751/2022-GaB/Pres 
BeLÉM, 05 de seteMBro de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamen-
tal de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 a con-
tar de 30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando 
o MEMº 357/2021-ciaM MaraBá de 30/06/2021, Parecer jurídico nº 
195/2021-ProJUr, despacho da aSPad de 18/08/2022 e autorizo para 
instauração do procedimento expedido pelo PrESidENTE da faSEPa de 
18/08/2022.r E S o l V E:art. 1º. dETErMiNar com fulcro no art. 199, 
a instauração da SiNdicÂNcia iNVESTiGaTiVa nº 29/2022 (Processo nº 
2021/830497), a fim de apurar fato ocorrido em 20/07/2021 no CIAM MA-
raBá, onde um socioeducando relata que foi agredido por Policial do Grupo 
Tático operacional, durante revista programada, instaura se procedimento 
para apurar provável conduta irregular de algum servidor em relação ao 
relato de agressão física. art. 2º. dESiGNar com base no art. 205 que 
os servidores SaNdra Maria doS SaNToS MEdEiroS, MaT.3222543/2, 
lEaNdro coSTa doS SaNToS, MaT.54195524/1, JaQUEliNE coUTiNHo 
MarTiNS, MaT.55586393/1; lotados neste Órgão, sob a Presidência do 
primeiro, procedam às apurações do fato suscitado; art. 3º. coNcEdEr 
com base no art. 201, o prazo de 30 (trinta) dias para que a comissão 
Processante conclua a apuração e apresente relatório conclusivo; art. 4º. 
Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.
lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 752/2022-GaB/Pres 
BeLÉM, 05 de seteMBro de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo 
do Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Gover-
namental 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.conside-
rando o MEMº 117/2021-ciaM MaraBá de 24/02/2021, Parecer jurídico 
nº 51/2021-ProJUr, despacho da aSPad de 18/08/2022 e autorizo para 
instauração do procedimento expedido pelo PrESidENTE da faSEPa de 
18/08/2022. r E S o l V E:art. 1º. dETErMiNar com fulcro no art. 199, 
a instauração da SiNdicÂNcia iNVESTiGaTiVa nº 30/2022 (Processo nº 
2021/214518), a fim de apurar fato ocorrido em 23/01/2021 no CIAM 
MaraBá, onde um socioeducando relata que foi agredido por outro so-
cioeducando no quarto cela que dividiam, instaura se procedimento para 
apurar provável conduta irregular de algum servidor em relação ao relato 
de agressão física.art. 2º. dESiGNar com base no art. 205 que os servi-
dores flaVio aUGUSTo MoraiS do carMo, MaT. 54197129/1, daNiEl 
liMa cardoSo, MaT. 57200477/1, alESSaNdra rEZENdE dE araÚJo 
MiraNda, MaT. 54197808/1; lotados neste Órgão, sob a Presidência do 
primeiro, procedam às apurações do fato suscitado; art. 3º. coNcEdEr 
com base no art. 201, o prazo de 30 (trinta) dias para que a comissão 
Processante conclua a apuração e apresente relatório conclusivo;art. 4º. 
Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.
lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 753/2022-GaB/Pres 
BeLÉM, 05 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 a contar de 
30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Memº 
539/2021 – ciaM MaraBá, datado de 17/12/2021, Parecer jurídico nº 
299/2021-ProJUr, despacho da aSPad de 18/08/2022 e autorizo para 
instauração do procedimento expedido pelo PrESidENTE da faSEPa de 
18/08/2022. r E S o l V E:art. 1º. dETErMiNar com fulcro no art. 199, 
a instauração do PAD nº 25/2022 (Processo nº 2021/1448852), a fim de 
apurar fato ocorrido em 14/12/2021 no ciaM MaraBá, onde um socioe-
ducando se recusou participar de atividade na quadra esportiva, na agita-
ção agrediu o coordenador, e afirma ter sido agredido também; instaurar 
procedimento para apurar provável conduta irregular de algum servidor 
na condução durante as intercorrências. art. 2º. dESiGNar com base no 
art. 205 que os servidores fláVio aUGUSTo MoraiS do carMo, MaT. Nº 
54197129/1, JaQUEliNE coUTiNHo MarTiNS, MaT. 55586393/1, lEaN-
dro coSTa doS SaNToS, MaT. 54195524/1; lotados neste Órgão, sob a 
Presidência do primeiro, procedam às apurações do fato suscitado; art. 3º. 
coNcEdEr com base no art. 208, o prazo de 60 (sessenta) dias para que 
a comissão Processante conclua a apuração e apresente relatório conclu-
sivo;art. 4º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E 
cUMPra-SE.lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.

Protocolo: 848848
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 465- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 05/09/2022
oBJETiVo : cobrir despesas com material de consumo, para aquisição de 
medicamentos, em atendimento dos adolescentes custodiados no cESEBa  
(Proc. 1125110/2022 - Mem 505/2022)
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393  - aÇÃo: 185537
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339030 – r$ 2.000,00-(coNSUMo)
SErVidor: Marcio da SilVa corrEa
MaTricUla: 57175137/ 1 - carGo:aGENTE adMiNiSTraTiVo
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
PrESidENTE da faSEPa: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 849128
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Portaria: 460- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 02/09/2022
oBJETiVo: cobrir despesas com Serviço Pessoa Jurídica, para hospedagem 
de genitora de socioeducando custodiado no cESEBa (Proc. 1115707/2022 
- Mem 494/2022)
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393  - aÇÃo: 228254
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339039 – r$ 180,00-(HoSPEdaGEM)
SErVidor: aNToNio KlaGENS caMBraia doS SaNToS
MaTricUla: 5850673/ 2 - carGo:aSSiSTENTE Social
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:16 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 10 dias
PrESidENTE da faSEPa: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 849122
Portaria nº 464, de 05 de setembro de 2022.
Processo nº 1125769/2022.
oBJETiVo: custear despesas de consumo com alimentação para adoles-
cente, custodiado na UaSE/BNV, durante viagem a MacEiÓ/al, no período 
de 05 a 07/09/2022, conforme os termos do processo.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 185795
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNSUMo – r$100,00
SErVidorES: lYSE fiGUEirEdo PErEira cordEiro, PSicÓloGa, Ma-
tricula 5903006/2.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 06 (seis) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (cinco) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 849168

.

.

diÁria
.

Portaria: 461- do dia 05/09/2022
oBJETiVo: Patrimoniar novos eletrodomésticos do acervo de bens móveis 
do ciaM MaraBá  (Proc. 1111135 /2022-Mem 79/2022-GPaT)
SErVidor: WaldErEi MacEdo da SilVa
carGo:aGENTE dE arTES PráTicaS-MaTrÍcUla: 54187894/1
SErVidor: MicHEl daVid PaScoal PErEira
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo  -  MaTricUla: 54193985/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : MaraBá/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 07 a 10/09/2022  -  diáriaS-3,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 849124
Portaria nº 463, de 05 de setembro de 2022.
Processo nº 1125769/2022.
oBJETiVo: Entregar, aos familiares, adolescente, custodiado na UaSE/BNV, 
em cumprimento a determinação judicial, conforme os termos do processo.
oriGEM: BENEVidES/Pa - dESTiNo: MacEiÓ/al.
PErÍodo: 05/09/2022 a 07/09/2022. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: lYSE fiGUEirEdo PErEira cordEiro, PSicÓloGa, Ma-
tricula 5903006/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 849129
Portaria nº 462, de 05 de setembro de 2022.
Processo nº 1121969/2022.
oBJETiVo: Entregar, aos familiares, adolescente, custodiado no ciaM/
MrB, em cumprimento a determinação judicial, conforme justificado nos 
termos do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dESTiNo: caMETá/Pa.
PErÍodo: 01/09/2022 a 03/09/2022. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: lUcilEia cardoSo caValcaNTE, PEdaGoGa, Matricula 
5918798/3, e PaUlo dE araÚJo caValcaNTE, MoToriSTa, Matricula 
5921798/3.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 849110

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 778 de 05 de seteMBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do dEcrETo 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 e;
considerando despacho da GEMPES de 05.09.22
rESolVE:
Tornar Sem Efeito, a PorTaria nº. 684/2022 de 28 de julho de 2022, doE 
nº 35.062 de 29.07.2022, que Excluiu a Gratificação de Tempo Integral – 
GTi, 30% (trinta por cento) da servidora iVaNa PaSSoS dE MElo aNTUNES 
coSTa, id. funcional nº 5902555/1, ocupante do cargo de ProcUrador 
fUNdacioNal, lotada na Procuradoria Jurídica - ProJUr, e concedeu 
Gratificação de Tempo Integral – GTI, 30% (trinta por cento), ao servidor 
TiaGo NaSSEr SEfEr, id. funcional nº 5902770/1, ocupante do cargo de 
ProcUrador fUNdacioNal, lotado na Procuradoria Jurídica – ProJUr.
Portaria Nº 779/2022 – FasePa, de 05 de seteMBro de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do dEcrETo 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 e;

rESolVE:
I – EXCLUIR a Gratificação de Tempo Integral – GTI, no percentual de 
28% (vinte e oito por cento) da servidora iVaNa PaSSoS dE MElo aNTU-
NES coSTa, id. funcional nº 5902555/1, ocupante do cargo de ProcU-
rador fUNdacioNal, lotada na Procuradoria Jurídica - ProJUr, a partir 
de 01.06.2022.
II – CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral – GTI, no percentual de 
28% (vinte e oito por cento), ao servidor TiaGo NaSSEr SEfEr, id. fun-
cional nº 5902770/1, ocupante do cargo de ProcUrador fUNdacioNal, 
lotado na Procuradoria Jurídica - ProJUr, a partir de 01.06.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 849097

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 528/2022-GGP/seJUdH, de 18 de agosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS do Pará, 
no uso de suas atribuições legais,
considerandoo disposto no art. 21 do regimento interno do conselho Es-
tadual da diversidade Sexual, instituído pelo decreto Estadual n.º 1.238, 
de 02 de setembro de 2008.
rESolVE:
Exonerar o seguinte membro: 

iNstitUiÇÃo MeMBros
SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 

dEfESa Social - SEGUP TiTUlar: HElToN cHarlES araÚJo MoraES

Nomear o seguinte membro: 

iNstitUiÇÃo MeMBros
SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 

dEfESa Social - SEGUP TiTUlar: MarcUS ViNiciUS dE caSTro alVES

o membro ora nomeado, completará o tempo de mandato de seus ante-
cessores para o biênio 2022/2024.
Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MiilHoMEM

Protocolo: 849023
Portaria Nº 571/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 02 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/648591.
rESolVE:
CONCEDER, Função Gratificada – FG-4, ao servidor: Charles Santos Peni-
che , matrícula nº 5794722/1, ocupante do cargo de assistente adminis-
trativo, a contar da data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 849061

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 574/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 05 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo n°. 74 da lei 5.810, de 24 de janeiro 1994 - rJU/
Pa e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/995855.
rESolVE:
coNcEdEr, 60 (sessenta) dias de licença saúde, conforme perícia médica, 
laudo nº 92493, – Servidora: Udielen aislane cortez forest cruz, matrícula 
nº 57202726/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, no perío-
do de 29/06/2022 a 27/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 849047
Portaria Nº 567/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMa-
NoS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
01/04/2022, publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo n°. 77, da lei 5.810, de 24 de janeiro 1994 - 
rJU/Pa e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1035586.
rESolVE:
coNcEdEr, 120 (cento e vinte dias) dias de licença saúde, conforme perícia 
médica, laudo nº 88732, – Servidora: aNGÊla SUEli BarBoSa da SilVa 
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JorGE, matrícula nº 5893662/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
de direitos Humanos e cidadania, no período de 01/03/2022 a 28/06/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
faBiaNo ScHErEr dE SoUSa coElHo
Secretário adjunto de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 849069
Portaria Nº 566/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMa-
NoS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
01/04/2022, publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo n°. 77, da lei 5.810, de 24 de janeiro 1994 - 
rJU/Pa e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1021886.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença saúde, conforme perícia médica, 
laudo nº 92508, – Servidora: alESSaNdra da coNcEiÇÃo SoarES Mar-
TiNS SoUZa, matrícula nº 57191451/1, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, no período de 27/01/2022 a 25/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
faBiaNo ScHErEr dE SoUSa coElHo
Secretário adjunto de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 848873
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 531/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 02 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/923293.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora: roseane do Socorro de oliveira Modesto, matrí-
cula nº 57201171/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para 
responder pela Gerência de análise e reclamações/ProcoN, no período 
de 01/08/2022 a 31/08/2022, em virtude do titular, a servidora: Elke de 
cássia Vieira Moraes, matrícula nº 57231534/2, encontrar-se de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 849044
Portaria Nº 553/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 29 de agosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o processo administrativo eletrônico nº 2022/1073900.
rESolVE:
dESiGNar, a servidor Júlio cézar dos Santos leal, matrícula nº 
57230890/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para res-
ponder pelo cargo de Secretário de conselho, no período de 01/08/2022 
a 30/08/2022, em virtude da titular, a servidora Viviana costa fernandez, 
matrícula nº 55671902/, encontrar-se em gozo de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 849079
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/1064739.
rESolVE:
dESiGNar, o servidor: cHarlES SaNToS PENicHE, matrícula nº 5794722/1, 
ocupante do cargo de auxiliar adiministrativo nesta Secretaria de Justiça, para 
responder pela Gerência de contratos e convênios, no período de 10/09/2022 
a 01/10/2022, em virtude da gerência, a servidora: Jacirene andrade fiel 
Moraes, matrícula nº 5922778/2, encontrar-se de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 849076
.

FÉrias
.

Portaria Nº 573/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 05 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1115122.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulares a servidora listada abaixo: 

Matrícula Servidor Exercício Período

5917003/1
Glaice da 

Silva Nasci-
mento

2021 26/09/2022 a 25/10/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 849050

Portaria Nº 514/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 02 de setembro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMa-
NoS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
01/04/2022, publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1061235.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulares ao servidor listado abaixo: 

MatrÍcULa serVidor eXercÍcio PerÍodo
57202778/1 Soraia melissa falaiche Soares 2021 08/09/2022 a 07/10/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário adjunto de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 849071
Portaria Nº 527/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 16 de agosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1025856.
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias ao servidor listado abaixo. 

MatrÍcULa serVidor eXercÍcio PerÍodo

5942345/2 roBErTo carloS Boa 
MorTE GarcEZ 2021 01/09/2022 a 15/09/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 848803
Portaria Nº 554/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 29 de agosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1085423.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias a servidora listada abaixo: 

MatrÍcULa serVidor eXercÍcio PerÍodo

57202726/1 UdiElEN aiSlaNE corTEZ 
forEST crUZ 2021 29/08/2022 a 27/09/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 849078

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 572/2022-GGP/seJU 
Belém (Pa), 02 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS,
no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
01/04/2022, publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/1111133.
rESolVE:
alTErar o período de férias do servidor: ErNESTo laVor SilVa, 
matrícula nº 57201766/1, concedido por meio da PorTaria nº 473/2022-
GGP / SEJUDH – de 02/08/2022, publicado no diário oficial, nº 35.074, 
- de 10/08/2022, do período de: 01/09/2022 a 30/09/2022, referente ao 
exercício 2022, para: 05/09/2022 à 04/10/2022. até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 849068
Portaria Nº 530/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/1044793.
rESolVE:
caNcElar, por necessidade de serviço, o período de férias da servidora: 
laUra Maria carValHo calS MarQUES, matrícula nº 57202302/1, 
concedido por meio da PorTaria nº 473/2022-GGP/SEJUdH, de 
02/08/2022, publicado no diário oficial nº 35.074, de 10/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 849056
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Portaria Nº 516/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 02 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/1045039.
rESolVE:
caNcElar, por necessidade de serviço, o período de férias da servidora: 
Márcia andréia Jorge de lima, matrícula nº 57190023/4, concedido por 
meio da PorTaria nº 473/2022-GGP/SEJUdH, de 02/08/2022, publicado 
no diário oficial nº 35.074, de 10/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 849073
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 014/2022 – Gs/sedeMe
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNE-
raÇÃo E ENErGia - SEdEME, usando das atribuições que lhes foram con-
feridas pelo do decreto Governamental de 31/03/2021, publicado no doE 
Nº 34.541, de 05/04/2021; considerando o art.14, Parágrafo Único, da lei 
Nº 7.570, de 22 novembro de 2011, e art. 23 da lei nº 8.404, de 13 de 
outubro de 2016;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 1.098/2022-ccG, de 31 de agosto de 
2022, publicada no doE Nº 35.100, de 01 de setembro de 2022;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora HaNNa falESi YaMaMoTo, matrícula funcional 
nº 5959617/2, ocupante do cargo de coordenadora de Núcleo do con-
trole interno, para exercer a função de agente Público de controle nes-
ta Secretaria, conforme art. 32, §1º, do Decreto Estadual Nº 5.218, de 
26/03/2002, a contar de 01 de setembro de 2022;
ii – dETErMiNar à coordenadoria de Gestão de Pessoas - cGPE que adote 
as providências necessárias ao fiel cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
BElÉM/Pa, 05 dE SETEMBro dE 2022.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia 
-SEdEME

Protocolo: 848891
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
Licitação Presencial nº 004/2022-cPL/codec
objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos 
profissionais de manutenção predial, preventiva e corretiva, dos sistemas elé-
tricos, hidráulicos, dos equipamentos e das instalações, com fornecimento 
de material, mão de obra e equipamentos, bem como realização de serviços 
eventuais diversos, nas instalações e demais áreas do imóvel que abriga a 
sede da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – codEc, con-
forme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I).
critério de Julgamento: menor preço global.
Modo de disputa: fechado.
regime de contratação: empreitada por preço unitário.
data da abertura: 28/09/2022 (quarta-feira).
Horário: 09:00h (horário local).
local: Sala de reunião da companhia de desenvolvimento Econômico do 
Pará - codEc, sito à avenida Nazaré, nº 1297, Nazaré, Belém, Pará, Brasil, 
cEP: 66.035-140.
dotação orçamentária: funcional Programática 700201.22.661.1297.8338; 
Elemento de despesa: 339039; fontes: 0661.
ordenador responsável: lUTfala dE caSTro BiTar, Presidente da codEc.
disponibilidade do Edital e anexos: exclusivamente pelos sites www.codec.
pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br; e pelo e-mail cpl@codec.pa.gov.br.
informações adicionais pelo e-mail cpl@codec.pa.gov.br ou pelo telefone 
(91) 3236.2884 (4714).
responsável pelo certame: comissão Permanente de licitação da codEc, 
designada pela PorTaria nº 140/2021-rH/daf, de 30/11/2021, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.784, de 03/12/2021.
Belém (Pa), 05 de setembro de 2022.
Jacelís cristine aguiar Borges
Presidente da comissão Permanente de licitação da codEc

Protocolo: 848738

..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 291/2022 de 05/09/2022. 
art. 1º coNcEdEr licença Prêmio de 30 (trinta) dias a servidora 
Maria do carMo PalHETa SilVa, matrícula nº 2022370/1, assistente 
administrativo a, no período de 02/09/2022 a 01/10/2022, referente ao 
triênio de 02/03/1998 a 01/03/2001, conforme processo nº 2022/918143. 
VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício.

Protocolo: 848870
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 290/2022 de 05/09/2022. 
art. 1º dESiGNar o servidor JoSÉ Maria dE aSSUNÇÃo MoraES, 
datilografo, matrícula nº 3170209/1, para responder pelo cargo Gerente 
de Gestão de Pessoas, GEP-daS.011.4, a partir de 01/09/2022, até 
ulterior deliberação, conforme processo nº 2022/1124444. VilSoN JoÃo 
ScHUBEr - Presidente em exercício.

Protocolo: 848866
Portaria Nº 289/2022 de 05/09/2022. 
art. 1º EXoNErar, a servidora rENaTa BElo da SilVa BorGES, 
assistente de registro de Mercantil a, matrícula n.º 5898267/1, do 
cargo de coordENador dE NÚclEo, GEP-daS.011.4, a partir de 01 
de setembro de 2022. art. 2º dESiGNar, a servidora MÔNica SUElY 
foNSEca SaloMÃo, TÉcNico do rEGiSTro MErcaNTil B, matrícula nº 
57192556/2, para exercer o cargo de coordENador dE NÚclEo, GEP-
daS.011.4, a partir de 01 de setembro de 2022, até ulterior deliberação, 
conforme processo nº 2022/1128620. VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente 
em exercício.

Protocolo: 848863
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 288/2022 de 05/09/2022. 
art. 1º iNTErroMPEr as férias, por necessidade do serviço público, 
do servidor faBrÍcio VaScoNcEloS dE oliVEira, matrícula nº 
55588100/1, para retorno às atividades a partir do dia 01/09/2022, que 
estava programada para 30/08/2022 a 28/09/2022, conforme o processo 
nº 2022/1124121. VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício.

Protocolo: 848855

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº.1163/2022, de 05 de seteMBro 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 disposto no art. 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e;
considerando os autos do Processo nº. 2022/975720, de 03/08/2022 – SEdoP.
r E S o l V E:
i – coNcEdEr ao servidor oSValdiNo JorGE alVES MacHado, matrícula 
nº. 57204247/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado 
na diretoria de Planejamento; 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 03/10/2022 a 01/11/2022; referente ao triênio 18/09/2011 a 
17/09/2014.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 849185

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 1154/2022, de 01 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1115148, de 31/08/2022, e 
Memorando 537/2022, de 31/08/2022 - difiS/SEdoP.



diário oficial Nº 35.106   85Terça-feira, 06 DE SETEMBRO DE 2022

r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, Ma-
trícula nº. 5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, 
como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

297/2022 Prefeitura Municipal de 
Placas

construção de instalações físicas para feira de exposições, no 
Município de Placas/Pa.

ii – dESiGNar a servidora caroliNa da coSTa NaSciMENTo, Matrícula 
nº 5964977/1, Cargo/Função: Assessor I, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução do convênio, acima descrito, nos impedimen-
tos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 849057
Portaria Nº. 1153/2022, de 01 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1116130, de 31/08/2022, e 
Memorando 538/2022, de 31/08/2022- difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor oBErlaNdES JÚNior da SilVa coSTa, Matrícula 
nº 5946508/1, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Convênio ce-
lebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

296/2022 Prefeitura Municipal de ipixuna 
do Pará

reforma do Galpão do Produtor rural de ipixuna do 
Pará/Pa.

ii – dESiGNar o servidor rUi GUilHErME carNEiro BENTES, Matrícu-
la nº 6718/1, cargo/função: Técnico em Gestão de infraestrutura-Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 849051

.

.

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 819546, publicada no doE nº 35.021, dE 24 dE 
JUNHo dE 2022 -EdiÇÃo EXTra, referente ao Extrato do convenio nº 
220/2022:
oNde se LÊ: Valor Global: r$ 11.896.007,09
Leia-se: Valor Global: r$ 2.663.562,14
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 848983
errata
Na matéria, protocolo nº 775947, publicada no doE nº 34.905, de 
b24/03/2022, referente ao Extrato do convênio nº 44/2022:
oNde se LÊ: construção de cobertura da quadra poliesportiva Santos 
dumont na vicinal, no município de Brasil Novo, neste Estado.
Leia-se: construção de cobertura da quadra poliesportiva Santos dumont 
na vicinal 19, no município de Brasil Novo, neste Estado.
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 848884
errata
Na matéria, protocolo nº 846542 publicada no doE nº 35.098, dE 31 dE 
aGoSTo dE 2022 , referente ao 5º Tac nº 42/2019 – cP nº 02/2019:
oNde se LÊ: data da assinatura: 26/07/2022
Leia-se: data da assinatura: 26/08/2022
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 848702

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1.Processo: 2022/356784
2.licitação nº: 014/2022
3.Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
4.data da adjudicação: 20/06/2022
5.data da Homologação: 20/06/2022

6.objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ES-
PEcialiZada Para coNSTrUÇÃo da PoliclÍNica dE SaNTarÉM, neste 
Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
7.Empresa vencedora adjudicada: cdG coNSTrUTor S/a cNPJ: 
03.043.067/0001-00 com o Valor Total de r$ r$ 25.096.154,26 (vinte e 
cinco milhões, noventa e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte 
e seis centavos).
Belém/Pa, 05 de setembro de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 848944

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 66/2020 – Execução dos Serviços remanescentes do Sistema de 
abastecimento de água, no município de Quatipuru, neste Estado.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei federal nº 8.666/93.
Percentual do reajuste: 12,8348%
Período de execução: 09/04/2021 a 08/04/2022
dotação orçamentária: 07.101 17.512.1489.7567 449051 0101/0301
data de assinatura: 05/09/2022
contratada: Ten Tavares Energia e construtora Eireli
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 848646

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1162/2022, de 02 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1109412, de 30/08/2022 
– coSG/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor lEoNidaS daS NEVES MoNTEiro lEoPoldi-
No, Matrícula n°. 57196031/1; cargo/função: Motorista, Suprimento de 
fundos no valor de r$ 100,00 (cem reais) o qual deverá observar a classi-
ficação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor

07.7645 0101 339033 100,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 849179

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 1152/2022, de 01 de seteMBro 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 2022/1110960, de 30/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Jose Sombreiro da Silva Neto, Matrícula nº. 5897265/3, cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: realizar visitas técnicas nas obras de construção de Pontes em 
concreto armado nas vias urbanas – cT 37/2021, construção de Passare-
las em concreto armado – cT 64/2022 e Execução dos Serviços de drena-
gem e Pavimentação asfáltica de vias urbanas na região de integração do 
Marajó- lote 1- cT 006/2022.
dESTiNo: Ponta de Pedras/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 08 a 09/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 849042
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Portaria Nº. 1151/2022, de 01 de seteMBro 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 2022/935392, de 25/07/2022 
– GaB- SEdoP;
r E S o l V E: 
i - caNcElar 01 (uma) diária dos servidores dUlcÍlia alVES doS 
SaNToS SilVa NETa, Matrícula n°. 5965146/1; cargo/função: Técnica em 
Gestão de obras Públicas - Engenheiro civil, e fraNciGildo SilVa doS 
SaNToS, Matrícula nº. 5900446/1; cargo/função: Motorista, concedida 
através da PorTaria nº 0958/2022, de 26/07/2022, publicada no doE nº 
35.060, de 28/07/2022, ao Município de Goianésia do Pará/Pa, no período 
de 08 a 10/08/2022, devido o retorno ter ocorrido no dia 09/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 849046
Portaria Nº. 1161/2022, de 02 de seteMBro 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 2022/1109412, de 30/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Josiane Barbosa da Silva, Matrícula nº 5965139/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização na Pavimentação de vias no Município de Tomé-a-
çu- convênio 003/2022, na 1ª Etapa da revitalização da orla do Município 
de Bujaru e na construção e Urbanização do canteiro central da orla - 
convênio 89/2022, no Município de acará/Pa.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1, 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora, aos referidos Municípios.
dESTiNo: acará/Tomé-açu/Bujaru/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 12 a 15/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 849177
Portaria Nº. 1158/2022, de 02 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1121268 de 01/09/2022 
– coNci/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora e 
colaboradores abaixo relacionados:
NoME: Janete do Socorro Batista de lima, Matrícula nº. 54180774/4; car-
go/função: diretor.
NoME: Evandro Saulo fonseca de abreu, cPf: 289.405.122-00; cargo/
função: colaborador Eventual.
NoME: Marcos dimitre Sena de carvalho, cPf: 450.733.842-53; cargo/
função: colaborador Eventual.
oBJETiVo: realizar Mobilização para as conferências Municipais, através 
da comissão operativa.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº. 57197483/1, car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora e colaboradores eventuais, 
aos Municípios de ananindeua e Marituba/Pa.
dESTiNo: ananindeua/Marituba/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 02/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 849161
Portaria Nº. 1160/2022, de 02 de seteMBro 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 2022/1115351, de 31/08/2022 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora 
abaixo relacionada:
NoME: Marielza rodrigues Batista capeloni, Matrícula nº 51855667/2, car-
go/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – arquiteto.
oBJETiVo: fiscalização dos serviços de construção da Praça no km 75, na 
comunidade Vila fátima, no Município de aurora do Pará/Pa.
dESTiNo: aurora do Pará/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 08 a 09/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 849172
Portaria Nº. 1164/2022, de 05 de seteMBro 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 2022/1108490, de 30/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Josiane Barbosa da Silva, Matrícula nº 5965139/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
OBJETIVO: Fiscalizações na Obra de Construção de Anfiteatro na Praça Juiz 
cláudio Henrique rendeiro – convênio nº 109/2022, e na obra de cons-
trução de Muro de concreto e Proteção com enrocamento de pedra rachão, 
da Praia de crispim, no Município de Marapanim/Pa – contrato nº 15/2022.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora, aos referido Municípios.
dESTiNo: São caetano de odivelas/Marapanim/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 08 a 09/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 849157
Portaria Nº. 1159/2022, de 02 de seteMBro 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 2022/1114108, de 31/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: daniel andrade Malcher Pereira, Matrícula nº 5921549/2; cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalizações na Execução do serviço de recapeamento- con-
trato 99/2022 no Município de Santa luzia/Pa, na Pavimentação asfáltica 
em ruas e vias no Jaspim e cristal- contrato 80/2021, Sistema de abaste-
cimento de água em fernandes Belo- convênio 11/2022, e na reforma do 
Ginásio Jarbas Passarinho – contrato 18/2022, no Município de Viseu/Pa.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: Santa luzia/Viseu (Sede e distritos)/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 14 a 16/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 849166

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº.1155 /2022, de 02 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
CONSIDERANDO o art. 74, § 2º da Lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994, 
e ainda o decreto nº 1.462 de 12/04/2021
coNSidEraNdo a Escala de férias/2022;
r E S o l V E:
i - coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao mês de 
oUTUBro/2022, aos servidores abaixo relacionados, lotados nesta SEdoP.
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MatrÍcULa serVidor carGo PerÍodo 
aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

5947967/1 daniela fernandes dutra
coordenador 
de Núcleo 
regional

01/03/2021 a 
28/02/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

57204934/1 João Batista lira de 
almeida Júnior

Tec. em Ges-
tão de obras 

Públicas – Eng° 
civil

01/10/2021 a 
30/09/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5957076/1 Kleber oliveira feitosa Secretário de 
diretoria

22/09/2021 a 
21/09/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5949261/1 Michelle Naiá ferreira 
figueiredo

Secretário de 
conselho

02/05/2021 a 
01/05/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

57204233/1 Perpétuo Socorro Borges 
de oliveira

assistente ad-
ministrativo

17/09/2021 a 
16/09/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

57193152/3 Thiago Wulfert de 
oliveira assessor i 03/06/2021 a 

02/06/2022

1°-18/10/2022 a 
27/10/2022

2°-21/11/2022 a 
10/12/2022

ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação;
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 849065
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

coNtrato Nº 40/2022.
Publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº 35.102, 02/09/2022.
Protocolo: 847468
errata
onde se lê:  “objeto: ... [esgoto do UMa]”.
Leia-se: “objeto: ... [esgoto do UNa]”.
contratada: carMoNa caBrEra coNSTrUTora dE oBraS 
S.a. cNPJ: 25.316.468/0001-10.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 849120
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° 19/2022 - cosaNPa
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna público a abertura do processo licitatório referente 
ao PrEGÃo ElETrÔNico Nº 19/2022, tendo critério de julgamento o tipo 
“Menor Preço por iTEM” cujo objeto é o fornecimento de materiais e equi-
pamentos para macromedição e telemetria dos Sistemas de abastecimento 
de água (Saa) da coSaNPa nos municípios de Belém, ananindeua e Mari-
tuba, visando a ampliação e/ou manutenção do monitoramento operacional 
de grandezas hidráulicas das unidades operacionais de bombeamento, re-
servatórios, tubulações adutoras e redes públicas de distribuição de água, 
conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo 
de referência nº do/011/2022 (anexo i) e apêndices, partes integrantes 
e indissociáveis do Edital. a abertura do certame ocorrerá dia 22 de Se-
tembro de 2022, às 10 horas (dez horas), horário de Brasília, no endereço 
eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/UaSG 925802. o 
Edital encontra-se disponível (gratuitamente), na internet, nos endereços 
eletrônicos: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.
compraspara.pa.gov.br/ e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 05 de Setembro de 2022.
luiz Guilherme andrade lopes
Pregoeiro

Protocolo: 848635
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

Nº do coNtrato: 19/2022
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
cessão de direito de uso de Software/Sistema de informações destinado 
à gestão e processamento de contratos decorrentes de financiamentos 
Habitacionais.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 02/2022
Valor do contrato original: r$ 431.042,04 (quatrocentos e trinta e um mil, 

quarenta e dois reais e quatro centavos).
dotação orçamentária: 16.122.1297.8238, P. interno: 412.000.8238 - c, 
fonte: 0101 - Natureza da despesa: 339040.
Vigência: 01.09.2022 a 31.08.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x Prognum informática S.a.
data da assinatura: 01.09.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 848821

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do termo aditivo: 5º (quinto)
Nº do contrato Nº 11/2017
Valor do contrato original: r$ 100.980,00 (cem mil, novecentos e oitenta reais)
objeto: Prorrogação do prazo.
Fundamentação Legal: Art. 57, II, § 2º e 4º da Lei Federal nº 8.666/93.
Vigência: 04.09.2022 a 03.09.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x Tecnoset informática, 
Produtos e Serviços ltda.
orlando reis Pantoja

Protocolo: 848813
Nº do termo aditivo: 1º (Primeiro)
Nº do contrato Nº 23/2021
Valor do contrato original: r$ 148.165,76 (cento e quarenta e oito mil, cen-
to e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), sendo r$ 54.778,49 
(cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e nove 
centavos) correspondente às licenças do software e pagos em parcela única 
e r$ 93.387,27 (Noventa e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e 
sete centavos) correspondente ao valor global dos serviços.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência e o reajuste do valor contratual.
fundamentação legal: art. 71, da lei 13.303/2016 c/c o artigo 181 do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos e Art. 81, inciso IV, § 6º, 
da lei federal nº 13.303/2016 c/c o art. 175, i, alínea “a” do regulamento 
interno de licitações e contratos.
Valor atualizado do contrato: r$ 104.487,24 (cento e quatro mil, quatro-
centos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao 
valor global dos serviços.
Vigência: 01.09.2022 a 31.08.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x ToTVS S/a
data da assinatura: 01.09.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 848810

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

termo aditivo: 2
data de assinatura: 04/09/2022
Vigência: 04/09/2022 a 05/11/2022
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Justificativa: Prorrogação de prazo de vigência do contrato para 
05/11/2022, bem como a prorrogação do prazo de execução da obra para 
06/10/2022, com fulcro no art. 57, § 1º, incisos I e V, da Lei nº8.666/93.
contrato: 001
Exercício: 2022
contratado: Empresa SilVa & BroTHErHood lTda
Endereço: Travessa Barão do Triunfo nº 3540 Ed. Infinity Corporate Center, 
sala 2607, Marco, cEP. 66095-055 - Belém/Pa.
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 848829

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 830 de 05 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, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
r E S o l V E:
SUSPENdEr por motivo de necessidade de serviço, o período de gozo 
de férias da servidora odETE VaNZElEr SaBá, identidade funcional nº 
5434599/7, ocupante do cargo de assessor Técnico, lotada na diretoria 
de administração e finanças – daf, no período de 08/09 a 07/10/2022, 
referente a exercício 2021/2022, concedida através da PorTaria nº 696, 
de 01/08/2022, publicada no doE nº 35.064, de 02/08/2022.
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dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 05 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 848947

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 02
contrato nº 024/2021 – sectet/empresa aguiar dias Holding 
Ltda
Processo nº 2021/773468
assinatura: 02/09/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do processo nº 
2021/773468, inserir fonte orçamentária referente à dotação orçamen-
tária do Contrato nº 024/2021, firmado entre a Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - SEC-
TET e a Empresa Aguiar Dias Holding LTDA, ficando a execução do referido 
contrato conforme tabela abaixo, em conformidade com os termos do § 8º, 
artigo 65 cominado com o artigo 116 da lei nº 8.666/92.

FUNcioNaL ProGra-
MÁtica

eLeMeNto de 
desPesa aÇÃo FoNte Pi

480101.19.122.1297.8338 339039 232856
0101000000 

/ 0324008794/ 
0124008794

4120008338c

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES - Secretária de Estado.

Protocolo: 848797

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 834 de 05 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/ 1126796;
r E S o l V E:
i – aUToriZar os servidores aNTÔNio alVES dE MElo, identidade fun-
cional nº 57203415/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
HarlEY cHriSTiaN alVES MaTiaS, identidade funcional nº 5900176/1, 
ocupante do cargo de auxiliar de Serviços operacionais, lotados na dire-
toria de administração e finanças – daf, a viajarem ao município de ori-
ximiná-Pa, no período de 08 a 18/09/2022; a acompanhar e registrar as 
desinstalações e instalações de aparelhos de ar condicionado (SPliT), na 
EETEPa, do referido município.
ii – coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 10 e 1/2 (dez e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 05 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 848887
Portaria Nº 829 de 02 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 2022/1128713;
r E S o l V E:
i – autorizar o colaborador eventual PaUlo SÉrGio da coSTa SoarES, 
cPf nº 720.823.642-91, a viajar ao município de oriximiná-Pa, no período 
de 08/09 a 13/09/2022, para participar do Processo Seletivo 2023, con-
forme demanda do ProGraMa forMa Pará dessa SEcTET/Pa. o colabo-
rador ficará responsável por conceder uma entrevista na rádio local para 
divulgar o certame e representar a SEcTET/P, ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco 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 02 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 848869
Portaria Nº 833 de 05 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 2022/1134453;
r E S o l V E:
i - autorizar o colaborador eventual PaUlo VicTor NEri cardEal, cPf 
nº 029.949.712-75, a viajar ao município de Magalhães Barata–Pa, no 
período de 09/09/2022 à 12/09/2022, onde ficará responsável por conce-
der 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 1/2 (duas 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 05 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 848871
Portaria Nº 828 de 02 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 2022/1119772;
r E S o l V E:
i – aUToriZar o colaborador eventual aNiSS aBiNadEr, c.P.f. nº 
043.984.402-91, a viajar ao município de São domingos 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, 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 02 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 848686
Portaria Nº 832 de 02 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/ 1120226;
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora PriScila carValHo caSTro, identidade fun-
cional nº 5947233/1, ocupante do cargo de Gerente, lotada no Gabinete 
do Secretário/aScoM; a viajar ao município de anapu-Pa no período de 08 
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, no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e 1/2 (quatro e 
meia) diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 02 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 848682
Portaria Nº 835 de 05 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 2022/1129101;
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade fun-
cional nº 57176393/5, ocupante do cargo de Secretária de Estado, 03 e ½ 
(três e meia) diárias, para atender despesas com a viagem ao município de 
Santarém-PA, no período de 16 a 19/09/2022, a fim realizar visita técnica 
ao espaço que receberá o curso de Gastronomia pelo ProGraMa forMa 
Pará, e o acompanhamento do ProSEl 2022, no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 05 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 849113
Portaria Nº 837 de 05 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 2022/1133243;
r E S o l V E:
i – aUToriZar os servidores diEGo coiMBra doS SaNToS, identidade 
funcional nº 5966032/1, ocupante do cargo de assessor Técnico, lotado no 
Gabinete da Secretária; a colaboradora eventual EllEM criSTiNa SoUSa 
dE SoUSa, cPf nº 048.013.522-35, a viajar aos municípios de Bragança-
PA e Tracuateua-PA, no período de 05 a 07/09/2022, a fim de participar 
como representante da SEcTET/Pa, no acompanhamento pedagógico das 
turmas do Programa forma Pará no município de Tracuateua-Pa, que pos-
sui os cursos de Educação física – UEPa, e Bragança-Pa, que possui os 
cursos de Engenharia civil – UEPa e Enfermagem – UEPa, conforme de-
manda do ProSEl 2022 do ProGraMa forMa Pará; e o servidor alMir 
fErNaNdES PiNHEiro, identidade funcional nº 8005717/1, ocupante do 
cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
que conduzirá o servidor ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 05 de Setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 849116
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Portaria Nº 838 de 05 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 2022/1134195;
r E S o l V E:
i – autorizar o colaborador eventual BrUNo MariaNo SaNToS da PoNTE 
SoUZa, cPf nº 743.186.672-00, a viajar ao município de Juruti-Pa, no 
período de 08 a 12/09/2022, irá 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, 04 e ½ (quatro e 
meia) diária 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 05 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 849118

.

.

oUtras MatÉrias
.

torNar seM eFeito
TorNar SEM EfEiTo a publicação da convocação dos credenciados abaixo, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.049, de 18.07.2022, protoco-
lo nº 829207, referentes ao Edital nº 022/2022 – SEcTET, que tem por 
escopo o credenciamento de profissionais especializados para instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o Estado do Pará, por não comparecimento após convocação, 
tornando-a descredenciada, nos termos da subcláusula 8.2 do Edital:

aPoio adMiNsitratiVo – UsiNas – caNaÃ dos caraJÁs
SÔNia MaNGaBEira BarBoSa

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, Belém-Pa, em 05 de setembro de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 849028
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: EliaS foNSEca GoMES
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 022/2021 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 27/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 28.07.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: JUliaNa dE SoUSa fiGUEirEdo
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio 
do Edital nº 022/2021 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/11/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 23/08/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 23.08.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: JaNaiNa SaNToS da SilVa
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de in-
centivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades 
administrativas, por meio do Edital nº 022/2022 - SEcTET - Edital de cre-
denciamento de profissionais especializados para prestação de serviços de 
coordenação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendi-
mento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de víncu-
lo empregatício com o Estado do Pará.

Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/11/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 23/08/2022
Esta publicação tem efeito retroativo a 23.08.2022.
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 849018
eXtrato do terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 07/2022 
- sectet
objeto: o presente instrumento tem por objeto a colaboração mútua dos 
partícipes visando à efetivação da descentralização de créditos orçamentários 
da SEcTET para a Universidade do Estado do Pará - UEPa para execução do 
projeto “criaÇÃo do cENTro dE ESTUdoS PrÉ-clÍNicoS da aMaZÔNia”.
Valor da descentralização de crédito orçamentário: r$ 2.798.441,50 (dois 
milhões, setecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e um 
reais e cinquenta centavos).
Classificação orçamentária:

Funcional Programática elemento de despesa ação Fonte Plano interno

48101.19.571.1490.8698
339014 / 339018 / 339020 / 
339030 / 339033 / 339036 / 

339039 / 339047
274584 0124008794 207.000.8698c

8101.19.571.1490.8698 449052 274584 0124008794 207.000.8698E

assinatura: 02/09/2022
Vigência: 02/09/2022 a 02/09/2025
Unidade descentralizadora: Secretaria de Estado de ciência, Tecnolo-
gia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ nº 
08.978.226/0001-73)
assinatura pela Unidade descentralizadora: Edilza Joana oliveira fontes, 
Secretária de Estado.
Unidade descentralizada: Universidade do Estado do Pará - UEPa (cNPJ nº 
34.860.833/0001-44)
assinatura pela Unidade descentralizada: clay anderson Nunes chagas, 
reitor.

Protocolo: 848602

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N°208/2022 – GaBiNete, de 05 de setembro 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:
conceder férias regulamentares a servidora da fundação amazônia de am-
paro a Estudos e Pesquisas - faPESPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período aquisitivo Gozo

57176411
HEloiSa HElENa 

fErrEira dE oliVEira 
SaNTa BrÍGida

04/10/2021 a 03/10/2022 04/10/2022 a 02/11/2022

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 05 de Setembro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 848903

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 207/2022 – GaBiNete, de 05 de setembro 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, por necessidade de serviço, a suspenção do gozo de férias 
no período de 08/09/2022 a 07/10/2022 do servidor GilSoN PErEira 
PraTa, id. funcional nº  5918404/1, concedido por meio da PorTaria nº. 
N° 187/2022 – GaBiNETE, publicada no doE n°. 35.066, de 02 de agosto 
de 2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 05 de setembro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 848927
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.

oUtras MatÉrias
.

extrato do terceiro termo aditivo ao termo de outorga nº 022/2020
Processo 2020/94481
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – 
faPESPa.
cNPJ: 09.025.418/0001-28
outorgado: Nonato Márcio custódio Maia Sá
objeto do Termo aditivo:
a) Prorrogação do prazo de execução e de vigência do Termo de outorga nº 
022/2020 por mais 06 (seis) meses, até 06 de Março de 2023.
b) alteração do cronograma de Execução do objeto (Meta, Etapa ou fase) 
do Plano de Trabalho.
data da assinatura: 05/09/2022
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho

Protocolo: 848938

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
DO ESTADO DO PARÁ
.

.

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº. 146, de 02 de seteMBro de 2022 - 
EMENTa: designa colaborador substituto interino, para função comissionada 
de Gerente de divisão da divisão de infraestrutura - diE, subordinada à 
Gerência administrativa – Gad/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° 2022/982388 r E S o l V E: art.1º designar aNdErSoN 
claUdio BraSil da SilVa, Técnico em Eletrotécnica, matrícula 57203547, 
como substituto interino de diEGo rafaEl coElHo liMa, Gerente de 
divisão, matrícula 5959281, para função comissionada de Gerente de divisão 
da divisão de infraestrutura - diE, subordinada à Gerência administrativa – 
Gad/diretoria administrativa financeira - daf., no período de 05/09/2022 à 
01/10/2022, 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, 02 de setembro de 2022. MarcoS 
aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria – Presi Nº 147, de 05 de seteMBro de 2022 - 
EMENTa: renovação de cessão do colaborador PaUlo faUSTo MoUra daS 
NEVES, para o Tribunal de contas do Estado – TcE. o PrESidENTE da 
ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe são conferidas 
pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo processo n° 
2022/1102335. r E S o l V E: art. 1º renovação de cessão do colaborador 
PaUlo faUSTo MoUra daS NEVES, matrícula 990109, analista de 
Sistema à disposição do Tribunal de contas do Estado – TcE, com ônus 
para órgão cessionário. art. 2º a cessão em questão terá validade de até 
04 (quatro) anos, podendo ser prorrogado por interesse das entidades 
envolvidas, de acordo com disposto no decreto Estadual n° 795 de 29 de 
maio de 2020. art. 3º o ato desta PorTaria tem efeitos a contar da data 
de publicação, convalidando-se o lapso involuntariamente decorrido sem 
dilação formal. art. 4º Esta PorTaria entra em vigor nesta data. Gabinete 
da Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará, 05 de setembro de 2022. MarcoS 
aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará. 
Portaria – Presi Nº 148, de 05 de seteMBro de 2022 - 
EMENTa: renovação de cessão do colaborador fraNKliN SilVa 
doS aNJoS, para o Tribunal de contas do Estado – TcE. o PrESidENTE da 
ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe são conferidas 
pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo processo 
n° 2022/1102335. r E S o l V E: art. 1º renovação de cessão do 
colaborador fraNKliN SilVa doS aNJoS, matrícula 8083489, analista de 
desenvolvimento de Sistemas à disposição do Tribunal de contas do Estado 
– TcE, com ônus para órgão cessionário. art. 2º a cessão em questão terá 
validade de até 04 (quatro) anos, podendo ser prorrogado por interesse 
das entidades envolvidas, de acordo com disposto no decreto Estadual n° 
795 de 29 de maio de 2020. art. 3º o ato desta PorTaria tem efeitos a 

contar da data de publicação, convalidando-se o lapso involuntariamente 
decorrido sem dilação formal. art. 4º Esta PorTaria entra em vigor nesta 
data. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia 
da informação e comunicação do Estado do Pará, 05 de setembro de 
2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 848578

ERRATA
.

Portaria - Presi Nº.145, de 02 de seteMBro de 2022 -
o PrESidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da 
iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas 
competências que lhe são conferidas pelo art. 26, do regimento desta 
empresa; coNSidEraNdo o processo 2022/1011683; r E S o l V E: art.1º 
Errata da PorTaria – PrESi Nº. 143, dE 31 dE aGoSTo dE 2022. onde 
se lê: no período de 08/09/2022 a 24/09/2022 . leia-se: no período de 
08/09/2022 à 04/10/2022. 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, 02 de setembro de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.

Protocolo: 848580

DIÁRIA
.

Portaria Nº 511, de 5 de seteMBro de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) JorGE lUiZ da SilVa loPES, analista de 
redes e dados, matrícula 73420, 05/09/2022 a 05/09/2022, à Belém-Pa/
Santa izabel/Belém-Pa, para Manutenção no cluster de Santa izabel, Tdesk 
2022022358- Sta izabel- Pc. região Guamá diária ao(à) colaborador(a) 
JorGE lUiZ da SilVa loPES, analista de redes e dados, matrícula 73420, 
05/09/2022 a 05/09/2022, à Belém-Pa/Santa izabel/Belém-Pa, para 
Manutenção no cluster de Santa izabel, Tdesk 2022022358- Sta izabel- 
Pc. região Guamá. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
Portaria Nº 512, de 5 de seteMBro de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) BrUNo da SilVa PiMENTEl, analista de 
rede, matrícula 73418, 05/09/2022 a 05/09/2022, à Belém-Pa/Santa 
izabel/Belém-Pa, para Manutenção no cluster de Santa izabel, Tdesk 
2022022358- Sta izabel- Pc. região Guamá. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 513, de 5 de seteMBro de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 73425, 02/09/2022 a 03/09/2022, à 
Belém-Pa/Primavera /Belém-Pa, para acompanhamento dos serviços da 
prestadora na reforma da estação e torre da Prodepa. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 849040

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 374/2022-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 adolfo doS SaNToS MEirElES matricula de nº 
2015170/1 para atuar como gestor de parceria do fomento 61/2022 a ser 
celebrado com o iNSTiTUTo dE dEfESa E ProTEÇÃo do coNSUMidor 
do ESTado do Pará, cNPJ Nº 21.848.708/0001-77, o qual possui como 
objeto a transferência voluntária de recurso financeiro para a execução do 
ProJETo Social corrida E caMiNHada do coNSUMidor.
Belém/Pa, 05 de setembro de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 848954
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.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 003/2022-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/399806
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto do coNtrato oriGiNÁrio
1.1 – o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa espe-
cializada em construção de rampa de acesso ao rio Uriboca e depósito para 
guardar de caiaques e pranchas, que será prestado nas condições estabe-
lecidas no Projeto Executivo e demais documentos técnicos que se encon-
tram anexos ao instrumento convocatório do certame que deu origem a 
este instrumento contratual. 1.2.  Este contrato vincula-se ao instrumento 
convocatório da Tomada de Preços e seus anexos, identificado no preâm-
bulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
cLÁUsULa seGUNda – do oBJeto do PreseNte aditiVo
2.1. O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência 
do contrato, por mais 120 (dias) de execução do objeto.
aSSiNaTUra: 01/09/2022
ViGÊNcia: 07/09/2022 a 05/01/2023
coNTraTada: ENGEVEl coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 02.100.753/0001-02
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 848800
16° aditiVo ao coNtrato N.º 012/2018-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2016/140164
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto do coNtrato oriGiNÁrio
1.1. - o contrato n° 012/2018-SEEl tem por objeto a contratação de em-
presa especializada para a coNSTrUÇÃo dE QUadra PoliESPorTiVa No 
MUNICÍPIO DE URUARÁ/PA, de acordo com as especificações que se en-
contram enumeradas e explicitadas nos anexos do Edital da Tomada de 
Preços nº 007/2017.
cLÁUsULa seGUNda – do oBJeto do PreseNte aditiVo
2.1– O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do Contra-
to nº 012/2018-SEEl, por mais 60 (sessenta) dias de vigência.
aSSiNaTUra: 01/09/2022
ViGÊNcia: 13/09/2022 a 12/11/2022
coNTraTada: EMPrESa lEMES E lEMES coNSTrUTora EirEli, inscrita 
no cNPJ/Mf 18.990.417/0001-04
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 848760

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 373/2022-seeL, de 05 de seteMBro de 2022.
coNcEdEr, Suprimento de fundos para o servidor aJaX dE alMEida Bar-
rETo, matrícula nº 5961899/1, ocupante do cargo assessor, lotado nesta 
Secretaria de Estado de Esporte e lazer, no valor de r$ 1.000,00 (Um mil 
reais), de funcional programática 08101.27.122.1297.8338c, elemento de 
despesa 339039, para atender às necessidades desta Secretaria, devendo 
tais recursos ser aplicado no prazo de 60 (sessenta dias) a partir da data da 
emissão da oB (ordem Bancária), e com 15 (quinze) dias após este, para 
prestação de contas. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 849036

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 372/2022-seeL, de 02 de seteMBro de 2022.
 coNcEdEr, 04 e ½ (Quatro e meia) diárias aos servidores EWErToN 
SilVa dE SoUZa, matricula nº 57202117/1, raQUEl dE SoUSa SiQUEi-
ra PaSSariNHo, matrícula n° 59620012/1, MaX alBErTo dE MoraES 
GoMES, matrícula n° 5946179/1, com o objetivo de realizar visita técnica 
visando acompanhar o funcionamento das Usipaz, bem como o levanta-
mento e reposição dos materiais esportivos, nos municípios de canaã dos 
carajás e Parauapebas/Pa, no período de 07/09 à 11/09/2022. ordenador: 
Nivan Setubal Noronha

Protocolo: 849033
Portaria Nº. 368/2022-seeL, de 02 de seteMBro de 2022.
 coNcEdEr, 01 e ½ (Uma e meia) diária aos servidores aNdrÉ lUiZ cor-
PES da SilVa, matricula nº 57202046/1, EdiloN THiaGo NUNES dE oli-
VEIRA, matrícula n° 5924866/2, com o objetivo de fiscalizar “in loco” a 
execução do projeto Escolinha Esportiva atletas de ouro, termo de fomen-
to 01/2021, firmado entre esta SEEL e a Prefeitura Municipal de Ourém/
Pa, no município de ourem/Pa - no período de 19/09 à 20/09/2022. orde-
nador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 849026
Portaria Nº. 369/2022-seeL, de 02 de seteMBro de 2022.
coNcEdEr, 01 e ½ (uma e meia) diária ao servidor aNdrÉ lUiZ corPES 
DA SILVA, matrícula n° 57202046/1, com o objetivo de fiscalizar “in loco” 
a execução do torneio de Gaymada, termo de fomento 07/2022, firmado 
entre esta SEEl e a associação Musical da amazônia - aMa, no município 
de castanhal/Pa, no período de 10/09 à 11/09/2022. ordenador: Nivan 
Setubal Noronha.

Protocolo: 849017

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

sÉtiMo terMo aditiVo ao terMo de PerMissÃo de Uso Nº 027/2016
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14 & Márcia criSTiNa NaSciMENTo oliVEira, cPf/ 
Mf Nº 690.282.492-49.
oBJETo: Prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contado a 
partir de 02/09/2022.
daTa da aSSiNaTUra: 29/08/2022
rESPoNSáVEiS: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 848950
7° terMo aditiVo aos terMos de PerMissÃo de Uso aBaiXo 
reLacioNados – setUr
os presentes Termos aditivos têm sua fundamentação legal no art. 57, 
da lei 8.666/93 e elementos que instruem o Processo administrativo nº 
2016/105288.
o objeto é a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contado 
a partir de 29/09/2022.

terMo PerMissioNÁrio terMo PerMissioNÁrio

003/2016 SUElEN carla laMEira aMaral 014/2016 HElENa Maria GoNÇalVES

004/2016 JarilSoN di fraNKliM TUPiNaMBa dE 
alMEida 015/2016 lUciaNo MaNciNi

005/2016 Jair arTEMiS TUPiNaMBa dE alMEida 016/2016 JarilSoN di fraNKliM T. dE 
alMEida

006/2016 SYlVaNa dE NaZarÉ NaSciMENTo 
SaNTa BrÍGida 023/2016 PaUlo NaSciMENTo XaViEr

008/2016 alESSaNdra SaNTa BrÍGida da coSTa 028/2016 Márcia criSTiNa NaSci-
MENTo oliVEira

010/2016 aNdErSoN corrEa SaNcHES   

011/2016 EdiValdo PiMENTEl da SilVa   

012/2016 HElENa Maria GoNÇalVES   

013/2016 EdiNaMar EUSÉBio PiMENTEl   

data da assinatura: 29 de agosto de 2022
aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 848931
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deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos

Portaria Processo LotaÇÃo sUPrido(a) FiNaLidade

eLeMeNto de desPesa

totaL
ProGraMa de 
traBaLHo

data de 
eMissÃo 

da ordeM 
BaNcÁria

PraZo de 
aPLicaÇÃo

data Pres-
taÇÃo de 
coNtascoNsUMo

traNsPorte 
LocoMoÇÃo

 Pessoa 
FÍsica

 Pessoa 
JUrÍdica

339030 339033 339036  339039
1386/2022-

da
2022/929572

rEGioNal XiNGU- 
alTaMira

Bia alBUQUErQUE 
TiradENTES

dESPESaS 
EVENTUaiS

0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 03.091.1492.8633 29.07.2022 27.09.2022 12.10.2022

1388/2022-
 da

2022/819572 iTaiTUBa
liliaN dE aGUiar 

ValENTiM

dESPESaS 
dE PEQUENo 

VUlTo
1.500,00 0,00 200,00 0,00 1.700,00 03.091.1492.8633 01.08.2022 30.09.2022 15.10.2022

1394/2022-
da

2022/959421 cNda
aNdrEia MacEdo 

BarrETo
dESPESaS 

EVENTUaiS
0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 03.091.1492.8633 03.08.2022 02.10.2022 17.10.2022

1462/2022-
da

2022/972915 BrEVES
Maria do carMo 

SoUZa Maia
dESPESaS 

EVENTUaiS
600,00 0,00 400,00 500,00 1.500,00 03.091.1492.8633 10.08.2022 09.10.2022 24.10.2022

1599/2022-
da

2022/1041715 NaEca/BElÉM
carloS EdUardo 

BarroS da SilVa
dESPESaS 

EVENTUaiS
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 03.091.1492.8633 24.08.2022 23.09.2022 08.10.2022

1636/2022-
da

2022/1068632 caSTaNHal
adalBErTo da 
MoTa SoUTo

dESPESaS 
EVENTUaiS

700,00 0,00 300,00 0,00 1.000,00 03.091.1492.8633 31.08.2022 30.10.2022 14.11.2022

1646/2022-
da

2022/1116053 MaraBá
JoSÉ EricKSoN 

fErrEira rodri-
GUES

dESPESaS 
dE PEQUENo 

VUlTo
1.600,00 0,00 2.400,00 0,00 4.000,00 03.091.1492.8633 01.09.2022 31.10.2022 15.11.2022

1655/2022-
da

2022/1109410
rEGioNal XiNGU- 

alTaMira
SHaiaNE SilVa dE 

frEiTaS

dESPESaS 
dE PEQUENo 

VUlTo
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 4.000,00 03.091.1492.8633 02.09.2022 01.11.2022 16.11.2022

 

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará – ordenadora de despesas

Protocolo: 848645

.

diÁria
.

Portaria 1657/2022- da,05/09/2022. 
Conceder 3 + 1\2, diária(s) ao Defensor RODRIGO AYAN DA SILVA, matrícula 
57190982, objetivo ParTiciPar da 2ª rEUNiÃo ordiNária da coMiSSÃo 
ESPEcialiZada EM EScolaS SUPEriorES E cENTro dE ESTUdoS daS 
dEfENSoriaS PÚBlicaS do coNdEGE. PaE Nº 2022/887560. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM 
a SÃo PaUlo, período 28/09/2022 a 01/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 848941
Portaria 1659/2022- da,05/09/2022. 
conceder 3, diária(s) ao defensor cESar aUGUSTo aSSad, matrícula 
3084698, objetivo ParTiciPar da lVii rEUNiÃo ordiNária do 
coNSElHo NacioNal doS corrEGEdorES GEraiS daS dEfENSoriaS 
PÚBlicaS ESTadUaiS, do diSTriTo fEdEral E da UNiÃo. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
BElÉM a BraSÍlia, período 28/09/2022 a 01/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 848955
Portaria 1658/2022- da,05/09/2022. 
Conceder 9 + 1\2, diária(s) aos Servidores DAVIDSON BRENO SOUZA 
da coNSolacao, matrícula 54197219, cargo GErENTE dE MaTErial 
E PaTriMoNio, carloS daNilo liMa dE JESUS, matrícula 6039117, 
cargo SEcrETário dE NÚclEo METroPoliTaNo, objetivo rEcEBiMENTo 
dE MÓVEiS Para adPTaÇÃo da rEGioNal E  iNaUGUraÇÃo No 
dia 16.09.2022. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a iTaiTUBa, período 08/09/2022 
a 17/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 848949
Portaria 1660/2022- da,05/09/2022. 
Conceder 4 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao Servidor EVANDRO SILVA MATOS, 
matrícula 57201686, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor 
PÚBlico Márcio da SilVa crUZ. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a MoJU, período 
12/09/2022 a 16/09/2022, 26/09/2022 a 30/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 848963

Portaria 1661/2022- da,05/09/2022. 
Conceder 1 + 1\2, 1 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao Servidor EVaNdro SilVa 
MaToS, matrícula 57201686, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor PÚBlico Márcio da SilVa crUZ. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a 
ViGia, período 05/09/2022 a 06/09/2022, 08/09/2022 a 09/09/2022, 
19/09/2022 a 23/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 849020
Portaria 1663/2022- da,05/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor claUdiVaN BarroS doS 
rEiS, matrícula 7810, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor 
PÚBlico lUiS MarcElo MacEdo dE SoUZa. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a 
roNdoN do Pará, período 25/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 849035
Portaria 1662/2022- da,05/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor lUiS MarcElo MacEdo dE 
SoUZa, matrícula 5938970, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
MaraBá a roNdoN do Pará, período 25/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 849032
Portaria Nº 1656/2022 - da BeLÉM, 02/09/2022.
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 2022/1026676 de 12/08/2022.
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

lEoNardo aUGUSTo MESQUiTa 
loPES idENTificador ciVil 884.903.782-15 BalcÃo dE dirEiToS- cEdido 125066-3

rEaliZar ProcEdiMENToS 
dE idENTificaÇÃo ciVil 

(rG) NaS
aldEiaS TEKoHaW E 

caJUEiro

03.091.1492.8633

TiaGo SaNToS da PaiXÃo E 
SilVa idENTificador ciVil 987.707.722-15 BalcÃo dE dirEiToS- cEdido da PrEf. dE 

SaliNÓPoliS 125068-0

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM ParaGoMiNaS 17 a 22/08/2022 5,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 849182

Portaria Nº 543/2022/GGP/GaB/dPG, de 05 de seteMBro de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o Edital nº 13/2022/dESiGNaÇÃo/dP/Pa; tendo em vista os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1094839; rESolVE:
art. 1º dESiGNar a defensora Pública PaUla BarroS PErEira dE fariaS id. funcional nº 5895961, para ocupar a 1ª dEfENSoria PÚBlica cÍVEl E 
criMiNal dE BENEVidES, com efeitos a contar de 05 (cinco), dias uteis a partir da publicação;
art. 2º dESiGNar o defensor Público BrUNNo araNHa E MaraNHÃo id. funcional nº 5931561, para ocupar a 2ª dEfENSoria PÚBlica cÍVEl E cri-
MiNal dE BENEVidES, com efeitos a contar de 05 (cinco), dias uteis a partir da publicação;
art. 3º dESiGNar a defensora Pública roBErTa oliVEira MorEira id. funcional nº 5895965, para ocupar a 1ª dEfENSoria PÚBlica cÍVEl dE aNa-
NiNdEUa, com efeitos a contar de 05 (cinco), dias uteis a partir da publicação;
art. 4º dESiGNar a defensora Pública clÍVia rENaTa loUrEiro croElHaS id. funcional nº 57203678, para ocupar a 3ª dEfENSoria PÚBlica cÍVEl 
dE aNaNiNdEUa, com efeitos a contar de 05 (cinco), dias uteis a partir da publicação;
art. 5º dESiGNar o defensor Público WalBErT PaNToJa dE BriTo id. funcional nº 57174392, para ocupar a 6ª dEfENSoria PÚBlica cÍVEl dE aNa-
NiNdEUa, com efeitos a contar de 05 (cinco), dias uteis a partir da publicação;
art. 6º dESiGNar a defensora Pública roSaNGEla laZZariN id. funcional nº 80845858, para ocupar a 5ª dEfENSoria PÚBlica criMiNal dE aNa-
NiNdEUa cUMUlaNdo coM a 1ª dEfENSoria PÚBlica do JUiZado ESPEcial criMiNal dE aNaNiNdEUa, com efeitos a contar de 05 (cinco), dias 
uteis a partir da publicação;
art. 7º dESiGNar o defensor Público lUiZ GUSTaVo BESSa alBUQUErQUE id. funcional nº 5957726, para ocupar a 2ª dEfENSoria PÚBlica dE cri-
MiNal dE ParaUaPEBaS, com efeitos a contar de 05 (cinco), dias uteis a partir da publicação;
art. 8º rEVoGaM-SE  PorTaria Nº 17/2021/GGP/dPG, dE 12 dE JaNEiro dE 2021, PorTaria Nº. 147/2019-GaB/dPG, dE 17 dE JUNHo dE 2019, 
PorTaria Nº 309/2017 – GaB/dPG, dE 05 dE SETEMBro dE 2017, PorTaria Nº. 311/2019-GaB/dPG, dE 22 dE oUTUBro dE 2019, PorTaria Nº. 
172/2016-GaB/dPG, dE 02 dE aGoSTo dE 2016.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 849208

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº. 025/2022/tJPa – 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciário com sede na avenida almirante Barroso, nº 3089, Bairro do Souza, na cidade de 
Belém, Estado do Pará, cEP 66.613-710, com inscrição no cNPJ/Mf nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua Secretária de administração 
dÉBora MoraES GoMES, em obediência a PorTaria nº. 451/2020-GP, através da qual foi delegada a aplicação das penalidades previstas nos artigos 
86 e 87 da lei nº.8.666/1993 e artigo 7º da lei nº.10.520/2002 e nos termos do artigo 21 da lei Estadual nº. 8.972/20, vem aplicar à  empresa 
GloBal HoUSE EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 13.611.287/0001-38, fone: (81) 32035581, E-mail: licitacao@cestasglobal.com.br com sede na 
cidade de ipojuca, Estado de Pernambuco, à rua São Benedito, nº 04, Bairro Nossa Senhora do Ó, cEP 55.590-000, a penalidade de iMPEdiMENTo dE 
liciTar coM a adMiNiSTraÇÃo PÚBlica PElo PraZo dE 2 (doiS) aNoS, em virtude do descumprimento das obrigações assumidas através da ata 
de registro de Preços 041/2021, com fundamentado na cláusula Nona, parágrafo décimo primeiro alínea “c”, e conforme a instrução constante no Pa-
Pro-2021/03949.02 // Belém, 24 de agosto de 2022. // responsavel pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de administração do TJPa.

Protocolo: 848929
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..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.136, de 02 de seteMBro 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 n.º 448/2022 da comissão Permanente de avaliação e desempenho contido no Expediente nº 010887/2021;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada pela 
Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome
eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo HoriZoNtaL Por MereciMeNto

a contar de:cargo atual cl Nv cargo enquadramento cl Nv

0101524 aNdErSoN fEliPE calaNdriNi 
BraGa

auditor de controle Externo-administrati-
vo-administração a 02 auditor de controle Externo-administrati-

vo-administração           a 03 19/08/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 848674

Portaria Nº 39.138, de 02 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 012/2022 – GaB/cS-JSr, protocolizado 
sob o Expediente nº 015292/2022.
r E S o l V E:
EXoNErar o servidor SaMUEl MarTiNS filHo, matrícula nº 0101269, do 
cargo em comissão de assessor de conselheiro Substituto NS-01, a partir 
de 01-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 848679
Portaria Nº 39.139, de 02 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 012/2022 – GaB/cS-JSr, protocolizado 
sob o Expediente nº 015292/2022.
r E S o l V E:
i - diSPENSar a servidora JUliaNa MarTiNS SoUSa ENÉaS, auditor de 
Controle Externo, matrícula nº 0101505, da função gratificada de Assisten-
te de conselheiro Substituto do Gabinete do conselheiro Substituto Julival 
Silva rocha, a partir de 01-09-2022.
ii - NoMEar a referida servidora para exercer o cargo em comissão de 
conselheiro Substituto NS-01, a partir de 01-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 848684

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.140, de 02 de seteMBo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 044/2022 – SEcEX, protocolizado sob o 
Expediente nº 015197/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora SoNia aBrEU da SilVa EliaS, assessor admi-
nistrativo NS-01, matrícula nº 0100347, para exercer em substituição o 
cargo comissionado de Subsecretário de controle Externo NS-02, durante 
o impedimento do titular carloS EdilSoN MElo rESQUE, no período de 
05 a 19-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 848688
Portaria Nº 39.135, de 02 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando, protocolizado sob o Expediente nº 
014904/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora iSaBEla da rocHa riBEiro, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101540, para exercer em substituição a função gra-
tificada de Gerente de Fiscalização da Controladoria de Assuntos Estratégi-
cos – caE / aoP, durante o impedimento da titular, clEYcE daS GracaS 
cUNHa dE SoUZa, no período de 01 a 29-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 848660

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 20/2022
daTa da aSSiNaTUra: 31/08/2022
OBJETO: Aquisição de licenças para o uso de software Autodesk, especifi-
camente o rEViT 2023 ou superior, devidamente operacionais em versão 
atualizada, consultoria para transferência de conhecimento tecnológico da 
Metodologia Building information Modeling (BiM) – Modelagem da infor-
mação da construção – e ao atendimento das necessidades técnicas do 
Tribunal de contas do Pará no uso da referida metodologia, especialmente 
na contratação, execução e fiscalização de projetos e obras de infraestru-
tura - lote 01.
ViGÊNcia: 31/08/2022 até 31/08/2025
oriGEM: Pregão Eletrônico n.º 12/2022
Valor: r$ 124.450,00 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e cin-
quenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 - Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho:
01.032.1455 7.628 – implantação de Projetos de Tecnologia da informa-
ção (Ti)
01.032.1455 8.572 - implementação dos Planos Educacionais da Escola de contas
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
33.90.39 – outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
33.90.40 – Serviço de Tecnologia da informação e comunicação-Pessoa 
Jurídica
coNTENÇÃo dE crÉdiTo:
2022Nd00158
coNTraTada: Mcr SiSTEMaS E coNSUlToria lTda
cNPJ: 04.198.254/0001-17
ENdErEÇo: SHN Quadra 1, conjunto a, Bloco a, entrada a, le Quartier, 
Sala 803 – asa Norte, cEP:70701-000, Brasília/ df
ordENadora: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do TcE/Pa.

Protocolo: 848706
coNtrato Nº 21/2022
daTa da aSSiNaTUra: 31/08/2022
oBJETo: Prestação de serviço de treinamento Ead para o uso de software 
Autodesk, especificamente o REVIT 2023 ou superior - Lote 02.
ViGÊNcia: 31/08/2022 até 31/08/2023
oriGEM: Pregão Eletrônico n.º 12/2022
Valor: r$ 11.150,00 (onze mil, cento e cinquenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 - Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho
01.032.1455 7.628 – implantação de Projetos de Tecnologia da informa-
ção (Ti)
01.032.1455 8.572 - implementação dos Planos Educacionais da Escola de contas
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
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33.90.39 – outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
33.90.40 – Serviço de Tecnologia da informação e comunicação-Pessoa 
Jurídica
coNTENÇÃo dE crÉdiTo:
2022Nd00158
coNTraTada: MaPdaTa TEcNoloGia, iNforMaTica E coMErcio lTda
cNPJ: 66.582.784/0001-11
ENdErEÇo: av. Geraldo Gobbo, 278, Bairro Boa Vista, cEP n°13.477-410,
americana/SP.
ordENadora: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do TcE/Pa.

Protocolo: 848710

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, considerando a manifestação da Secretaria de administração 
datada de 31/08/2022 (doc. 94 dos autos), rESolVE TorNar SEM EfEiTo 
a dispensa de licitação nº 08/2022, de 28/07/2022, publicada no doE nº 
35.062 de 29/07/2022 - Protocolo: 833716, que autoriza a contratação 
direta da UNiMEd BElÉM cooPEraTiVa dE TraBalHo MÉdico, cNPJ 
n° 04.201.376/0001-37, com vistas prestação de serviços de assistência 
médica, ambulatorial, hospitalar e auxiliares de diagnóstico e terapia, 
com assistência obstétrica, fisioterápica, psicológica e farmacêutica 
na internação, que apresentam sua codificação na Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - aNS, por meio de Plano de assistência à Saúde de 
segmentação ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia, de abrangência 
nacional e adesão facultativa, a todos os membros e servidores do Tribunal 
de contas do Estado do Pará - TcE/Pa, ativos e inativos, bem como aos 
respectivos dependentes.
Belém, 05 de setembro de 2022.
Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente

Protocolo: 848889

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 39.137, de 02 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 42/2022 – cPa, protocolizado sob o Ex-
pediente nº 015329/2022
r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor EMaNoEl Socorro do 
aMaral PiNHEiro, auxiliar Técnico de controle Externo administrativo, 
matrícula nº 0200028, para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo 
citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$ 5.000,00 (cinco mil).
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 02 
de setembro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 848752

.

.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor JOCI-
NEY BraGa TriNdadE (cPf: ***.818.122-**), Presidente da associação 
à época, de que no dia 13.09.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal 
julgará na Sessão o Processo nº 519191/2015, que trata de Tomada de 
contas da aSSociaÇÃo coMErcial dE MocaJUBa, referente ao convê-
nio SEdoP nº 014/2010, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro 
luis da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do Regimento Interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 05 de setembro de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor CARLOS 
EdilSoN dE alMEida MaNEScHY (cPf: ***.166.902-**), reitor da UfPa 
à época, na pessoa de sua Procuradora Sra. laUra Maria fariaS lEiTE 
(cPf: ***.652.572-**), de que no dia 13.09.2022, às 08h30min, o Plená-
rio deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 512220/2010, que trata 
de Prestação de contas da UNiVErSidadE fEdEral do Pará, referente 
ao convênio SESPa nº 123/2008, tendo como relator o Excelentíssimo 
conselheiro fernando de castro ribeiro.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do Regimento Interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 05 de setembro de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor MAURÍCIO 
cEZar SoarES BEZErra (cPf: ***.125.382-**), Presidente da fundação 
à época, na pessoa de sua advogada dra. JaNETE Maria coSTa dE JE-
SUS – oaB/Pa 4.815 (cPf: ***.455.982-**), de que no dia 13.09.2022, 
às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 
509902/2011, que trata de Prestação de contas da fUNdaÇÃo SaNTa 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, referente ao Exercício financeiro de 
2010, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro fernando de cas-
tro ribeiro.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do Regimento Interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 05 de setembro de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor GENIVAL 
diNiZ GoNÇalVES (cPf: ***.335.463-**), Prefeito à época, de que no dia 
13.09.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o 
Processo nº 516870/2009, que trata de Prestação de contas da PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE Eldorado do caraJáS, em face do convênio SESPa 
nº 025/2008, tendo como relatora a Excelentíssima conselheira Substituta 
Milene dias da cunha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do Regimento Interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 05 de setembro de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor SULIVAN 
fErrEira SaNTa BrÍGida (cPf: ***.057.692-**), Presidente da fede-
ração à época, de que no dia 13.09.2022, às 08h30min, o Plenário deste 
Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 528391/2009, que trata de Pres-
tação de contas da fEdEraÇÃo iNTErESTadUal doS TraBalHadorES 
METalÚrGicoS E MaGNÉTicoS da rEGiÃo NorTE, referente ao convê-
nio aSiPaG nº 211/2008, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro 
odilon inácio Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
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recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do Regimento Interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 05 de setembro de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor PIO X 
SaMPaio lEiTE (cPf: ***.230.448-**), Presidente da aSiPaG à época, na 
pessoa de seu advogado dr. MailToN MarcElo SilVa fErrEira – oaB/
Pa 9.206 (cPf: ***.179.082-**), de que no dia 13.09.2022, às 08h30min, 
o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 548792/2019, 
que trata de recurso de reconsideração ajuizado contra decisão contida 
no acórdão nº 57.321 de 08.03.2018, em face de Prestação de contas 
da aÇÃo Social iNTEGrada do Palácio do GoVErNo, referente ao 
Exercício financeiro de 2010, tendo como relatora a Excelentíssima con-
selheira rosa Egídia crispino calheiros lopes.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do Regimento Interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 05 de setembro de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor RAI-
MUNdo lUiZ dE MoraES (cPf: ***.073.362-**), Prefeito à época, na 
pessoa de seu advogado dr. MailToN MarcElo SilVa fErrEira – oaB/
Pa 9.206 (cPf: ***.179.082-**), de que no dia 13.09.2022, às 08h30min, 
o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 514404/2020, 
que trata de recurso de reconsideração ajuizado contra decisão contida 
no acórdão nº 53.706 de 26.08.2014, em face de Prestação de contas da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE MaraPaNiM, referente ao convênio SEdUc nº 
044/2002, tendo como relatora a Excelentíssima conselheira Substituta 
Milene dias da cunha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do Regimento Interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 05 de setembro de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 848782
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria N° 447/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/1138368;
rESolVE:
art. 1º Suspender o gozo de 60 (sessenta) dias de licença-prêmio do 
Procurador de contas GUilHErME da coSTa SPErrY concedido para os 
períodos de 05/09 a 04/10/2022 (30 dias) e de 05/10 a 03/11/2022 (30 

dias), conforme PorTaria nº 431/2022/MPc/Pa, de 31/08/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo 
seus efeitos a 02/09/2022.
Belém/Pa, 5 de setembro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 849030

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 052/2022/sGcc/dacc/MPc/Pa
Designa fiscais de Termo de Execução Descentralizada
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da Lei Federal 
n° 8.666/93.
rESolVE:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Termo de Execução Descen-
tralizada nº 001/2022-PMPa X MPc/Pa:
fiscal Titular: Simone Braga chaves Martins, matrícula nº 200084;
fiscal Substituto: fabio costa lima, matrícula nº 200264;
Partes: Polícia Militar do Pará, cNPJ nº 05.054.994/0001-42 e Ministério 
Público de contas do Estado do Pará, cNPJ n.º 05.054.978/0001-50.
art. 2º Essa PorTaria integra o Processo administrativo Eletrônico (PaE) 
Nº 2022/689122.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
1.monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a 
vigência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos re-
sultados;
2.operacionalizar a execução do objeto;
3.acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
do Termo de Execução descentralizada;
4.anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
5.registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do Termo;
6.submeter ao Secretário a manifestação de prorrogação sobre a execu-
ção/entrega do Plano de Trabalho com vistas à deliberação do Procurador-
Geral de contas;
7.propor ao Secretário, na hipótese de descumprimento do Termo, a apli-
cação de sanções à parte de termo com as regras estabelecidas no termo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem às atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à Secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do Termo.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 6º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 05 de setembro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 849070

.

.

errata
.

Nº contrato: 16/2021
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará e a empresa liBEr-
TY SEGUroS S/a, cNPJ n.º 61.550.141/0001-72
onde se lê: dispensa Eletrônica n.º 01/2021-MPc/Pa
leia-se: dispensa de licitação n.º 01/2921-MPc/Pa
ordenador responsável: Guilherme da costa Sperry

Protocolo: 849083

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo a coNtrato
Nº do termo aditivo: 01
N° do contrato: 02/2022-MPc/Pa
objeto: Serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas em regi-
me de fábrica de Software.
Valor do contrato: r$ 605.000,00 (seiscentos e cinco mil reais).
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 12/2021-MPc/Pa.
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e Equilibrium Web Serviços de informática ltda 
(cNPJ: 07.178.322/0001-74).
Vigência: 08/02/2022 a 08/02/2024.
Objeto e Justificativa do Aditamento: inclusão da Cláusula de Proteção de 
dados.
ordenador responsável: dr. Patrick Bezerra Mesquita

Protocolo: 848807

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do seGUNdo terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 
Nº 12/2020 – MPc/Pa
coNTraTaNTE: MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará, 
cNPJ/Mf nº 05.054.978/0001-50.
coNTraTado: Tc coMErcio dE SErVicoS E TEcNoloGia EirEli, cNPJ/
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Mf nº 07.679.989/0001-50
oBJETo do aPoSTilaMENTo: reajuste de preços referentes, calculado 
mediante a aplicação da variação percentual do Índice Nacional de Preços 
ao consumidor amplo – iPca, no período de aGoSTo/2021 a JUlHo/2022, 
positivada em 10,0692% (dez inteiros, seiscentos e noventa e dois déci-
mos de milésimos por cento) nesse período.
daTa da aSSiNaTUra: 05/09/2022
PaTricK BEZErra MESQUiTa - ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 849062

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 040/2022-MP/Pa
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE PEdESTal orGaNiZador dE fila, coNforME 
coNdiÇÕES, QUaNTidadES E EXiGÊNciaS ESTaBElEcidaS No EdiTal 
da liciTaÇÃo E SEUS aNEXoS.
TErMo dE HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo administrativo - (Protocolo nº 
121071/2022) que ensejou o Pregão Eletrônico nº. 040/2022-MP/Pa, 
empreitada por preço global por item, no tipo menor preço e, diante do 
julgamento do Pregoeiro designada pela PorTaria nº. 3933/2022-MP/
PGJ, homologo o resultado do certame mencionado a favor da empresa 
abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
cNPJ 10.322.423/0001-81- PUBlic SYSTEM iNdUSTria E coMErcio dE 
oriENTadorES dE PUBlico lTda – ToTal r$ 72.465,60
Grupo 01 – Valor Total: r$ 72.465,60
Valor Total do certame: r$ 72.465,60
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 05 de setembro de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 849144

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 4894/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 036/2022-MP/cPMii, de 4/7/2022, 
protocolizado no “SiP” sob o nº 10118/2022, em 5/7/2022;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 70/2021/MP/SUBPGJ Ji, de 
12/7/2021,
r E S o l V E:
i - diSPENSar o Promotor de Justiça adÔNiS TENÓrio caValcaNTi da 
função de Vice-coordenador da região administrativa 08 – região do 
Marajó ii, designado pela PorTaria nº 4438/2021-MP/PGJ, de 6/12/2021, 
publicada no d.o.E. de 8/12/2021, a contar de 23/7/2021.
ii - dESiGNar o Promotor de Justiça BrUNo alVES cÂMara para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercer a função de coordenador da região 
administrativa 08 – região do Marajó ii, no período de 4/7 a 31/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 01 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4909/2022-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 
2/9/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça JoSÉ GodofrEdo PirES doS SaNToS 
para exercer a função de chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justi-
ça, durante os afastamentos da titular, ÉriKa MENEZES dE oliVEira, nos 
períodos de 5 a 6, de 22 a 23, e de 27 a 30/9/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 02 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 848579

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 050/2022-MP/Pa
Número do Processo: Gedoc nº 129470/2022
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro, 
com fornecimento de todo material necessário
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: menor preço GloBal do grupo
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.

responsável pelo certame: andréa Mara ciccio
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 19/09/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão;
Elemento: 3390-39 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 
fonte: 0101 - recursos ordinários.
ordenador responsável: dr cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 848916

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e ha-
bilitação do Pregão Eletrônico nº. 040/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto a aquisição de
pedestal organizador de fila, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos..- À vista da habilitação, 
foram declaradas vencedoras as empresas com os seguintes valores:
cNPJ 10.322.423/0001-81- PUBlic SYSTEM iNdUSTria E coMErcio dE 
oriENTadorES dE PUBlico lTda – ToTal r$ 72.465,60
Grupo 01 – Valor Total: r$ 72.465,60
Valor Total do certame: r$ 72.465,60
Belém (Pa), 05 de setembro de 2022
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro MPE/Pa

Protocolo: 849103
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Núm. da inexigibilidade: 024/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e o colÉGio dE dirETorES 
dE EScolaS E cENTroS dE ESTUdoS E aPErfEiÇoaMENTo fUNcioNal 
– cdEMP (cNPJ: 20.519.953.0001/78).
objeto: Pagamento de contribuição anual ao colégio de diretores de Es-
colas e centros de Estudos e aperfeiçoamento funcional – cdEMP, pela 
filiação do Centro de Apoio e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF/MPPA.
Valor Total: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
fundamento legal: art. 25, caput, da lei federal 8.666/93
data da assinatura: 01/09/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.128.1494.8943. Elemento de 
despesa: 339047(99). fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 848939
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 4978/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo Sr. Benedito Wilson corrêa de Sá, Promotor 
de Justiça, em exercício no 2º cargo da Promotoria de Justiça almeirimi/
Pa, vinculado à Vara distrital de Monte dourado/Pará, para atuar como 
longa manus da Procuradoria-Geral de Justiça nos autos de nº 0800282-
63.2021.8.14.9100 (SiMP nº 000130-215/2022) e, nos termos do art. 76 da 
lei nº 9.099/95, oferecer a devida proposta de transação penal, e, caso infru-
tífera, seguir nos demais trâmites de direito, previstos nos arts. 77 e seguintes 
da mesma lei, em desfavor de Gabriel Nascimento dos Santos, pela prática 
do crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28, da lei 
nº 9.099/95, em razão da fundamentação jurídica apresentada.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 05 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 849060
Portaria Nº 4976/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo Sr. Benedito Wilson corrêa de Sá, Promotor 
de Justiça, em exercício no 2º cargo da Promotoria de Justiça almeirimi/
Pa, vinculado à Vara distrital de Monte dourado/Pará, para atuar como 
longa manus da Procuradoria-Geral de Justiça nos autos de nº 0800281-
78.2021.8.14.9100 (SiMP nº 000143-2015/2022) e, nos termos do art. 76 
da lei nº 9.099/95, oferecer a devida proposta de transação penal, e, caso 
infrutífera, seguir nos demais trâmites de direito, previstos nos arts. 77 e 
seguintes da mesma lei, em desfavor de Everton rauan da Silva dias, pela 
prática do crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 
28, da lei nº 9.099/95, em razão da fundamentação jurídica apresentada.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 05 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 849054
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Portaria Nº 0675/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 
5.810/1994:
caMila MarQUES dE aZEVEdo BElEZa - Período: 25/08/2022 - GEdoc 
nº 140324/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 31 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0682/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, 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:
aNa GaBriElla falcao NETo da crUZ - Período: 23 a 26/08/2022- GE-
doc nº-140353/2022
caMila fiGUEirEdo cHaVES dElGado - Período: 22/08/2022- GEdoc 
nº-140432/2022
claUdia rEGiNa GoMES PaNTalEao – Período: 25/08/2022- GEdoc nº-
140300/2022
claUdia TEiXEira Sa aYaN - Período: 25/08/2023- GEdoc nº-
140166/2022
daNiEli SilVa GoMES - Período: 26/08 a 09/09/2022- GEdoc nº-
140320/2022
ElENYZE QUiNTiNo cardoSo - Período: 22 a 26/08/2022- GEdoc nº-
140409/2022
EMErSoN BrUNo dE oliVEira GoMES - Período: 25 a 26/08/2022- GE-
doc nº-140381/2022
GErMaNa dE araUJo SilVa iMBiriBa - Período: 11 a 12/08/2022- GE-
doc nº-140378/2022
JErEMiaS rodriGUES doS SaNToS - Período: 26/08/2022- GEdoc nº-
140645/2022
Karla KariME VaScoNcEloS GUErrEiro - Período: 22 a 24/08/2022- 
GEdoc nº-140035/2022
Maria do Socorro JardiNa dE oliVEira - Período: 26/08/2022- GE-
doc nº-140302/2022
Maria do Socorro JardiNa dE oliVEira - Período: 29 a 30/08/2022- 
GEdoc nº-140653/2022
Maria ValEria NoNaTo - Período: 25/08/2022- GEdoc nº-140168/2022
rENaTa criSTiNa dE MaToS MarTiNS - Período: 19/08 a 02/09/2022- 
GEdoc nº-140165/2022
riTa dE caSSia SoUZa rodriGUES - Período: 25/08/2022- GEdoc nº-
140239/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 01 de setembro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0683/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, 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;
lia criSTiNa MoraES coUTiNHo - Período: 29/06 a 26/10/2022 - GE-
doc nº 131352/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 01 de setembro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0684/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 
5.810/1994:
EdNa lUcia SoUZa dE Sa - Período: 02 a 31/08/2022 - GEdoc nº 
140417/2022
fraNciSco JUNior TaVarES PiNTo - Período: 27/07/2022 - GEdoc nº 
136833/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 01 de setembro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0685/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, árEa TÉcNico-adMiNiSTra-
TiVa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
11171/2022; e
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 

do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora, TErEZa criSTiNa rodriGUES corrEa, ocupan-
te do cargo de auxiliar de administração, lotada na Promotoria de Justiça 
de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, Gratificação 
de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei Estadual no 
5.810, de 24/1/1994, durante o afastamento da servidora titular da referi-
da gratificação, ANDREA RIBEIRO MOTA, no período de 01 a 15/08/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 01 de setembro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0686/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, árEa TÉcNico-adMiNiSTra-
TiVa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
11750/2022; e
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ lUiS PirES do roSário, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, lotado no Serviço de Almoxarifado, Gratificação 
de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei Estadual no 
5.810, de 24/1/1994, durante o afastamento do servidor titular da referida 
gratificação, RUBENS FERNANDES ROCHA, no período de 05 a 31/08/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 02 de setembro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0880/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de saú-
de, com fulcro no art. 129 da lei complementar Estadual nº. 057, de 6/7/2006:
GracE KaNEMiTSU ParENTE - Período: 28/08 a 06/09/2022 - GEdoc nº-
140518/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém/Pa, 01 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 4898/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
diSPENSar o servidor, HUGo alESSoN PaSSoS da SilVa, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Administração, do exercício da Gratificação de Tempo 
Integral, prevista no art. 137, § 1º, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994, concedida através da PorTaria nº 4276/2021-MP/PGJ, a 
partir de 26/08/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 02 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4899/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
15756/2021, em 21/10/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor, HUGo alESSoN PaSSoS da SilVa, auxiliar de admi-
nistração, para exercer o cargo de chefe de apoio das Promotorias de Justiça 
do interior da região administrativa 13 – Sudoeste i, a contar de 26/08/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 02 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4900/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
11831/2022, em 10/08/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça, laUro fraNciSco da SilVa frEiTaS 
JUNior, para exercer o cargo de coordenador do centro de apoio opera-
cional de direitos Humanos, durante o afastamento da titular, aNa cláU-
dia BaSToS dE PiNHo, no período de 18/08 a 09/09/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 02 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4901/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 11308/2022;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
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r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora, criSTiNa XaViEr dE caSTro, ocupante do cargo 
de auxiliar de administração, lotada no centro de apoio operacional dos 
Direitos Sociais, - CAODS, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 
137, § 1o, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, a contar 
de 01/09/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 02 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4902/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “SiP” sob o 
n.º 12657/2022, em 25/08/2022,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº 2442/2021, publicada no doE 
de 18/08/2021, a qual declarou vago, por motivo de posse em outro cargo 
público inacumulável, o cargo de Técnico em informática deste Ministério 
Público, ocupado pelo servidor ivan ikikame de oliveira,
coNSidEraNdo que o servidor supramencionado já adquiriu estabilidade 
no cargo de auxiliar Judiciário - Programador de computador - desenvolvi-
mento, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme os termos 
da PorTaria nº Pa-PGP-2022/00302, de 22/02/2022, publicada no diário 
da Justiça do TJPa, Edição nº 7319/2022, de 23/02/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, iVaN iKiKaME dE oliVEira, do cargo de Técnico em infor-
mática - aai-a-ii, nomeado por meio do ato nº 128/2017, datado de 
25/04/2017, publicado no doE de 02/05/2017, a partir de 23/02/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 02 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4904/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente GEdoc nº 139376/2022;
coNSidEraNdo a exoneração da servidora cintia de Souza Goulart, con-
forme os termos da PorTaria nº 4903/2022-MP/PGJ;
coNSidEraNdo que não haverá aumento de despesas,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, c/c 
os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, PaUla 
laiSE SilVa da lUZ, para exercer o cargo de provimento em comissão de 
assessor Ministerial, a contar de 01/09/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 02 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 848823
Portaria Nº 4912/2022-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 000473-137/2021,
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, 02 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 848906
Portaria Nº 0681/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo a coNtar 
de

dias
restaN-

tes

140377/2022 afraNia aliNE BarBo-
Sa dE alMEida liNS 2021/2022 01 a 

30/08/2022 29/08/2022 02

140738/2022 alYSSoN JoSE lEal 
TriNdadE 2021/2022 01 a 

30/09/2022 01/09/2022 30

140896/2022 EdSoN lUiZ fErrEira 
ToSTES 2021/2022 08/09 a 

07/10/2022 08/09/2022 30

141306/2022 Marli dE faTiMa fE-
liNTo PiNHo ladiSlaU 2021/2022 01 a 

30/09/2022 01/09/2022 30

141159/2022 THiaGo carValHaES 
PErES 2021/2022 01 a 

30/09/2022 01/09/2022 30

140986/2022 WilSoN dE oliVEira 2021/2022 01 a 
30/08/2022 01/08/2022 30

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 01 de setembro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 848577
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 039/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, 
HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a PorTaria nº 
039/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento 
administrativo nº 021397-003/2022 na Promotoria de Justiça de Meio 
ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na 
rua Ângelo custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
data da instauração: 29.08.2022
objeto: ausência de drenagem e pavimentação asfáltica na rua américo 
Santa rosa, Bairro canudos, nesta cidade.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 848634
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da recomendação Nº 020/2022
referência: Procedimento administrativo nº 000560-138/2022
o Promotor de Justiça Titular de São domingos do araguaia, torna pública 
a expedição da recomendação Nº 020/2022, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de São domingos do araguaia, situada na avenida 
Jarbas Passarinho, nº 293, centro, cEP. 68.520-000 – São domingos do 
araguaia – Pará – fone: (94) 3332-1206.
recomendação nº 020/2022
destinatários: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do ara-
GUaia; SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE SÃo doMiNGoS do ara-
GUaia E MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do araGUaia
assunto: rEcoMENdar à Prefeitura Municipal de São domingos do ara-
guaia, Secretaria Municipal de Saúde de São domingos do araguaia e Mu-
nicípio de São domingos do araguaia, que adote as medidas necessária, 
em caráter de urgência para:
No prazo de 30 (trinta) dias
aquisição de câmara refrigerada para a sala de vacinação, consoante 
disposto no Manuel de rede de frio do Programa Nacional de imuniza-
ção/2017
retirada de kits de PccU com validade expirada e abasteça a unidade de 
saúde de kits atualizados;
abastecimento da unidade de saúde com medicamentos pertinentes à aten-
ção Básica, bem como o armazenamento adequado das amostras grátis;
No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
Proceda aos reparos nas instalações hidráulicas e infiltrações;
Viabilizar o cumprimento integral da carga horária por parte do odontólogo 
e médico da unidade de saúde fa família abdias Soares, conforme disposto 
na PorTaria de consolidação nº 02 de 28/09/2017.
Providencie o uso dos equipamentos de raio-X odontológicos e colposcópio 
em benefício da população local.
POR FIM, fixa-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os destinatários 
da presente recomendação apontem as medidas adotadas para o efetivo 
cumprimento do presente.
São domingos do araguaia-Pa, 16 de agosto de 2022.
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 848627
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 033/2022-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Jus-
tiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entida-
des de interesse Social de Marabá, com fundamento no artigo 26, i, da lei 
8625/96 (loNMP) e artigo 31, iV da resolução 007/2019-cPJ, torna pública a 
instauração do ProcEdiMENTo adMiNSiTraTiVo 000629-940/2022.
PORTARIA n˚ 033/2022-11PJMAB
objeto:
Procedimento administrativo destinado a acompanhar o cumprimento do Ter-
mo de acordo de Não Persecução cível celebrado entre o MP e a nacional 
MaiaNa clara rodriGUES STriNGari, nos autos de ic 001203-940/2018
Envolvidos: MaiaNa clara rodriGUES STriNGari
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 848707
resUMo da Portaria Nº 036/2022 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 os termos do Art. 2º, § 6º e § 7º da Resolução CNMP nº 
23, de 17 de setembro de 2007, e Art. 13º § 1º e §2º, da Resolução CPJ nº 
007, de 13 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/
Pa, e demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a conversão 
do Procedimento Preparatório nº 001244-125/2021-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU
-bel em inquérito civil, que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de 
Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta 
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cidade de Belém do Pará.
data da conversão: 25.07.2022
objeto: comunicação realizada pela Secretaria de Estado de meio ambien-
te e Sustentabilidade - SEMaS, acerca da lavratura de auto de infração nº 
20-09/8196828 que deu ensejo ao Processo administrativo infracional nº 
2020/0000026932, em face da empresa a.l.c SilVa ME, situada na av. 
Brasil, 10 a, bairro da cabanagem, Belém/Pa
Belém-Pa, 30 de agosto de 2022.
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá: Promotor de Justiça

Protocolo: 848700
extrato da Portaria n° 037/2022-MP/PJiPiX
a Promotoria de Justiça de ipixuna do Pará, com fundamento no art. 54 
VI e § 3° da Lei Complementar n° 057/06, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de ipixuna do Pará, sito à av. Juscelino Kubistchek, n° 86, Bairro 
centro, cEP: 68.637-000, ipixuna do Pará/Pa, fone/fax: (91) 3811-2629.
PorTaria n° 037/2022-MP/PJiPi
investigado (s): r.J PiNHEiro coMÉrcio ME /raimundo José Pinheiro.
objeto: “ apurar possíveis irregularidades na aquisição de bens da empresa 
r.J PiNHEiro coMÉrcio ME, cNPJ 21.944.789/0001-09, de propriedade 
do então servidor público raimundo José Pinheiro, realizadas pelo Muni-
cípio de ipixuna do Pará, no período de setembro de 2021, até março de 
2022 ”.
Paula caroline Nunes Machado – Promotora de Justiça

Protocolo: 848689
extrato da Portaria n° 036/2022-MP/PJiPiX
a Promotoria de Justiça de ipixuna do Pará, com fundamento no art. 54 
VI e § 3° da Lei Complementar n° 057/06, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de ipixuna do Pará, sito à av. Juscelino Kubistchek, n° 86, Bairro 
centro, cEP: 68.637-000, ipixuna do Pará/Pa, fone/fax: (91) 3811-2629.
PorTaria n° 036/2022-MP/PJiPi
investigado (s): GoldEN MadEira lTda-EPP.
objeto: “ fiscalizar e acompanhar a investigação pela SEMaS/Pa a respeito 
do auto de infração AUT-1-S/21-07-00472 e relatório de fiscalização REF-
1-S/21-07-00463, em desfavor da empresa GoldEN MadEira lTdS-EPP, 
consistente em descumprir condicionantes previstas na declaração de dis-
pensa de outorga n 1403/2016 ”.
Paula caroline Nunes Machado – Promotora de Justiça

Protocolo: 848685
extrato da Portaria n° 040/2022-MP/PJiPiX
a Promotoria de Justiça de ipixuna do Pará, com fundamento no art. 54 
VI e § 3° da Lei Complementar n° 057/06, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de ipixuna do Pará, sito à av. Juscelino Kubistchek, n° 86, Bairro 
centro, cEP: 68.637-000, ipixuna do Pará/Pa, fone/fax: (91) 3811-2629.
PorTaria n° 040/2022-MP/PJiPi
investigado (s): João rodrigues rocha.
Objeto: “fiscalizar e acompanhar a investigação pela Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade a respeito dos autos de infrações 
aUT-22-04/9794013, aUT1-S/22-01-00420 e aUT-1-S/22-01-00421 e re-
latórios de fiscalização REF-1- S/22-04-00677, REF-1-S/22-01-00524 e 
rEf-1-S/22-01-00523, além do relatório técnico rT 14524/GEoUT/2021, 
em desfavor de João rodrigues rocha, cPf 069.601.036-49, consistente 
em descumprir condicionantes previstas no anexo i, da outorga 2362/2016 
e anexo i, da outorga 2361/2016 ”.
Paula caroline Nunes Machado – Promotora de Justiça

Protocolo: 848692
resUMo da Portaria N.º 39/2022/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 039/2022/13ª PJ cível de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n°. 000240-920/2022
Instauração de Procedimento Administrativo para garantia de profissional 
de apoio escolar (monitor individual) à criança M. V.V. a, a qual é pessoa 
com deficiência e encontra-se matriculada na EMEF Nei Maria Clara Macha-
do, neste Município
Marabá/Pa, 5 de setembro de 2022
lÍliaN ViaNa frEirE
Promotora de Justiça Titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 848678
resUMo da Portaria N.º 40/2022/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 040/2022/13ª PJ cível de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n°. 000066-920/2022
instauração de Procedimento administrativo para garantia de gratuidade 
de passagem à Sra. M.N. S G, a qual é pessoa com deficiência
Marabá/Pa, 5 de setembro de 2022
lÍliaN ViaNa frEirE
Promotora de Justiça Titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 848683
eXtrato do ProcediMeNto PreParatÓrio N° 01/2022-MPPa/PJU. 
a Promotora de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Ulianópolis, com 
fundamento no art. 54, VI e § 3°, da Lei Complementar nº 057/06, torna 
pública a instauração do Procedimento Preparatório n° 01/2022-MPPa/
PJU, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Ulianópolis. 
Envolvido: Prefeitura Municipal de Ulianópolis. assunto: investigar se o 
exercício do cargo de Secretário Municipal e administração e finanças é 
compatível com o exercício de atividades privadas. cYNTHia GraZiEla da 
SilVa cordEiro - Promotora de Justiça Titular da Promotoria de Ulianópolis.

Protocolo: 848662

eXtrato da Portaria Nº 42/2022/7ªPJi
a 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, com fundamento nos arts. 8°, 
incisos ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho Nacional do Ministério Pú-
blico e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, torna pública a instau-
ração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 001960-040/2022 
que encontra-se a disposição na 7ª Promotoria de castanhal, situada na 
av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal – Pará, fone (91) 
3412-6100.
PorTaria Nº 42/2022-7ªPJi
Polo ativo: 7ª Promotoria de Justiça
Polo Passivo: J. M. l.
assunto: acompanhamento da possível situação de vulnerabilidade que a 
criança J. M. l, possa estar inserida, bem como inserção desta em progra-
mas socioassitenciais e de politicas públicas setoriais.
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME, Promotora de Justiça

Protocolo: 848659
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 06/2022-MP/PJ de aFUÁ
O Promotor de Justiça de Afuá, com fundamento no art. 54, VI e § 3° da 
lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇao N° 23 - 
cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo n° 06/2022/MP/PJafUá que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de afuá, situada na Praça albertino Baraúna, s/n., centro, cEP 
68.890-000 - afuá - Pará - fone/Whatsapp: (96) 3689- 1332.
PorTaria nº 06/2022-MP/PJ de afUá
Polo Passivo: Município de afuá
assunto: acompanhar a execução do plano de atuação da Promotoria de 
Justiça de afuá, biênio 2022-2023.
adoNiS TENÓrio caValcaNTi - Promotor de Justiça

Protocolo: 848675
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 05/2022-MP/PJ de aFUÁ
O Promotor de Justiça de Afuá, com fundamento no art. 54, VI e § 3° da 
lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇao N° 23 - 
cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo n° 05/2022/MP/PJafUá que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de afuá, situada na Praça albertino Baraúna, s/n., centro, cEP 
68.890-000 - afuá - Pará - fone/Whatsapp: (96) 3689- 1332.
PorTaria nº 05/2022-MP/PJ de afUá
Polo Passivo: Município de afuá
assunto: acompanhar a execução do plano de atuação da Promotoria de 
Justiça de afuá, biênio 2022-2023.
adoNiS TENÓrio caValcaNTi - Promotor de Justiça

Protocolo: 848671
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 04/2022-MP/PJ de aFUÁ
O Promotor de Justiça de Afuá, com fundamento no art. 54, VI e § 3° da 
lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇao N° 23 - 
cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo n° 04/2022/MP/PJafUá que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de afuá, situada na Praça albertino Baraúna, s/n., centro, cEP 
68.890-000 - afuá - Pará - fone/Whatsapp: (96) 3689- 1332.
PorTaria nº 04/2022-MP/PJ de afUá
Polo Passivo: Município de afuá
assunto: acompanhar a execução do plano de atuação da Promotoria de 
Justiça de afuá, biênio 2022-2023.
adoNiS TENÓrio caValcaNTi - Promotor de Justiça

Protocolo: 848669
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 040/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, 
HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a PorTaria nº 040/2022-MP-
3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento administrativo nº 021429-
003/2022 na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, 
Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº 36- anexo 
i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 29.08.2022
objeto: apurar ausência de drenagem e pavimentação asfáltica na rua das 
Violetas, Bairro Tapanã, nesta cidade.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 848640
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 034/2022-MP/11ªPJ/stM
a 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da Lei Complementar nº 057/06 e no art. 4º, VI da Res. 23-CNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
018435-003/2022, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.
PorTaria nº 034/2022-MP/11ªPJ/STM
interessados: Elcilene Santos Pacheco; Secretaria Municipal de Educação 
de Santarém; Secretaria de cultua e desporto de Santarém.
Assunto: Instaurado a fim de apurar informações prestadas e adotar as 
medidas cabíveis com objetivo de assegurar a Gustavo Santos Pacheco e 
david de alencar lima, os direitos referidos nos artigos 4º 5º, 7º, 27, pa-
rágrafo único e 28, XVii, ambos da lei nº 13.146/2015da lei 13.146/2015.
lariSSa BraSil BraNdÃo – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 848655
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria
a 3ª Promotora de Justiça da infância e Juventude de Belém, com funda-
mento no artigo 54, VI e § 3º da Lei Complementar nº 057/06 e no artigo 
9º da resolução 174, de 04 de junho de 2017, torna pública a instauração 
do Procedimento administrativo nº 000465-117/2021, que se encontra à 
disposição na 3ª Promotoria de Justiça da infância e Juventude de Belém, 
situada na rua Ângelo custódio n° 85, bairro cidade Velha, Belém/Pa, cEP 
66.023-090; Telefone: (91) 4008-0400 – ramal 731.
PorTaria nº 007/2022-MP/3ªPJiJ
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requerido: colÉGio SaNTa MadrE
assunto: adequação da instituição escolar à devida promoção da educação 
inclusiva,
em atenção as normas especificadas e cumprimento do Plano de Desenvol-
vimento individualizado – Pdi
ProMoTora dE JUSTiÇa – SilVia BraNcHES SiMÕES

Protocolo: 848652
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da recomendação Nº 021/2022
referência: Procedimento administrativo nº 000561-138/2022
o Promotor de Justiça Titular de São domingos do araguaia, torna pública 
a expedição da recomendação Nº 021/2022, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de São domingos do araguaia, situada na avenida 
Jarbas Passarinho, nº 293, centro, cEP. 68.520-000 – São domingos do 
araguaia – Pará – fone: (94) 3332-1206.
recomendação nº 021/2022
destinatários: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do araGUaia; 
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE SÃo doMiNGoS do araGUaia.
assunto: rEcoMENdar à Prefeitura Municipal de São domingos do ara-
guaia, Secretaria Municipal de Saúde de São domingos do araguaia e Mu-
nicípio de São domingos do araguaia, que adote as medidas necessária, 
em caráter de urgência para:
No prazo de 30 (trinta) dias
aquisição de termômetro para a geladeira de conservação de vacinas, até 
que se proceda à instalação de câmara refrigerada
aquisição de câmara refrigerada para a sala de vacinação, consoante 
disposto no Manuel de rede de frio do Programa Nacional de imuniza-
ção/2017
aquisição e, por conseguinte, colocação de “palets” para retirada das cai-
xas de medicamentos que se encontram em contato direto com o piso;
implantação do teste do pezinho na Unidade Básica;
instalação de equipamentos de refrigeração na farmácia e abastecimento 
da Unidade de Saúde com medicamentos pertinentes à atenção Básica;
Aquisição e, por conseguinte, abastecimento da Unidade de Saúde com fita 
para viabilizar a utilização do glicosímetro;
No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
Proceda aos reparos nas instalações elétrica, hidráulicas, bem como no 
equipamento de ar refrigerado da sala de triagem;
Viabilizar o cumprimento integral da carga horária por parte do odontólogo, 
do médico, e da enfermeira da unidade de saúde da família da Vila Santana, 
conforme disposto na PorTaria de consolidação nº 02 de 28/09/2017.
POR FIM, fixa-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os destinatários 
da presente recomendação apontem as medidas adotadas para o efetivo 
cumprimento do presente.
São domingos do araguaia-Pa, 16 de agosto de 2022.
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 848648
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 031/2022-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Jus-
tiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entida-
des de interesse Social de Marabá, com fundamento no artigo 26, i, da lei 
8625/96 (loNMP) e artigo 31, iV da resolução 007/2019-cPJ, torna pública a 
instauração do ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio 000454-940/2022.
PORTARIA n˚ 031/2022-11PJMAB
objeto:
aPUrar SUPoSTaS irrEGUlaridadES Na coNdUTa daS NacioNaiS 
cYNTHia BETHaNia dE liMa PoMBo, claUdia cilENE alVES araÚJo 
E PaUla laiS PoMBo dE MoraES, dUraNTE a EXEcUÇÃo do ProGra-
Ma dE aTENÇÃo aoS MiGraNTES, rEfErENTE a SUPoSTo NEPoTiSMo 
E aProPriaÇÃo dE cErca dE r$ 35,00 a 40,00 doS dEMaiS ESTaGiá-
rioS loTadoS No SiNE
Envolvidos: claUdia cilENE alVES araUJocYNTHia BETHaNia dE liMa 
PoMBoPaUla laiS PoMBo dE MoraiS
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 848715
Portaria Nº 4977/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, em exercício, usando de suas atri-
buições legais;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
dESiGNar a Excelentíssima Promotora de Justiça dra. Paula caroline Nu-
nes Machado, Promotora de Justiça titular do 1º cargo de Paragominas, 
para atuar nos autos de nº 0802772-47.2022.8.14.0039, na condição de 
longa manus da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do 
cPP, prossiga com a demanda e ofereça a devida denúncia, em desfavor 
do indiciado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 
33 da lei nº 11.343/06, em razão da fundamentação jurídica apresentada.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 05 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 849075
Portaria Nº 4908/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo a implementação do Projeto da corregedoria-Geral do Mi-
nistério Público do Estado do Pará, denominado diNaMiZaNdo a oriEN-
TaÇÃo fUNcioNal, e, também, a etapa inicial do Projeto denominado 
oriENTaÇÕES iNSTiTUcioNaiS PEla iGUaldadE racial, visando o apri-

moramento funcional dos Membros do MPPa;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
12660/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar os membros lotados na região administrativa Nordeste i, a 
participarem, nos dias 12 a 13/09/2022, da orientação funcional a ser 
realizada pela corregedoria-Geral, no Ministério Público de castanhal/Pa.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 02 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 849190

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº 097/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o que consta no Processo nº 5057/2022,
rESolVE:
i – conceder suprimento de fundos ao servidor raMaYaNa Gaia riBEiro 
– cPf nº 410.012.492-91, no valor de r$3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais) para as despesas de pronto pagamento do órgão (exercício financei-
ro de 2022), obedecendo as seguintes classificações orçamentárias:
01.122.1495.8766.339030 (compra de Material de consumo) – Valor: 
r$3.000,00 (três mil reais)
01.122.1495.8766.339039 (Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) – Va-
lor: r$500,00 (quinhentos reais)
ToTal: r$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
ii – o período de aplicação do referido suprimento é de 60 (sessenta) dias 
e a prestação de contas deverá ser feita em até 03 (três) dias subsequen-
tes a este período.
iii – dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 31 de agosto de 2022.
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral do MPcM/Pa, em exercício
Portaria n° 098/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o que consta no Processo nº 5066/2022,
rESolVE:
i – aUToriZar a viagem da Procuradora EliSaBETH MaSSoUd SalaME 
da SilVa e da servidora SaBriNa oliVEira araÚJo, cargo: analista - di-
reito, para participar do “i congresso ambiental dos Tribunais de contas” 
a ser realizado na cidade de Manaus/aM, nos dias 14.09 a 16.09.2022, de-
terminando o pagamento das passagens aéreas e concedendo 04 (quatro) 
diárias para despesas de alimentação, transporte e hospedagem, com base 
no art. 29, i, da lei Estadual complementar nº 086/2013 c/c art. 145, da 
lei Estadual nº 5.810/94.
ii - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 31 de agosto de 2022.
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício

Protocolo: 848896
Portaria Nº099/2022/GaB/MPcM-Pa, de 02 de seteMBro de 2022
a Procuradora Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do 
Estado do Pará, em exercício, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 
50, da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para o exercício financeiro de 2022;
considerando que a lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, lei 
de Responsabilidade Fiscal, à gestão fiscal passou a ser de responsabilida-
de no âmbito de cada Poder constituído e do Ministério Público de contas 
dos Municípios;
Considerando finalmente, a necessidade de se assegurar o equilíbrio fiscal, 
por meio da otimização e eficiência na aplicação dos recursos públicos.
r E S o l V E:
art. 1º aprovar a Programação orçamentária e o cronograma de Execu-
ção Mensal de desembolso do orçamento do Ministério Público de contas 
dos Municípios do Estado do Pará, para o 3º Quadrimestre do exercício de 
2022, na forma dos incisos a seguir discriminados:
1.A Programação das Quotas Orçamentárias Mensais, identificada por 
programa, grupo de despesa e fonte de financiamentos, definida na forma 
do anexo i desta PorTaria, observo os limites dos saldos orçamentários; e
2.o cronograma de Execução Mensal de desembolso à conta dos recursos 
do Tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa, definido no Anexo II 
desta PorTaria.
art. 2º. as quotas orçamentárias mensais que trata o inciso i do artigo 
anterior serão disponibilizadas no Sistema de administração financeira 
para Estados e Municípios (SiafEM), pelo próprio Ministério Público de 
contas dos Municípios do Estado do Pará.
art. 3º. No caso dos anexos referidos nos incisos do art. 1º necessitarem 
de alterações, estas serão aprovadas mediante PorTaria da Procuradora 
Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará, 
observando a verificação da disponibilidade financeira e orçamentária.
art. 4º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE,PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
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GoVerNo do estado do ParÁ

orÇaMeNto FiscaL e da seGUridade sociaL

aNeXo i - ProGraMaÇÃo das QUotas orÇaMeNtÁrias

UNidade orÇaMeNtÁria - MiNistÉrio PÚBLico de coNtas dos MUNicÍPios do estado do ParÁ                                                                       

GrUPo de desPesa FoNte
VaLores Para o 3º QUadriMestre

totais
set oUt NoV deZ

01.032.1495.8403       

implementação das ações de defesa dos       

Bens e Valores Públicos       

Pessoal 0101 1.274.099,00 1.400.000,00 1.546.911,00 1.600.000,00 5.821.010,00

outras despesas correntes 0101 200.000,00 200.000,00 100.000,00 150.000,00 650.000,00

investimentos 0101 150.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 500.000,00

01.302.1495.8763       

auxílio Saúde       

outras despesas correntes 0101 75.000,00 75.000,00 75.000,00 94.950,00 319.950,00

01.331.1495.8764        

auxilio alimentação       

outras despesas correntes 0101 180.000,00 180.000,00 200.000,00 200.000,00 760.000,00

01.451.1495.8765       

implementação de ações de infraestrura MPcM       

outras despesas correntes 0101 150.000,00 150.000,00 183.000,00 150.000,00 633.000,00

investimentos 0101 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 550.000,00

01.122.1495.8766       

operacionalização de ações administrativas       

outras despesas corrente 0101 431.210,00 260.587,00 300.000,00 400.000,00 1.391.797,00

investimentos 0101 150.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.050.000,00

01.128.1495.8767       

capacitação e Valorização de Servidores e Menbros       

outras despesas correntes 0101 60.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 170.000,00

ToTaiS  2.770.309,00 2.855.587,00 2.989.911,00 3.229.950,00 11.845.757,00
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orÇaMeNto FiscaL e da seGUridade sociaL

aNeXo ii - croNoGraMa de deseMBoLso

UNidade orÇaMeNtÁria -  MiNistÉrio PÚBLico de coNtas dos MUNicÍPios do estado do ParÁ

GrUPo de desPesa FoNte
VaLores Para o 3º QUadriMestre

totais
set oUt NoV deZ

01.032.1495.8403       

implementação das ações de defesa dos       

Bens e Valores Públicos       

Pessoal 0101 1.274.099,00 1.400.000,00 1.546.911,00 1.600.000,00 5.821.010,00

outras despesas correntes 0101 200.000,00 200.000,00 100.000,00 150.000,00 650.000,00

investimentos 0101 150.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 500.000,00

01.302.1495.8763       

auxílio Saúde       

outras despesas correntes 0101 75.000,00 75.000,00 75.000,00 94.950,00 319.950,00

01.331.1495.8764       

auxilio alimentação       

outras despesas correntes 0101 180.000,00 180.000,00 200.000,00 200.000,00 760.000,00

01.451.1495.8765       

implementação de ações de infraestrura MPcM       

outras despesas correntes 0101 150.000,00 150.000,00 183.000,00 150.000,00 633.000,00

investimentos 0101 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 550.000,00

01.122.1495.8766       

operacionalização de ações administrativas       

outras despesas corrente 0101 431.210,00 260.587,00 300.000,00 400.000,00 1.391.797,00

investimentos 0101 150.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.050.000,00

01.128.1495.8767       

capacitação e Valorização de Servidores e Menbros       

outras despesas correntes 0101 60.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 170.000,00

ToTaiS  2.770.309,00 2.855.587,00 2.989.911,00 3.229.950,00 11.845.757,00

Maria regina cunha
Procuradora-Geral, em exercício

Protocolo: 848590
.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão Presencial
Número: 05/2022-MPcM/Pa
Processo nº 5018/2022
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Porta automática na entrada da recepção do Prédio Sede do MPcM/
PA e substituição de molas de pisos nas portas auxiliares de acesso ao hall do elevador, conforme quantitativo e condições especificadas no Termo de 
referência (anexo i).
obtenção do Edital: no site: www.mpcm.pa.gov.br e na sede do MPcM/Pa
responsável pelo certame: Sabrina oliveira araújo
local de abertura: Na sede do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará – Sala de licitações – Travessa: Magno de araújo, 424, 
Telégrafo, Belém-Pará cEP: 66113-055.
data da abertura: 22/09/2022
Hora da abertura: 09:30 horas (horário de Brasília)
Programa de Trabalho: 01.122.1495.8766
Natureza de despesa: 449052.24
fonte de recurso: 0101
ordenadora: Maria regina cunha – Procuradora Geral em exercício

Protocolo: 848937
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de reGistro de PreÇos 

reGistro de PreÇos Nº 029/2022 - Pe-PMa 
Processo adMiNistratiVo: N° 2022/0413-001-PMa

o MUNicÍPio de aBaetetUBa/Pa, através da Secretaria Municipal de 
assistência Social/ fundo Municipal, cNPJ 15.127.231/0001-38, resolve re-
gistrar os preços da ata de registro de Preços de Nº 029/2022 - PE-PMa,  
oriundo do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 032/2022-PE-PMa, que possui 
por objeto a Eventual contratação do Serviço de recarga de Toner e cartu-
chos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de assistência 
Social (SEMAS), conforme especificações e quantidades estabelecidas; cujo 
fornecedor registrado na arP é: aMaZÔNia SErViÇoS E EMPrEENdiMEN-
ToS lTda, cNPJ 20.042.587/0001-09, vencedor dos itens: : 01 (r$ 130,00), 
02 (r$ 130,00), 03 (r$ 130,00), 04 (r$ 130,00), 05 (r$ 125,00), 06 (r$ 
130,00), 07 (r$ 130,00), 08 (r$ 130,00), 09 (r$ 130,00), 10 (r$ 130,00), 
11 (r$ 140,00), 12 (r$ 140,00), 13 (r$ 140,00),  14 (r$ 140,00), 15 (r$ 
140,00), 16 (r$ 140,00), 17 (r$ 140,00), 18 (r$ 140,00), 19 (r$ 140,00), 
20 (r$ 140,00)  e 21 (r$ 140,00), perfazendo o valor global registrado de r$  
1.134.000,00. Vigência: 02/09/2022 a 02/09/2023. a íntegra da arP estará 
disponível na sede da Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa, Site desta PMa 
e na página do Tribunal de contas dos Municípios -TcM. Órgão Gerenciador:  
Josiane da costa Baia.

Protocolo: 848956

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acara
aViso de ProrroGaÇao

o  Município de acará/Pa torna público, a quem possa interessar, Pror-
roGaÇÃo da sessão de abertura do Tomada de Preço nº 2/2022-00012, 
cujo objeto: EXEcUÇÃo dE SErViÇoS rElaTiVoS À rEforMa do PrÉdio 
Para fUNcioNaMENTo da UNidadE BáSica dE SaÚdE, localiZado No 
Bairro PaNTaNal, No MUNicÍPio dE acará-Pa. iNforMaMoS que a nova 
data da sessão pública será dia 14 de setembro de 2022 as 14:00h (Horá-
rio de Brasília). Permanecendo inalterados as demais disposições do edital. 
Edital disponível: https://acara.pa.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.
br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Travessa São José nº 
120 Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.
pma2022@gmail.com.

aViso de ProrroGaÇao
o  Município de acará/Pa torna público, a quem possa interessar, Pror-
roGaÇÃo da sessão de abertura da Tomada de Preço nº 2/2022-00011, cujo 
objeto: EXEcUÇÃo dE SErViÇoS rElaTiVoS À rEforMa do PrÉdio Para 
fUNcioNaMENTo do cENTro dE rEfErENcia dE aSSiSTENcia Social, 
localiZado No Bairro PaNTaNal, No MUNicÍPio dE acará-Pa. iNfor-
MaMoS que a nova data da sessão pública será dia 14 de setembro de 2022 
as 09:00h (Horário de Brasília). Permanecendo inalterados as demais dispo-
sições do edital. Edital disponível: https://acara.pa.gov.br, www.comprasgo-
vernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Tra-
vessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs 
às 13:00hs, cpl.pma2022@gmail.com.

Pedro PaULo GoUVea de Moraes
Prefeito Municipal

Protocolo: 848958

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

aViso de aLteraÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022

a Prefeitura Municipal de afuá, comunica que houve alteração na data de 
abertura do processo. onde se ler 15/09/2022, lê- se 16/09/2022, publica-
do na ioEPa, em 05/09/2022, pág. 103, protocolo 848377.

afuá/Pa, 15 de julho de 2022.
Márcio antônio Ferreira Nery

Pregoeiro
Protocolo: 848959

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
aViso de adiaMeNto

toMada de PreÇos 011/2022
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aMPliaÇÃo da EScola MUNi-
ciPal frEi faUSTiNo lEGarda E rEforMa Na QUadra PoliESPorTiVo, 
No Bairro caPiM MariNHo EM afUá/Pa. a Presidente da comissão res-
ponsável pelo procedimento em tela comunica aos interessados que a sessão 
pública definida para o dia 05/09/2022 foi adiada para o dia 21/09/2022 às 
09h, tendo em vista as adequações das Planilhas e Edital.

afuá/Pa, 05 de setembro de 2022.
rosiLeY caNeLa de MeLo

Presidente da comissão Permanente de licitação
Protocolo: 848961

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNistratiVo 

toMada de PreÇos N° 2001/2022 
objeto: execução das seguintes obras: construção de duas praças e um trapi-
che no município de Barcarena. a Prefeitura Municipal de Barcarena, Pa, atra-
vés de sua comissão permanente de licitação, em conformidade com a lei n°. 
8.666/93 e disposições do edital, torna público o recurso administrativo inter-
posto por uma empresa inabilitada no certame. o recurso poderá ser adquiri-
do no departamento de licitações, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, 
no endereço descrito no edital,bem como no portal da transparência da pre-
feitura,através do endereço/link: https://barcarena.govbr.cloud/pronimtb/
index.asp?acao=1&item=2&visao=2&anoproc=2022&nrproc=2001&numpa-
ghist=2ou, ainda, no portal do jurisdicionado do TcM/Pa (sistema “Geo-o-
bras”). as demais empresas participantes, querendo, poderão impugnar o 
recurso ou renunciar desse direito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados 
a partir da data de publicação deste aviso na Imprensa Oficial, na forma do 
art. 109, § 3º, da Lei n°. 8666/93. Sendo assim, poderão protocolar suas im-
pugnações ou renúncias (desistências) no departamento de licitações, em dia 
de expediente das 08:00 às 17:00h, ou enviar para o e-mail: licitacao.pmb@
barcarena.pa.gov.br. as empresas deverão apresentar as impugnações ou re-
núncias, em ambas as possibilidades de entrega (protocolo ou e-mail), até 
as 17:00h do dia 14 de setembro de 2022, sob pena de preclusão do direito. 
Waldemar cardoso Nery Júnior - Presidente da cPL

eXtrato de coNtrato 
origem: processo administrativo n°. 180/2022/ processo licitatório 
tomada de preços n°.3008/2022. contrato n°.1185/2022. contratante: 
Prefeitura Municipal de Barcarena. contratado: Julian Graziano Sartoret-
to Eireli - Pavifenix, cnpj: 25.155.908/0001-03. objeto: execução das se-
guintes obras/serviços no município de Barcarena: terraplenagem e regu-
larização de vias/ruas na zona urbana e ramais da zona rural. fundamen-
to legal: lei n°. 8.666/93. Vigência: 450dias consecutivos. Valor total: r$ 
9.435.611,40. dotação orçamentária/fonte de recursos: 02; 0221; 15 451 
0059 1.068; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 150000000. data de assi-
natura: 05/09/2022.

Protocolo: 848963

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 027/2022

o Município de Brasil Novo/Fundo Municipal de educação, torna públi-
co a Homologação do procedimento licitatório em epigrafe, objeto: refere-se 
à registro de Preços para futura e Eventual contratação de empresa do ramo 
pertinente, com o objetivo de formar o Sistema de registro de Preços da ad-
ministração Pública Municipal para o futuro fornecimento parcelado de aquisi-
ção de cimento, para manutenção do fundo Municipal de Educação de Brasil 
Novo, e as empresas: W. N. TarGiNo, cNPJ/Mf sob o nº 21.059.854/0001-
13, com o valor total de r$ 78.750,00, Brasil Novo/Pa, 15 de julho de 2022.

WedersoN NoiMiNcHe
secretário Municipal de Brasil Novo - Pa

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos, 
oriGeM PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 027/2022

oBJeto: registro de Preços para futura e Eventual contratação de empre-
sa do ramo pertinente, com o objetivo de formar o Sistema de registro de 
Preços da administração Pública Municipal para o futuro fornecimento par-
celado de aquisição de cimento, para manutenção do fundo Municipal de 
Educação de Brasil Novo. aTa 036/2022 - EMPrESa: W N TarGiNo, cNPJ: 
21.059.854/0001-13, com valor de r$ 78.750,00 (setenta e oito mil, sete-
centos e cinquenta reais). Validade da ata de registro de Preços 12 meses a 
parti da sua assinatura.

WedersoN NoiMiNcHe
secretário Municipal de Brasil Novo - Pa

Protocolo: 848964
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2022-Pe
o Município de Brasil Novo, torna público a Homologação do procedimento lici-
tatório em epigrafe, objeto: aquisição de 50.000 l de óleo S10 para recupera-
ção de 40 quilômetros da Vicinal 21 Ponto inicial 3º 30’25.68”S; 52º44’6.24”0. 
Ponto final 3º 39’59.48”S; 52º39’5.64”0, no município de Brasil Novo/Pa, em 
atendimento ao convênio nº 178/2022-SETraN, empresa: PoSTo Tradi-
ÇÃo lTda, cNPJ/Mf sob o nº 28.129.928/0001-90, com o valor total de r$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais), JorGE HENriQUE SaNToS dE SoUSa, 
cNPJ/Mf sob o nº 20.174.278/0001-92, Valor Total r$ r$ 1.685,00 (um mil 
seiscentos e oitenta e cinco reais) Brasil Novo/Pa, 02/09/2022.

Weder MarKes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2022-Pe
tipo Menor Preço por iten. oBJETo: aquisição de 50.000 l de óleo S10 
para recuperação de 40 quilômetros da Vicinal 21 Ponto inicial 3º 30’25.68”S; 
52º44’6.24”0. Ponto final 3º 39’59.48”S; 52º39’5.64”0, no município de 
Brasil Novo/Pa, em atendimento ao convênio nº 178/2022-SETraN, coN-
TraTada: PoSTo TradiÇÃo lTda, cNPJ/Mf sob o nº 28.129.928/0001-90, 
Valor Total r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). coNTraTo Nº 260/2022. 
coNTraTada: JorGE HENriQUE SaNToS dE SoUSa, cNPJ/Mf sob o nº 
20.174.278/0001-92, Valor Total r$ r$ 1.685,00 (um mil seiscentos e oitenta 
e cinco reais). coNTraTo Nº 261/2022.foNTE dE rEcUrSoS: 2105, 1043, 
44.90.51.00, 33.93.39.00, ViGÊNcia doS coNTraToS: 12 (doze) meses. 
assinatura do contrato: Brasil Novo/Pa, 02/09/2022.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 848965

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de reVoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022 - srP
Processo N° 059/2022 

a Prefeitura municipal de Breves/Pa torna público aos interessados a rEVo-
GaÇÃo do Pregão em epígrafe, cujo objeto é formação de registro de Preços 
Para a futura E Eventual contratação de Empresa fornecedora de Utensílios 
de copa E cozinha Para atender as Necessidades das Unidades Escolares do 
Município De Breves/Pa, publicado em Diários oficiais e jornal de grande cir-
culação no dia 06/09/2022, em decorrência do ofício n° 103/2022-MP/1°PJB, 
com fulcro no art. 49 da lei 8.666/93. José antônio azevedo Leão - Prefeito.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico 028/2022-PMB 

Processo adMiNistratiVo Nº 076/2022 
objeto: contratação de Empresa Para a aquisição de 05 (cinco) caminhões 
Basculantes, 02 (dois) caminhões coletor compactador E 01 (Uma) Pá car-
regadeira Para o Municipio de Breves/Pa, conforme instrumento de convênio 
Nº 142/2022, firmado Entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano E obras Públicas - Sedop E a Prefeitura de Breves/Pa. torna público 
a HoMoloGaÇÃo do certame supracitado. licitante(s) Vencedor(as): auto 
center Veiculos ltda, inscrito no cNPJ n° 33.548.120/0001-87, com valor r$ 
4.265.000,00, totalizando o valor global de: r$ 4.265.000,00 (quatro milhões 
e duzentos e sessenta e cinco mil reais). determino a intimação das empresas 
para assinatura do contrato obedecendo ao prazo estabelecido no edital. 
José antônio azevedo Leão - Prefeito Municipal.

aViso de adJUdicaÇÃo 
PreGÃo 028/2022-PMB 

o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Breves/Pa, no uso de suas 
atribuições legais, rESolVE: com base nos elementos constantes do pro-
cesso correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, re-
ferente ao Pregão Eletrônico nº 028/2022, que objetiva: contratação de Em-
presa Para a aquisição de 05 (cinco) caminhões Basculantes, 02 (dois) cami-
nhões coletor compactador E 01 (Uma) Pá carregadeira Para o Municipio de 
Breves/Pa, conforme instrumento de convênio Nº 142/2022, firmado Entre 
a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano E obras Públicas - Sedop 
E A Prefeitura De Breves/Pa, conforme especificações constantes no edital e 
seus anexos, adJUdicar o procedimento licitatório em epigrafe em favor da 
empresa auto center Veiculos ltda, inscrito no cNPJ n° 33.548.120/0001-87, 
com valor r$ 4.265.000,00, totalizando o valor global de: r$ 4.265.000,00,  
pela proposta mais vantajosa para essa Prefeitura Municipal no valor global 
de r$ 4.265.000,00 (quatro milhões e duzentos e sessenta e cinco mil reais). 
Gabriel Brito da silva - Pregoeiro.

Protocolo: 848966

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtrato de terMo aditiVo 

espécie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 01.013/2021-PMc. 
objeto do contrato: contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de 
Publicações de avisos de licitação, Extratos de contratos, Homologações e 

Outros que Fazem Necessários na Imprensas Oficiais e Jornais de Grande Cir-
culação. contratado: coSTa & PaES lTda, cNPJ: 66.033.474/0001-15. ob-
jeto do termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência deste instrumento 
pelo período de 12 (doze) meses, iniciando em 06.08.2022 e finalizando em 
05.08.2023.  ordenadores: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal 
de cametá. elane Pinto cassiano, secretária Municipal de assistência 
social. enio de carvalho, secretário Municipal de educação. Klenard 
attilio ranieri, secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 848968
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Muni-
cipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licita-
tório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 
079/2022/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada Para 
fornecimento de aparelho de ar-condicionado Tipo Split, destinado ao aten-
dimento das diversas Secretarias/fundos Municipais e o instituto de Previ-
dência do Município de castanhal/Pa por um período de 12 (doze) meses. a 
sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas 
de Preços e início da etapa de lances no dia 20/09/2022às 09:00 horas. o 
Edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/
categoria/licitacoes/ e www.gov.br/compras e e-mail pregaoeletronico@cas-
tanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. célia do socorro da silva 
andrade - Pregoeira/PMc.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 078/2022/FMs 
objeto: contratação de empresa para fornecimento de material técnico hospi-
talar, destinado a suprir as necessidades da rede municipal de saúde de casta-
nhal/Pa, no período de 12 (doze) meses. a sessão pública de Pregão Eletrônico 
terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 
21/09/2022, às 09:00 horas). o edital estará disponível nos sites: www.casta-
nhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios; www.
comprasnet.gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir 
da data da publicação. cleonice da costa trindade - Pregoeira/FMs.

Protocolo: 848969

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de oBras e deseNVoLViMeNto 
UrBaNo de cUrioNÓPoLis

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: concorrência Pública Nº 07/2022 - TiPo: Menor Preço - 
oBJETo contratação de empresa para execução dos serviços de manuten-
ção preventiva e rotineira de estruturas de drenagem pluvial no município 
de curionópolis - daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 07 de outubro de 2022. 
Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados pelo site www.
curionópolis.pa.gov.br – 06 de setembro de 2022 – elizabeth Mª s. V. Bo-
telho da silva – Presidente cPL.

secretaria MUNiciPaL de saÚde de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: Pregão Eletrônico Nº 026/2022 - TiPo: Menor Preço por item
-oBJETo: contratação de empresa especializada em fornecimento de apare-
lho de Ultrassonografia para atender demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde de curionópolis - daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 20 de setembro 
de 2022. Hora: 09:00 hs. o edital está disponível aos interessados pelo site 
www.curionópolis.pa.gov.br e Erro! a referência de hiperlink não é válida.6 de 
setembro de 2022 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.
ModaLidade: Pregão Eletrônico Nº 025/2022 - TiPo: Menor Preço por item
-oBJETo: contratação de empresa especializada em fornecimento de aparelho 
de equipamentos e materiais de fisioterapia para atender demandas da Secreta-
ria Municipal de Saúde de curionópolis - daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 21 
de setembro de 2022. Hora: 09:00 hs. o edital está disponível aos interessados 
pelo site www.curionópolis.pa.gov.br e Erro! a referência de hiperlink não é váli-
da.6 de setembro de 2022 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

Protocolo: 849136

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNicÍPio de Faro - Pa
eXtrato de retiFicaÇÃo

aViso de PreGÃo eLetroNico 2022/17
Na matéria publicada no ioEPa do dia 25/08/2022, página 121.
oNde se LÊ: “abertura: 06/09/2022.” “Leia-se abertura: 12/09/2022.”
JodeNiLdo PiNto sarMeNto - Pregoeiro
Qualquer esclarecimento sobre o edital será feito pelo endereço eletrônico 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

Protocolo: 848970
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022 
objeto: aquisição de 01 (uma) aMBUlÂNcia TiPo “a” SiMPlES rEMoÇÃo 
- fUrGÃo, 0 KM, através do convênio Nº 045/2022, celebrado entre a Se-
cretaria de Saúde Pública - SESPa e a Prefeitura Municipal de floresta do 
araguaia. abertura no dia 19/09/2022 ás 08:15hs. Edital na íntegra disponí-
vel nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, e www.
florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e sala da CPL no Prédio da 
PMfa, das 8:00 às 12:00 horas. cel.: (94) 98418 7172. divailton Moreira 
de souza - Pregoeiro.

toMada de PreÇos Nº 003/2022 
objeto: contratação de empresa especializada para construção de ponte de 
concreto armado sobre o rio Ema, medindo 12,00 x 5,00 metros, conforme con-
vênio nº 892735/2019/MaPa. abertura no dia 27/09/2022 ás 08:30hs. Edital na 
íntegra disponível no endereço eletrônico: e www.florestadoaraguaia.pa.gov.
br/categoria/licitacoes, e na sala da cPl no Prédio da PMfa, das 8:00 às 
12:00 horas. cel.: (94) 98405 2640. Mojorri c. s. a. santiago - Prefeita.

eXtrato de coNtrato. P.e N.º 013/2022/srP. 
objeto: aquisição de materiais elétricos de iluminação pública, para a Se-
cretaria Mun. de obras e Transportes. contratante: Prefeitura Mun. de flo-
resta do araguaia. contrato: 170/2022. contratada: M N carvalho Eireli Me. 
Valor: r$ 84.100,00. contrato: 171/2022. contratada: Gyn led industria e 
comercio ltda. Valor: r$ 32.247,00. contrato: 172/2022. contratada: J. l. r. 
araújo comércio e Serviços. Valor: r$ 11.660,90. contrato: 173/2022. con-
tratada: ledluxe indústria comercio importacao e Exportacao Eireli. Valor: 
r$ 297.750,00. contrato: 174/2022. contratada: TfPM comercio de artigos 
de iluminação ltda. Valor: r$ 23.950,00. contrato: 175/2022. contratada: 
Wamix Servicos Eletricos e comercio Eireli. Valor: r$ 18.125,00. Vigência: 
02/09/2022 a 31/12/2022.

eXtrato de terMo aditiVo 
terMo aditiVo toMada de PreÇos Nº 01/2021 

Primeiro termo aditivo prorrogação de prazo de execução e vigência por 
90 (noventa) dias do contrato nº 011/2021, que tem por objeto a contrata-
ção de Empresa Especializada na área de construção civil, para revitalização 
da avenida orlando Mendonça. contratante: PMfa. contratada: K G cardoso 
rosa ltda. data de assinatura: 30/08/2022. divailton Moreira da silva - 
Presidente da cPL.

Protocolo: 848971

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ Miri
secretaria MUNiciPaL de cULtUra desPorto e LaZer

aViso de cHaMada PUBLica Nº 004/2022 cP
a secretaria Municipal de cultura desporto e Lazer do Município de 
igarapé Miri, através da comissão Permanente de licitação, torna Público aos 
interessados a realização de credenciamento de Pessoa física e Jurídica que pre-
encham os requisitos estabelecidos para Prestação dos Serviços de Bombeiro 
Profissional Civil para atender os eventos da Secretaria Municipal de Cultura, 
desporto e lazer. Esclarecimentos e duvidas pelo e-mail cpligarapemiri2021@
hotmail.com. o edital encontra se no endereço eletrônico: www.igarapemiri.pa.
gov.br. Edilene castro Mota - Presidente da comissão Permanente de licitação.

Josival Moraes Quaresma
Secretario Municipal de cultura desporto e lazer

roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal

Protocolo: 848972

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

aViso de LicitaÇÃo
carta coNVite Nº 003/2022-cPL/seMsa-cc

a Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, por meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, torna público que realizará licitação carta convite nº 003/2022-cPl/
SEMSa-cc, para reforma e ampliação do centro de Especialidade flor do Miriti. 
abertura da Sessão dia 12/09/2022 às 9h, mais informações no e-mail:cpl.igmi-
ri.pa@gmail.com.  Nazianne Barbosa Pena - ordenadora.

Protocolo: 848973

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de retiFicaÇÃo
Município de itUPiraNGa, através Prefeitura Municipal de itupiran-
ga, por intermédio do Pregoeiro, torna público a abertura do seguinte 
PreGÃo eLetrÔNico - por Sistema de registro de Preços, tipo menor 

preço por iTEM :PrEGÃo ElETrÔNico - 9/2022-030 PMi. objeto: rEGiS-
Tro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE ToNErS E fraScoS dE TiNTa No-
VoS, SErViÇoS dE rEcarGa dE ToNEr, MaNUTENÇÃo E corrEÇÃo dE 
iMPrESSora coM rEPoSiÇÃo dE PEÇaS, foi retiFicada com base nos 
documentos acostados nos autos. Notificamos que devido às alterações foi 
definida nova data para realização do certame, que ocorrerá às 08h30min 
do dia 20/09/2022. O Edital Retificado e demais anexos estarão disponí-
veis nos endereços eletrônicos: www.itupiranga.pa.gov.br, no Mural de licita-
ções - TcM - Pa, bem como serão disponibilizados para cópia em cd-roM ou 
Pendrive (fornecidos pelo interessado), por meio de pessoa autorizada pela 
empresa licitante interessada, de segunda a sexta-feira das 08h às 12h, na 
Sala da comissão de licitação, localizada no endereço: avenida 14 de Julho, 
nº 12 - centro, itupiranga - Pa, ou ainda mediante requerimento da licitante, 
através do e-mail: dpt.licitapmi@gmail.com. itupiranga, 05 de Setembro de 
2022.Bruno Pereira santos pregoeiro Portaria nº 259/2022-GP.

Protocolo: 848974

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-033-Pe
Na publicação ioEPa do dia 05/09/2022 Edição 35104 Leia-se: abertura dia 
19/09/2022, às 08:30 horas.

Protocolo: 848975

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 461/2022/seVoP 

Processo administrativo nº 17.780/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 053/2022-cEl/PMM, que gerou 
a ata de registro de Preços Nº 084/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUiSi-
ÇÃo dE TrilHo Tr-68, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Viação e obras Públicas - SEVoP, Empresa: c S loGiSTica E SErVi-
ÇoS TraNSPorTE lTda - cNPJ 09.465.044/0001-61; Valor r$ 302.600,00 
(trezentos e dois mil e seiscentos reais), assinatura 02/09/2022, Vigência: 
31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 848976

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 462/2022/seMad 

Processo administrativo nº 11.049/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 038/2022-cEl/PMM, que gerou 
a ata de registro de Preços Nº 071/2022-cEl/SEVoP/PMM; objeto: aQUi-
SiÇÃo dE PEÇaS Para MaQUiNárioS aGrÍcolaS E MaNGUEiraS E co-
NEXÕES para atender a Secretaria Municipal de agricultura. Empresa: E l 
rocHa coMErcio aTacadiSTa dE MaQUiNaS E SErViÇoS dE locaÇÕES 
EirEli cNPJ: 38.661.568/0001-26; Valor: r$ 169.542,10 (cento e sessenta 
e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e dez centavos), assinatura: 
05/09/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário 
de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 414/2022/seMad 
Processo administrativo nº 14.433/2022-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Presencial SrP Nº 067/2022/cPl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços Nº 350/2022-cPl/PMM; objeto: aquisição de materiais e equipa-
mentos para atender o projeto de pastejo rotacionado da Secretaria Municipal 
de agricultura. Empresa: ElETroforTE coMErcio & iNcorPoraÇÕES Ei-
rEli, cNPJ: 09.271.706/0001-62; Valor: r$ 192.999,90 (cento e noventa e 
dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), assinatura: 
05/09/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário 
de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 415/2022/seMad 
Processo administrativo nº 14.433/2022-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Presencial SrP Nº 067/2022/cPl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços Nº 351/2022-cPl/PMM; objeto: aquisição de materiais e equipa-
mentos para atender o projeto de pastejo rotacionado da Secretaria Municipal 
de agricultura. Empresa: iBiZa EMPrEENdiMENToS coMErcio E SErVi-
ÇoS EirEli, cNPJ: 18.559.714/0002-80; Valor: r$ 63.994,10 (Sessenta e 
três mil, novecentos e noventa e quatro reais e dez centavos), assinatura: 
05/09/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário 
de administração.

Protocolo: 848977

retiFicaÇÃo do coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 284/2022-FMs/PMM 

Na publicação n° 34.975 do dia 19/05/2022 na página n° 122, Processo 
administrativo nº 24.224/2021-PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElE-
TrÔNico Nº 134/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição parcelada 
de medicamentos farmácia básica e medicamentos controlados, para atendi-
mento das unidades básicas de saúde e hospitais do município de Marabá-Pa. 
Empresa: ciMEd iNdÚSTria dE MEdicaMENToS lTda, inscrita no cNPJ/
Mf sob o Nº 02.814.497/0007-00, Valor: r$ 45.675,00 (Quarenta, cinco mil, 
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seiscentos, setenta e cinco reais). dotação orçamentaria: 10 303 0012 2.049 
Manutenção Programa farmácia Básica, 10 301 0012 2.051 atenção Básica 
Prisional, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade -Mac/SiH. 
Elemento de despesas: Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 17 de 
Maio de 2022. lUciaNo loPES diaS - Secretário Municipal de Saúde de Ma-
rabá /Pa. onde se lê: Valor: r$ 22.875,00 (Vinte, dois mil, oitocentos, setenta 
e cinco reais) leia - se: Valor: r$ 45.675,00 (Quarenta, cinco mil, seiscentos, 
setenta e cinco reais).

Protocolo: 848978

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 065-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 9.812/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE EXPEdiENTES, PaPElaria, PEN 
driVE E cd/dVd, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MU-
NiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. UaSG: 927495 onde 
sagraram-se vencedoras as empresas: SoBral-cHaVES E cariMBoS lTda 
inscrita no cNPJ sob nº 01.088.055/0001-68, vencedora dos itens: 22, 24, 
25 perfazendo o valor total de r$ 22.169,10 (Vinte e dois mil cento e ses-
senta e nove reais e dez centavos), BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli 
inscrita no cNPJ sob nº 01.580.769/0001-99, vencedora dos itens: 11, 21, 
60, 113 perfazendo o valor total de r$ 15.352,00 (Quinze mil trezentos e 
cinquenta e dois reais), rc raMoS coMErcio lTda inscrita no cNPJ sob 
nº 07.048.323/0001-02, vencedora dos itens: 16, 26, 64, 95 perfazendo o 
valor total de r$ 42.360,50 (Quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais 
e cinquenta centavos), r E rocHa coMErcio E SErVicoS lTda inscrita no 
cNPJ sob nº 07.984.683/0001-08, vencedora dos itens: 17, 18, 19, 23, 47, 
48, 57, 63, 71, 72, 78, 89, 104, 109, 111, 112, 115, 116 perfazendo o valor 
total de r$ 42.328,75 (Quarenta e dois mil trezentos e vinte e oito reais e 
setenta e cinco centavos), coMErcial Jr EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
10.459.614/0001-90, vencedora dos itens: 27, 29, 31, 66, 79, 103, perfazen-
do o valor total de r$ 33.154,00 (Trinta e três mil cento e cinquenta e quatro 
reais), r da S coSTa E MENdoNca coMErcio dE TEcidoS lTda inscrita 
no cNPJ sob nº 12.591.019/0001-39, vencedora dos itens: 01, 12, 13, 14, 
20, 28, 30, 32, 35, 55, 58, 61, 62, 68, 73, 82, 93, 94, 101, 102 perfazendo 
o valor total de r$ 361.260,10 (Trezentos e sessenta e um mil duzentos e 
sessenta reais e dez centavos), coMErcial aTiTUdE EirEli inscrita no cNPJ 
sob nº 19.705.786/0001-70, vencedora dos itens: 15, 34, 65, 67, 69, 70, 75, 
84, 85, 87, 88, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 114 perfazendo o valor total de r$ 
83.718,00 (oitenta e três mil setecentos e dezoito reais), BoiNG coMErcio 
aTacadiSTa dE MaTEriaiS lTda inscrita no cNPJ sob nº 21.189.579/0001-
52, vencedora dos itens: 10, 38, 39, 42, 43, 59 perfazendo o valor total de r$ 
5.602,00 (cinco mil seiscentos e dois reais), didaQUE EMPrEENdiMENToS 
lTda inscrita no cNPJ sob nº 26.854.929/0001-71, vencedora do item: 107 
perfazendo o valor total de r$ 4.974,00 (Quatro mil novecentos e setenta e 
quatro reais), c KoZar doS SaNToS iNfo ElETro inscrita no cNPJ sob nº 
32.314.972/0001-47, vencedora do item: 07 perfazendo o valor total de r$ 
4.600,00 (Quatro mil seiscentos reais), l l EMPrEENdiMENToS lTda inscrita 
no cNPJ sob nº 35.433.209/0001-23, vencedora do item: 09 perfazendo o 
valor total de r$ 170,00 (cento e setenta reais), S. da SilVa M. dE alMEida 
EirEli inscrita no cNPJ sob nº 40.869.169/0001-05, vencedora dos itens: 
02, 03, 04, 05, 06, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 
74, 76, 77, 80, 81, 83, 86, 90, 91, 92, 106, 108, 110, perfazendo o valor 
total de r$ 235.067,25 (duzentos e trinta e cinco mil, sessenta e sete reais 
e vinte e cinco centavos), EXclUSiVa coMErcio E SErVicoS, PaPElaria E 
iNforMaTica lTda inscrita no cNPJ sob nº 41.597.891/0001-92, vencedora 
dos itens: 08, 49 perfazendo o valor total de r$ 9.171,00 (Nove mil cento e 
setenta e um reais), pelo que HoMoloGo o resultado. Marabá 01/09/2022 
- Monica Borchart Nicolau - secretaria Municipal de saúde - sMs - 
Portaria nº 2436/2022-GP.

Protocolo: 848984

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de reGistro de PreÇo Nº 366-2022/cPL 

Beneficiário -  F CARDOSO E CIA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 
04.949.905/0001-63, vencedora dos itens: 30, 32, 37, 42 perfa-
zendo o valor total de r$ 512.202,00 (Quinhentos e doze mil duzentos e dois 
reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 367-2022/CPL, Beneficiário -DAKAR 
coMErcio E SErVico lTda inscrita no cNPJ sob nº 10.301.008/0001-41, 
vencedora dos itens: 23, 40 perfazendo o valor total de r$ 11.094,00 (onze 
mil noventa e quatro reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 368-2022/
CPL, Beneficiário -  DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI inscrita no 
cNPJ sob nº 11.888.791/0001-54, vencedora dos itens: 05, 19, 24, 25, 31, 
33, 34, 35, 38, 41, 43  perfazendo o valor total de r$ 289.154,50 (duzentos 
e oitenta e nove mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centa-
vos), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 369-2022/CPL, Beneficiário - DISTRI-
BUidora HoSPiTalar raMoS E MENdoNca lTda inscrita no cNPJ sob nº 
27.117.540/0001-06, vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27 perfazendo o valor total de r$ 199.237,84 
(cento e noventa e nove mil duzentos e trinta e sete reais e oitenta e qua-
tro centavos) aTa dE rEGiSTro DE PREÇO Nº 370-2022/CPL, Beneficiário 
-BraSil cENTral coMErcio dE ProdUToS E SErVicoS EirEli inscrita 
no cNPJ sob nº 27.477.776/0001-53, vencedora do item: 06 perfazendo o 
valor total de r$ 14.250,00 (Quatorze mil duzentos e cinquenta reais), aTa 
dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 371-2022/cPL, Beneficiário - NUTRIVITTA HOS-
PiTalar EirEli inscrita no cNPJ sob nº 31.509.020/0001-16, vencedora dos 
itens: 14, 18, 28, 29 perfazendo o valor total de r$ 115.678,80 (cento e 
quinze mil seiscentos e setenta e oito  reais e oitenta centavos), aTa dE rE-
GISTRO DE PREÇO Nº 372-2022/CPL, Beneficiário -REDE HEALTHY CENTER 
diSTriBUidora E iMPorTadora HoSPiTalar - lTda inscrita no cNPJ sob 
nº 32.085.624/0001-45, vencedora dos itens: 08, 09 perfazendo o valor total 
de r$ 52.650,00 (cinquenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais), aTa dE 

REGISTRO DE PREÇO Nº 373-2022/CPL, Beneficiário -THIAGO G. DISTRI-
BUidora dE MEdicaMENToS E loGiSTica lTda inscrita no cNPJ sob nº 
44.037.882/0001-35, vencedora dos itens: 36, 39 perfazendo o valor total 
de r$ 16.200,00 (dezesseis  mil duzentos reais). Vigência da ata: 12 meses 
a partir da assinatura. oriunda do PrEGÃo ElETrÔNico (SrP) nº 074-2022-
cPl/PMM. Processo licitatório nº 16.957/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE fÓrMUla Para aliMENTaÇÃo 
ENTEral oU oral Para aTENdiMENTo do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE 
dE MaraBá. Marabá 05/09/2022 - Monica Borchart Nicolau - secretaria 
Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 2436/2022-GP.

Protocolo: 848985

eXtrato coNtrato N° 051/2022/FccM, 
Processo Nº 15982/2022/ceL/FccM, PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 05/2022/
cEl/fccM - Vencedora: Ml coMErcio E SErViÇoS MUSicaiS lTda, cNPJ 
no 39.479.389/0001-35, perfazendo um valor total de r$ 79.550,00 (setenta 
e nove mil quinhentos e cinquenta reais). Vigência: 31/12/2022, assinado: 
01/09/2022. recurso próprio. Vanda régia américo Gomes- Presidente 
da Fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 848981

seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato 
de credeNciaMeNto Nº 378/2020 -FMs/PMM

Processo administrativo n° 8.476/2020 - ceL/FMs/PMM, inexigibili-
dade n° 04/2020 - cEl/SEVoP/PMM, objeto do contrato original: a prestação 
de serviços técnicos especializados em Nefrologia, com Terapia renal Subs-
titutiva (hemodiálise) a serem prestados no Pronto Socorro, ambulatório e 
Enfermarias do Hospital Municipal de Marabá. EMPrESa: NEfrolifE SEr-
ViÇoS MEdicoS dE NEfroloGia lTda, pessoa jurídica de direito privado 
interno, devidamente inscrita no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 
n° 07.006.237/0001-29. objeto do aditivo: prorrogar o prazo do contrato 
original Nº 378/2020-FMS/PMM, por mais 12 (doze) meses, ficando vigente 
a partir do dia 04/09/2022 até 02/09/2023. daTa da aSSiNaTUra: 02 dE 
SETEMBro dE 2022. Luciano Lopes dias secretário Municipal de saúde 
de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 848982

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico (srP)012/2022-seMGa 
Processo administrativo nº 074/2022-PMMc. objeto: aquisição de Gêneros 
alimentícios, Material de limpeza, água Mineral e Materiais descartáveis para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão administrativa e 
Secretaria Municipal de infraestrutura.disponibilidade do Edital 06/09/2022 no 
endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.
com.br. início da entrega de propostas: 06/09/2022. abertura das propostas: 
20/09/2022 as 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. rosani 
Patrícia castro oliveira -  Pregoeira Municipal/decreto 04/2022.

Protocolo: 848988

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico 018/2022-FMs 

Processo administrativo nº 085/2022-PMMc. objeto: registro de Preço 
Para Eventual e futura contratação de Empresa Para locação de Veículos 
automotores Sem Motorista e com Manutenção, Visando atender a demanda 
do fundo Municipal de Saude de Mojuí dos campos. disponibilidade do Edital 
06/09/2022 no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portalde-
compraspublicas.com.br. início da entrega de propostas: 06/09/2022. aber-
tura das propostas: 22/09/2022 as 9h30min no site www.portaldecompras-
publicas.com.br. rosani Patrícia castro oliveira -  Pregoeira Municipal/
decreto 04/2022.

Protocolo: 848986

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURILÂNDIA DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUriLÂNdia - ParÁ
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de toMada de PreÇos Nº 013/2022 - FMe
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo da coNSTrUÇÃo ciVil, 
Para EXEcUÇÃo dE oBra dE rEforMa E adEQUaÇÃo da EScola ES-
TadUal dr. roMildo VEloSo, na Zona Urbana do Município de ourilân-
dia do Norte-Pa, recursos: convênio de cooperação Técnica e financeira 
nº042/2022-SEdUc, abertura: 26/09/2022 às 09:00 hs informações: celular 
(094) 991524617, e-mail: licitapmon@gmail.com, edital https://ourilandia.
pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/ e http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao.

carlito Lopes sousa Pereira-Presidente cPl
Protocolo: 848990
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n°  9/2022-00064
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 
coM cota reserVada Para Mes e ePPs. 

objeto: Aquisição de mobiliários em geral, com a finalidade de suprir as ne-
cessidades das Secretarias Municipais. data de abertura: 21/09/2022 as 09:00 
hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portalde-
compraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 
18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 06/09/2022. 
diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 848992

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEIXE-BOI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PeiXe-Boi
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Peixe-Boi comunica a quem faça interessar o 
extrato de edital como segue: concorrência Pública nº 001/2022 PMPB - des-
tinado contratação de Pessoa Jurídica Para Prestação dos Serviços de refor-
ma na E.E.E.f.M Professor Jonathas Pontes athias no Município de Peixe Boi 
- Pará. abertura: 05/10/2022 às 09:00hs. retirada de edital e seus anexos 
na sala da cPl, sito a Prefeitura Municipal de Peixe-Boi, localizada na avenida 
João Gomes Pedrosa, nº 500, centro - cEP: 68734-000, Peixe-Boi/Pa, das 08 
às 13hs ou pelo site www.prefeituradepeixeboi.pa.gov.br e TcM: www.tcm.
pa.gov.br. João Pereira da silva Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 848993

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Prainha/Pá, torna público que se fará realizar 
o PrEGÃo ElETrÔNico(SrP) Nº 9/2022-110803, tipo menor preço por item, 
abertura dia 21.09.2022, às 10:00hmin, horário local. objeto: registro de Pre-
ços Para aquisição de diversos Materiais Permanente Para atender as Necessida-
des das Secretarias E fundos Municipais da Prefeitura de Prainha/Pa, retirada do 
edital na Sala de licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, situado na Pa 419, 
Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim Planalto - Prainha/Pará, das 08:00 as 
12:00h e pelo e-mail:  licitaprh@gmail.com, www.portaldecompraspublicas.com.
br,https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/.
a Prefeitura Municipal de Prainha/Pá, torna público que se fará realizar o PrE-
GÃo PrESENcial - SrP Nº 9/2022- 010701, tipo menor preço por item, abertura 
dia 20.09.2022, às 10:00h min, horário local. objeto:rEGiSTro dE PrEÇo Para 
EVENTUal Serviços de Hospedagens e Hotelaria, visando atender as Secretarias 
Municipais da Prefeitura Municipal de Prainha/pá,retirada do edital na Sala de 
licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Jatua-
rana, km 01 - Bairro Jardim Planalto - Prainha - Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo 
e-mail:  licitaprh@gmail.com e https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.
tcm.pa.gov.br/. davi Xavier de Moraes - Prefeito Municipal.

Protocolo: 848995

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 9/2022-0015 
tipo menor preço por item. objeto: registro de Preços Para futura contrata-
ção de Empresa Prestadora de Serviços de locação de Veículos destinados ao 
Transporte Escolar da rede Estadual E Municipal de Ensino, do Município de Pri-
mavera/Pa, com abertura no dia 16/09/2022, a partir das 09h00, no site: www.
portaldecompraspublicas.com.br. Editais disponíveis nos sites: http://primavera.
pa.gov.br/; http://tcm.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

PreGÃo eLetrÔNico N° 9/2022-0016
tipo menor preço por item. objeto: aquisição de Equipamentos E Ma-
teriais Permanentes Para atenção Especializada Em Saúde, destinados a 
atender as Necessidades do Novo centro de Saúde de Primavera/Pa cNES: 
2676966, com abertura no dia 19/09/2022, a partir das 10h00, no site: www.
portaldecompraspublicas.com.br. Editais disponíveis nos sites: http://prima-
vera.pa.gov.br/; http://tcm.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.
br. Áureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal PMP/Pa.

Protocolo: 848994

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
retiFicaÇÃo 

Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referen-
te ao aviso de Extrato de registro de Preços referente ao Pregão eletrônico 
028/2022, circulada no d.o.U seção 3 pág. 376, quarta-feira, 31 de agosto 
de 2022; doE/Pa pág. 105, Segunda - feira, 29 de agosto de 2022 e diário 
do Pará Pág. B8, Segunda - feira, 29 de agosto de 2022, cujo objeto: aquisi-
ção de materiais elétricos para a iluminação pública, objetivando atender as 
necessidades da prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa. oNde se 
LÊ: Torna público o extrato da ata de registro de Preço 058/2022, oriunda 
do Pregão Eletrônico nº 028/2022. Leia-se: Torna público o extrato da ata 
de registro de Preço 025/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 028/2022. 
carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 848997

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°114/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 063/2022/srP/FMs

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender a 
vários setores da Secretaria Municipal de Saúde - fMS.
abertura dia 20/09/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.
com, cpl@pmsaraguaia.pa.gov.br e na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 
08h00min às 12h00min.

Wryslhia Kelly de carvalho Ferreira conti
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 848998

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de ProrroGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00062/2022
o Município de são domingos do capim, pelo princípio da oportunidade e 
conveniência, através da Pregoeira, torna público a prorrogação do processo 
licitatório do Tipo Menor Preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE filTroS, ÓlEoS lUBrificaNTES E oUTroS 
dEriVadoS dE PETrÓlEo, EM aTENdiMENTo aS NEcESSidadES da PrE-
fEiTUra E dEMaiS fUNdoS MUNiciPaiS dE SÃo do MiNGoS do caPiM/
Pa. Para o dia 21/09/2022 às 08:00 horas, continuando inalterados as demais 
informações. Maria Jose Bastos do aMaraL-PrEGoEira.

Protocolo: 848999

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

segundo aditivo ao contrato Nº 20210365, que objetiva a alteração con-
tratual no valor de r$ 441.831,56 (quatrocentos e quarenta e um mil, oito-
centos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), nos termos do art. 
65, inciso i, alínea ‘a’, da lei federal nº 8.666/93, passando o contrato a 
ter o valor total de r$ 3.147.742,08(três milhões, cento e quarenta e sete 
mil, setecentos e quarenta e dois reais e oito centavos). Tomada de Pre-
ços 006/2021 - f araUJo coNSTrUÇoES E SErViÇoS lTda - ME - objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dEPaViMENTaÇÃo EM PEdra 
racHÃo Na ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio. contratante: PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU Vigência: 31/08/2022 a 31/12/2022. data 
de assinatura do contrato: 31/08/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 849001
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo Joao de PiraBas
eXtrato de retiFicaÇÃo

aViso de PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 12/2022/srP
Na matéria publicada no ioEPa do dia 01/09/2022, página 122. 
onde se lê: “abertura: 15/09/2022”. Leia-se: “abertura: 21/09/2022”.
tatiaNa do socorro MartiNs da siLVa-PrEGoEira

Protocolo: 849002
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
ModaLidade: toMada de PreÇos nº 2/2022-008 

objeto: construção do novo prédio da câmara Municipal do Município de 
São Miguel do Guamá, de acordo com o convênio Nº 060/2022, Processo Nø 
2022/125929 celebrado entre o Estado do Pará através da Secretaria de Esta-
do de desenvolvimento  Urbano de obras Públicas - SEdoP e o Município de 
São Miguel do Guamá através da Prefeitura Municipal. Vencedor: M & B ENGE-
NHaria lTda, com o valor total de r$ 1.975.383,15(Um Milhão, Novecentos 
e Setenta e cinco Mil, Trezentos e oitenta e Três reais e Quinze centavos). 
Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 - eduardo sampaio Go-
mes Leite - Prefeito Municipal. 02 de setembro de 2022.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos Nº 031/2022 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 038/2022 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Especializada em 
fornecimento de recargas de Gases Medicinais (Gás oxigênio E ar comprimi-
do) Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São 
Miguel do Guamá/Pará.  Vigência: 12 meses. data da assinatura: 26/08/22. 
contratante: fundo Municipal de Saúde cNPJ 11.454.760/0001-95, coNTra-
TadoS: r. V. da S. MarQUES - ME, cNPJ: 06.105.627/0001-93, valor r$ 
747.284,50 (Setecentos e Quarenta e Sete Mil, duzentos e oitenta e Quatro 
reais e cinquenta centavos).

eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito Municipal
Protocolo: 849003

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo
MUNicÍPio de saPUcaia - Pa.

ÓrGÃo: PreFeitUra MUNiciPaL de saPUcaia - Pa.
toMada de PreÇos Nº 005/PMs/2022

oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa HaBiliTada dE ENGENHaria Para a 
EXEcUÇÃo daS oBraS dE rEcUPEraÇÃo dE 85,3 KM dE ESTradaS Vici-
NaiS E aSSENTaMENTo dE BUEiroS E MaTa BUrro dE coNcrETo arMa-
do, NaS SEGUiNTES localidadES: ESTradaS ViciNaiS - MaraJaÍ - laGo 
aZUl - aGaPiTo - Nadir E VaGNEr - ZÉ BraNco - ZoNa rUral do MUNi-
cÍPio dE SaPUcaia - Pará.
JUstiFicatiVa: devido os preparativos para comemoração alusiva ao fe-
riado 07 de Setembro (dia da independência), a data de rEcEBiMENTo E 
iNÍcio da aBErTUra doS ENVEloPES “docUMENTaÇÃo E ProPoSTaS” foi 
transferida para o dia 12 de Setembro de 2022, às 09h00min (Nove horas). 
No departamento de licitações da Prefeitura Municipal de Sapucaia;
o Edital poderá ser obtido no Portal da Transparência no Sítio da Prefeitura 
Municipal, no Mural de licitações do TcM/Pa, ou ainda, na Sala de licitações 
da Prefeitura Municipal situada na rua dália, nº 77, centro, no horário das 
08h00min às 11h00min de segunda à sexta-feira. outras informações pelo 
Email: licitacoessapucaia@hotmail.com, ou na Sala de licitações.

Sapucaia - Pa, 01 de Setembro de 2022.
JUNiVaN Freitas de siLVeira

Presidente da comissão Permanente de licitação
Portaria nº 005/2022

Protocolo: 849005
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 052/2022-Pe/srP

Retificação de Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 052/2022-PE/SRP
Na Publicação circulada no dia 05/09/2022, Imprensa Oficial do Estado do 
Pará Nº. 35.104, Página: 110.
aoNde se LÊ: coTa EXclUSiVa. Leia-se: coTa rESErVada.

carlos augusto de Lima Gouvêa-PreFeito
Protocolo: 849006

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ULIANÓPOLIS

.

decisÃo - 
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022-FMMa

adoto como fundamento de decidir o que exposto no Parecer Jurídico que 
passar a fazer parte desta decisão e NEGo provimento ao recurso interposto 
pela empresa cacTUS coNSTrUÇÕES iNdUSTria E iNcorPoraÇÕES lTda, 
tendo em vista a ausência de justa causa que enseje razão às alegações da 
recorrente. NEGo, provimento ao recurso. Publique-se na forma da lei. cum-
pra-se. Ulianópolis, Pa, 31 de agosto de 2022.

KeLLY cristiNa destro-Prefeita

Protocolo: 849007
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇos 019/2022

o secretário Municipal de saúde, no uso das atribuições legais a ela con-
feridas, em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 8.666/1993 em 
conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 033/2005 e art. 
1º, inciso iV do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: adJUdicar e Ho-
MoloGar, em favor da empresa: construtora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ: 
17.199.057/0001-64, para a contratação de Empresa especializada para a 
construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS), com área construída 
de 90,37m², na localidade de Vila Nova Piquiá - Polo do Japim, no Município 
de Viseu/Pa, no valor de r$ 231.171,50.

Fernando dos santos Vale
Secretário Municipal de Saúde

cNPJ 11.984.819/0001-57

eXtrato de coNtratos
toMada de PreÇos Nº 019/2022 

objeto: contratação de Empresa especializada para a construção de 01 
(uma) Unidade Básica de Saúde (UBS), com área construída de 90,37m², na 
localidade de Vila Nova Piquiá - Polo do Japim, no Município de Viseu/Pa. con-
tratante: fundo Municipal de Saúde de Viseu, cNPJ n° 11.984.819/0001-57. 
contratado: construtora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ: 17.199.057/0001-64. 
contrato n° 285/2022/cPl. Valor r$ 231.171,50 (duzentos e Trinta e Um Mil, 
cento e Setenta e Um reais e cinquenta centavos). Vigência: 02/09/2022 a 
02/03/2023.

Fernando dos santos Vale
Secretário Municipal de Saúde

cNPJ 11.984.819/0001-57
Protocolo: 849008

.

.

ParticULares
.

aNtoNio VaLdereZ de carVaLHo costa
cPF n° 237.750.092-72 

Torna público que recebeu a licENÇa aMBiENTal dE oPEraÇÃo (lo) na 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa izabel do Pará, sob n° 
079/2022, para exercer atividade de extração mineral de areia e saibro.

Protocolo: 849010
.

.

eMPresariaL
.

a empresa aUto Posto caMetÁ ii 
coMÉrcio de deriVados de PetrÓLeo Ltda 

com cNPJ: 34.973.469/0001-29 
Torna público que requereu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiEN-
TE dE caMETá - SEMMa/Pa, a renovação da licença de operação - lo Nº 
006/2020, para exercer a atividade de coMÉrcio VarEJiSTa dE coM-
BUSTÍVEiS Para VEÍcUloS aUToMoTorES; coMÉrcio VarEJiSTa dE 
GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo (GlP) - GáS/ BoTiJÓES dE 13 KG. Situada 
na rua coronel raimundo leão, Nº 1010, Bairro central Município de caMETá/Pa.

Protocolo: 849013
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a empresa cBaa - asFaLtos Ltda
com cNPJ: 05.099.585/0001-62 

Torna público que recebeu da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE 
dE aNaNiNdEUa - SEMa/Pa, a licença de operação lo- l082222, para exer-
cer a atividade de USiNa dE aSfalTo. Situada no Setor c, Qd 08, lt 3 a 6, 
S/N, Bairro distrito industrial Município de aNaNiNdEUa/Pa.

Protocolo: 849011

cPaULa coMÉrcio de coMBUstiVeis eireLi 
cNPJ: 33.872.388/0001-70 

Torna público que requereu a SEMaS/Pa (Secretaria de Estado de Meio am-
biente do Pará) a sua licença de operação (Protocolo 2022/31609) para a 
atividade de transporte rodoviário de produtos perigosos localizado na av. 
Principal, N°81, Bairro capistrano de abreu em Marabá-Pa.

Protocolo: 849014

coNseLHo reGioNaL de MediciNa 
do estado do ParÁ

editaL
o coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará, realizará lici-
tação, na modalidade Pregão Presencial nº03/2022, tipo MENor PrEÇo Por 
loTE GloBal, objetivando a contratação de empresa especializada para for-
necimento e instalação de móveis para escritório (poltronas, cadeiras, mesas, 
armários, etc.) a serem instalados na Sede, localizado na av. Generalíssimo 
deodoro 223, Umarizal, Belém/Pa, cEP:66.050-160, que atendam às condi-
ções, quantitativos, e especificações mínimas estabelecidas no Edital. O Rece-
bimento dos Envelopes (credenciamento, proposta e habilitação) dar-se-á no 
dia 16/09/2022 às 10:30 HoraS (horário de Belém-Pa) na av. Generalíssimo 
deodoro 223, Umarizal, Belém/Pa. o edital pode ser obtido na Sede do cr-
M-Pa no endereço acima ou no portal eletrônico do crM/Pa www.cremepa.
org.br - na aba Jurídico - Portal de licitações. - drª. tereZa cristiNa de 
Brito aZeVedo - Presidente do crM/Pa.

Protocolo: 849015

coNVocaÇÃo UrGeNte
editaL de coNVocaÇÃo

Pastor oseias MUNiZ da costa, membro e Vice Presidente da igre-
ja denominada iGreJa MissioNaria de JesUs , no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os membros, que nesta data são 
em número de 20 em condições de votar, para se reunirem em assembleia 
Geral extraordinária, a realizar-se no dia 20/09/2022 na sua sede, à rua 3ª 
rural nº 30, Heliolandia, distrito industrial, ananindeua-Pa às  09:00 hs, com 
a presença de 2/3 dos associados,  em primeira convocação; às 09hs:30min, 
com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convoca-
ção; ou às 10:00hs, com a presença do mínimo 10 (dez) associados, em 
terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos: ordEM do 
dia: 1 - eleição e posse imediata dos membros do coNSElHo adMiNiSTra-
TiVo e do coNSElHo fiScal. 2- outros assuntos de interesse social.

ananindeua (Pa), 1 de setembro de 2022
oseias MUNiZ da costa

Protocolo: 849016

associaÇÃo dos Moradores do 
rio PiariM Para o eXtratiVisMo 

cNPJ nº 17.913.818/002-06 
Torna público o recebimento da licença de atividade rural nº 13721/2021 (va-
lidade até 17/05/2027) e autorização de Exploração florestal nº 27385/2021 
(validade até 09/11/2023), junto a Secretaria Estadual de Meio ambiente e 
Sustentabilidade do Pará.

Protocolo: 849021

a aLcoa WorLd aLUMiNa BrasiL Ltda.
cNPJ 06.167.730/0005-91 

Torna público que solicitou junto a SEMaS/Pa, licença de operação para o 
Transporte de Produtos Perigosos, através do Processo nº 27212/2022, para 
trafego nas áreas da Mina e Porto da Mina Juruti, localizados na zona rural e 
urbana, do Município de Juruti, Estado do Pará.

Protocolo: 849022

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

retiFicado
coNcorrÊNcia Nº 024/2022 (srP)

o SENai - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados, nos termos 
do subitem 09.6 do instrumento convocatório, que decidiu adiar sine die a 
fase externa do procedimento licitatório abaixo caracterizado.
oBJETo: aquisição de bancadas didáticas de hidráulica e eletro hidráulica, 
pneumática e eletropneumática, manutenção de mecânica, simulações de fa-
lhas, monitoramento de rotativo e seus respectivos componentes em atendi-
mento as necessidades do SENai-dr/Pa, conforme edital e anexo i.
O adiamento será em virtude dos ajustes nas especificações técnicas. A data 

da nova abertura será posteriormente republicada e ainda disponibilizada no 
endereço abaixo citado e no site da fiEPa - http://fiepa.org.br/.
Endereço: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Nazaré/Belém do Pará, 
horário comercial.

Belém (Pa), 06 de setembro de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 849019

FarMÁcia PersoNaLe Ltda 
inscrita no cNPJ 34.686.568/0004-72 

Situada no endereço Tv. WE 19, conj. cidade Nova V, Nº 162, ananindeua 
Pa, torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio am-
biente- SEMa a licença ambiental de operação para a atividade de comercio 
Varejista de Produtos farmacêuticos, com Manipulação de fórmulas, através 
do requerimento Nº r039022.

Protocolo: 849029

aNtoNio roGerio do rÊGo FiGUeiredo 
Torna público que recebeu da SEMMa/ capitão Poço, a licença de operação 
nº 075/2022 através do processo nº 2240/2022, válida até 05/08/2023 para 
a atividade de EXTraÇÃo dE MiNEraiS NÃo METálicoS em uma área de 
31,48 hectares no município de capitão Poço/Pa.

Protocolo: 849031

M. do s. r. PFeiFF - ePP 
NoMe de FaNtasia VaLe Pescados 

cNPJ 04.240.742/0001-45 
localizada na rua Sinhazinha ferreira, 285, Vila Sinhá, Bragança/Pa, cEP 
68.600-000 torna público que requereu a renovação da sua licença de ope-
ração lo 078/2019 para terminal/entreposto de recepção, armazenamento, 
comercialização e/ou frigorificação de pescado, na SEMMA Bragança/PA no 
dia 21 de julho de 2022 (Proc. 098/22).

Protocolo: 849024

cÂMara MUNiciPaL de MeLGaÇo
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico: Pe-003/2022-cPL-cMM 
objeto: aquisição parcelada de Material de consumo: (Gêneros alimentí-
cios, Materiais de Expediente, Material de Higiene, limpeza e descartáveis) e 
Material permanente para suprir as demandas da câmara Municipal de Mel-
gaço. data de abertura do certame: 19/09/2022. Horário: 09h00min. local: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. Jayane Garcia de araújo 
- Pregoeira.

Protocolo: 849025

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
serViÇo NacioNaL de aPreNdiZaGeM 

do traNsPorte - seNat
UNidade B Nº37

ato aViso de LicitaÇÃo
                         ato coNcorrÊNcia Nº 005/2022
o SEST – Serviço Social do Transporte e o SENaT – Serviço Nacional de 
aprendizagem do Transporte comunica aos interessados a nova data da 
concorrência para coNTraTaÇÃo dE 01 (UMa) aGÊNcia dE PUBlicidadE E 
ProPaGaNda, SoB dEMaNda, Para aTENdEr aS UNidadES oPEracioNaiS 
B Nº37 BElÉM/Pa, B Nº77 MaraBá/Pa, B Nº76 SaNTarÉM/Pa, c Nº110 
ParaGoMiNaS/Pa E B Nº66 MacaPá/aP do SEST SENaT ViNcUladaS 
ao coNSElHo rEGioNal NorTE ii – crNii. o recebimento dos envelopes 
contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial será no dia 
13/09/2022, das 15h às 15h20min. Para retirada do edital e acesso às demais 
informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade SEST SENaT Belém 
situado no endereço situado avenida augusto Montenegro, KM 12, 765 – 
águas Negras – cEP 66820-000 – Belém/Pará. Maiores informações através 
do e-mail: licitacao.b037@sestsenat.org.br.

Gabriela Bastos Machado
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 849205

siNdicato dos traBaLHadores eM carros Forte, 
traNsPorte de VaLores e escoLta arMada do 

estado do ParÁ – siNdForte-Pa
editaL de coNVocaÇÃo

Pelo presente Edital, o SiNdicaTo doS TraBalHadorES EM carroS 
forTE, TraNSPorTE dE ValorES E EScolTa arMada do ESTado do Pará 
– SiNdforTE-Pa, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 09.181.602/0001- 67, por seu 
representante abaixo assinado, convoca todos os trabalhadores associados da 
base territorial deste sindicato, para a assembleia Geral Extraordinária – aGE 
de Prestação de contas do período de 01/07/2018 a 31/12/2021, que se 
realizará dia 10/09/2022, às 08h00 em primeira convocação e às 08h30 em 
segunda e última convocação, com qualquer número de associados presentes 
no seguinte endereço, na sede do sindicato, sito à av. doutor freitas, nº 
2626 altos, Bairro Marco, Belém/Pa, cEP 66093- 810, cuja pauta será a 
apresentação das contas e sua aprovação pela categoria, tudo nos termos do 
disposto no estatuto Social do Sindicato. Belém/Pá, 06 de setembro de 2022.  
Jonh carvalho de souza; Presidente.

Protocolo: 849212


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2022-09-06T00:13:13-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




