
diário oficial Nº 35.109   1sexta-feira, 09 dE SETEMBro dE 2022DIÁRIO OFICIALBelém, Sexta-feira
09 de Setembro de 2022

República Federativa do Brasil - Estado do Pará 112 Páginas
ANO CXXXIl DA IOE

131º DA REPÚBLICA
Nº 35.109

eXecUtiVo
GaBiNete do GoVerNador ....................................................- PáG. 4
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado ................................- PáG. 5
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado ............................- PáG. 6
ProcUradoria GEral do ESTado ..............................................- PáG. 7
SEcrETaria ESTraTÉGica dE
arTicUlaÇÃo da cidadaNia  ......................................................- PáG. 9
aUdiToria GEral do ESTado  ..................................................- PáG. 10
fUNdaÇÃo ParáPaZ ...................................................................- PáG. 10

secretaria de estado 
de PLaNeJaMeNto 
e adMiNistraÇÃo ...................................................................- PáG. 10
iMPrENSa oficial do ESTado  .................................................- PáG. 14
iiNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária 
do ESTado do Pará ..................................................................- PáG. 15
EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica 
do ESTado do Pará ..................................................................- PáG. 15

secretaria de estado 
da FaZeNda ..............................................................................- PáG. 11
BaNco do ESTado do Pará S.a ................................................- PáG. 27

secretaria de estado 
de saÚde PÚBLica ..................................................................- PáG. 27
HoSPiTal oPHir loYola ............................................................- PáG. 41
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará ...................... - PáG. 43
fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia 
E HEMaToloGia do Pará ...........................................................- PáG. 44
fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal 
dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa .....................................................- PáG. 45

secretaria de estado 
de traNsPortes .....................................................................- PáG. 48

secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca ...................................................- PáG. 49
NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral ...........................- PáG. 49
aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária 
do ESTado do Pará ..................................................................- PáG. 50
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica 
E EXTENSÃo rUral do ESTado do Pará ...................................- PáG. 52

secretaria de estado 
de Meio aMBieNte 
e sUsteNtaBiLidade .............................................................- PáG. 53
iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal 
E da BiodiVErSidadE do ESTado do Pará .............................- PáG. 55

secretaria de estado 
de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL .....................................................................- PáG. 55
PolÍcia MiliTar do Pará ..........................................................- PáG. 58
fUNdo dE aSSiSTÊNcia Social da PolÍcia MiliTar  ..............- PáG. 58
fUNdo dE SaÚdE da PolÍcia MiliTar  .....................................- PáG. 59 
corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará ...................................- PáG. 59
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará  ............................................. - PáG. 61
PolÍcia ciENTÍfica do Pará ......................................................- PáG. 65
dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará .....................- PáG. 67

secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria .......................................................................- PáG. 72

secretaria de estado 
de cULtUra ..............................................................................- PáG. 76
fUNdaÇÃo cUlTUral do Pará ...................................................- PáG. 76
fUNdaÇÃo carloS GoMES  ........................................................- PáG. 76

NESTA EDIÇÃO 
secretaria de estado 
de coMUNicaÇÃo
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo ..................................- PáG. 76

secretaria de estado 
de edUcaÇÃo ...........................................................................- PáG. 77
UNiVErSidadE do ESTado do Pará .........................................- PáG. 79

secretaria de estado 
de assistÊNcia sociaL, 
traBaLHo, eMPreGo e reNda ..............................................- PáG. 82
fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo 
SocioEdUcaTiVo do Pará ........................................................- PáG. 83

secretaria de 
estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos .............................................................- PáG. 83

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia ...........................................................- PáG. 84
coMPaNHia dE dESENVolViMENTo 
EcoNÔMico do Pará .................................................................- PáG. 85
NÚclEo dE GErENciaMENTo do ProGraMa
dE MicrocrÉdiTo-crEdcidadÃo  ............................................- PáG. 85

secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
UrBaNo e oBras PÚBLicas ..................................................- PáG. 85
NÚclEo dE GErENciaMENTo dE
TraNSPorTES METroPoliTaNo  ................................................- PáG. 87

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica ........................- PáG. 87
fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo 
a ESTUdoS E PESQUiSaS............................................................- PáG. 89
EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará .......................................- PáG. 90

secretaria de estado 
de esPorte e LaZer ................................................................- PáG. 90

secretaria de estado 
de tUrisMo  .............................................................................- PáG. 91

deFeNsoria PÚBLica 
do estado ................................................................................- PáG. 91

JUdiciÁrio
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará ..............................- PáG. 95

triBUNais de coNtas
TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará ...............................- PáG. 95

MiNistÉrio PÚBLico
MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará ...................... - PáG. 100
MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará.............................. - PáG. 100

MUNicÍPios ...........................................................................- PáG. 106
ParticULares ......................................................................- PáG. 112
eMPresariaL ........................................................................- PáG. 112



2  diário oficial Nº 35.109  sexta-feira, 09 dE SETEMBro dE 2022

  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
GABINETE DO GOVERNADOR
Governador: Helder Zahluth Barbalho 
Tel.: (91) 3216-8829/ 3342-5663
GABINETE  DO VICE-GOVERNADOR
Vice-Governador: 

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: Luiziel Henderson Guedes de Oliveira
Tel.: (91) 3216-8831 /8832/8833/8830 
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: CEL. PM Osmar Vieira da Costa Júnior
Tel.: (91) 3214-0601/ 33425672 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE
Procurador Geral: Ricardo Nasser Sefer
Tel.: (91) 3344-2742/2798/2786/2700

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO SUDESTE DO PARÁ
Secretário: João Chamon Neto
Tel.: (94) 98402-9275 / (94)98404-7928

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO BAIXO AMAZÔNAS 
Secretário: Alexandre Almeida Maduro
Tel.: (93) 98412-6196 

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO MARAJÓ 
Secretário: Jaime da Silva Barbosa
Tel.: (91) 98585-2595

secretaria estratÉGica 
de articULaÇÃo da cidadaNia
Secretário: Ricardo Brisolla  Balestreri
Tel.: 3342-0351/0352/0363 
 
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE
Auditor: José Rubens Barreiros de Leão
Tel.: (91) 3239-6477 /6450/ 6677 

OUVIDORIA GERAL DO ESTADO - OGE
Auditor: Arthur Houat Nery de Souza
Tel.: (91) 3216-8883/8899

FUNDAÇÃO PARÁPAZ
Presidente: alberto Henrique Teixeira de Barros
Tel.: (91) 3321-4303 /98510-8012/ Geral: 3321-4300

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD
Secretária: Ivaldo Renaldo De Paula Ledo   
Tel.: (91) 3194-1010/1004/1012/1427

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE 
Presidente: Aroldo Carneiro
Tel.: (91) 4009-7860/7800/7801 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
Presidente: Bernardo albuquerque de almeida
Tel.: (91) 3366-6111/6117/6118

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
Presidente: Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva
Tel.: (91) 3182-3585/3587  

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ - EGPA
Diretor Geral: Dr. Wilson Luiz Alves Ferreira (Interino) 
Tel.: (91) 3214-6860/6802/6803 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA
Secretário: René de Oliveira e Sousa Júnior
Tel.: (91) 3222-5720/3218-4200/4324  Fax: (91) 3223-0776

BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
Presidente: Ruth Pimentel Méllo
Tel.: (91) 3348-3310/3320/3209/ 3223-0823 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA 
Presidente: cilene Moreira Sabino de oliveira
Tel.: (91) 3217-5802/5804 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Secretário: Rômulo Rodovalho Gomes
Tel.: (91) 4006-4347/4356/4006-4800/4804/4805/4006-4849

HOSPITAL OPHIR LOYOLA 
Diretora Geral: ivete Gadelha Vaz
Tel.: (91) 3265-6530/6529/6500

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
Presidente: Bruno Mendes Carmona
Tel.: (91) 4009-2241/2202/0329/2333 

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA 
E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA
Presidente: Paulo André Castelo Branco Bezerra 
Tel.: (91) 3110-6500/6502 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Helder Zahluth Barbalho 
GOVERNADOR

Vice-Governador

Francisco Melo
Presidente da Assembleia Legislativa

Célia Regina de Lima Pinheiro
Presidente do Tribunal de Justiça

João Paulo Carneiro Gonçalvez Ledo
Defensor Público Geral do Estado

Cesar Bechara Nader Mattar Júnior
Procurador Geral de Justiça

Aroldo Carneiro
Presidente

Moises Alves De Souza
Diretor Administrativo e Financeiro

Allan Gonçalves Brandão
Diretor Técnico

Sandra Maria Caminha Fonseca
Diretora de Documentação e Tecnologia

DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO, REDAÇÃO E PARQUE GRÁFICO
Trav. do Chaco, 2271, Marco - 66.093-410 Belém - Pará

RECEPÇÃO: 4009-7800
www.ioepa.com.br

PUBLICAÇÕES
91 4009-7810 | 4009-7819

cm x coluna R$ 88,00
(*) O padrão de publicação obedecerá obrigatoriamente a fonte 
Verdana, Corpo 7.

a ioe teM UM recado Para sUa eMPresa
PUBLicar No diÁrio oFiciaL FicoU Mais 

rÁPido e Mais seGUro.

o sistema e-diário, que recebe publicações para o diário oficial do 
Estado, mudou. É um reforço do compromisso da Imprensa Oficial do 

Estado com seus usuários.

critÉrios Para PUBLicaÇÃo de arQUiVos FecHados 

fonte Verdana, corpo 7, Entrelinhamento 120%
Novo formato doE: a4 - área de Trabalho (19 x 27)
devem ser fechados no formato Pdf X1a, sem marcas de cortes, texto em preto 100%
imagens devem estar em P&B ou em escala de cinza e resolução mínima de 220 dpi. 
Não condensar ou expandir as fontes e imagens
Não serão aceitos arquivos fora dos padrões.

receBiMeNto de arQUiVos No BaLcÃo da ioe 
devem ser entregues até as 14 horas do dia útil anterior à publicação

Mais iNForMaÇÕes
(91) 4009-7800 / 4009-7842 | suporte@ioe.pa.gov.br



diário oficial Nº 35.109   3Sexta-feira, 09 DE SETEMBRO DE 2022

  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Presidente: Ricardo Jorge de Moura Palheta
Tel.: (91) 4005-2506 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
Secretário: Adler Gerciley Almeida da Silveira 
Tel.:(91) 4009-3801/3802

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH
Presidente: Abraão Benassuly Neto 
Tel.: (91) 3221-4102/4100/4103 

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON
Diretor Geral: Eurípedes Reis da Cruz Filho
Tel.: (91) 3321-9680 / 9675 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP
Secretário: João Carlos Leão Ramos
Tel.: (91) 4006-1206/1207 /3226-8904/1363

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
Presidente: Bruno Yoheiji Kono Ramos
Tel.: (91) 3181-6513/6516/6548 / Geral: 3181-6500  

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL
Gerente Executivo: Felipe Coêlho Picanço
Tel.: 3342-0150/0151/(91)98426-1383

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO PARÁ - ADEPARA
Diretor Geral: Jamir Junior Paraguassú Macedo 
Tel.: (91) 3210-1104 / Geral: 3210-1100  

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 
RURAL DO ESTADO DO PARÁ - EMATER
Presidente: rosival Possidônio do Nascimento
Tel.: (91) 3299-3413/3469/3400

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
E SUSTENTABILIDADE- SEMAS
Secretário: José Mauro de Lima O’ de Almeida
Tel.: ((91) 3184-3398/3318/3319/3384/3380

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA 
BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-Bio
Presidente: Karla lessa Bengtson
Tel.: (91) 3342-2637/2670/ 3184-3377/3362 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL - SEGUP
Secretário:  Ualame fialho Machado
Tel.: (91) 3184-2525 / 3184-2555

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PMPA
Comandante Geral: Cel. QOPM  José Dilson Melo de Souza Júnior
Tel.: (91) 98584-1522

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBMPA
Comandante-Geral: CEL. QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza 
Tel.: (91) (91) 4006-8313 /8355

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
Delegado Geral: Walter Resende de Almeida
Tel.: (91) 4006-9094 /9045 

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ
Diretor Geral: Celso da Silva Mascarenhas 
Tel.: (91) 4009-6012/6032

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
Diretora Superintendente: Renata Mirella Freitas Guimarães de Sousa Coelho
Tel.: (91) 3214-6235>gabinete/3289-7500

secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria - seaP
Secretário: Cel QOPM Marco Antônio Sirotheau Corrêa Rodrigues                       
Tel.: (91) 3239-4201/4202

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretário: Bruno Chagas Da Silva Rodrigues Ferreira
Tel.:(91) 4009-8454/8451

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: Guilherme relvas d’oliveira
Tel.: (91) 3202-4350/4349

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES
Superintendente: Maria da Glória Boulhosa Caputo
Tel.:(91) 3201-9478 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Secretária: Alinne Kellen Monteiro Passos
Tel.: (91) 3202-0901/0910/0911   Vera Oliveira: 32020931 

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA
Presidente: Hilbert Hil Carreira do Nascimento
Tel.: (91) 4005-7733

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Secretário: Elieth de Fátima da Silva Braga
(91) 3201-5127/5147/3211-5026/5107/5160/5161

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
Reitor: Clay Anderson Nunes Chagas
Tel.: (91) 3299-2202/2200

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER
Secretário: Inocêncio Renato Gasparim
Tel.:   (91) 3239-1414/1400

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
DO PARÁ - FASEPA
Presidente: Luiz Celso da Silva
Tel.: (91) 3210-3308 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 
DE MICROCRÉDITO - CREDCIDADÃO
Gerente Executivo: João Marcel Cavalcante Da Costa
Tel.: (91)3205-7250/7257

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS - SEJUDH
Secretário: Valbetanio Barbosa Milhomem
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MINERAÇÃO  E  ENERGIA - SEDEME
Secretário: José Fernando de Mendonça Gomes Júnior
Tel.: (91) 3110-2558/2552

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ
Presidente: Cláudia Bitar de Moraes Barbosa
Tel.: (91) 3224-2663/98116-9087 (secretária) 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DO PARÁ - CODEC
Presidente: Lutfala de Castro Bitar
Tel.: (91) 3236-2884/3205-4704 

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO 
DO PARÁ - IMETROPARÁ
Presidente: Rafaela Barata Chaves 
Tel.: (91) 3217-0524/0500

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA
Presidente: francisco alves de aguiar
Tel.: (91) 3228-9171/3205-4055/4054

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
Secretário: Benedito Ruy Santos Cabral
Tel.: (91) 3183-0003/0004/0020

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
Presidente: José Antonio De Angelis 
Tel.: (91) 3202-8514/8567/8400

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB
Presidente: Orlando Reis Pantoja
Tel.: (91) 32148500 / 32148502 / 32148442 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
Diretor Geral: Eduardo de Castro Ribeiro Júnior 
Tel.: (91) 3110-8450/8453

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SECTET
Secretário: Edilza Joana Oliveira Fontes
Tel.: (91) 4009-2511/2510/2543

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS 
E PESQUISAS - FAPESPA
Presidente: Marcel do Nascimento Botelho
Tel.: (91) 3323-2573/2574 

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Presidente:  Marcos Antonio Brandão da Costa
Tel.: (91) 3344-5438/5201/5411

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL
Secretário: Nivan Setubal Noronha
Tel.: (91) 3201-2320/2312/2320

secretaria de estado de tUrisMo - setUr
Secretário: André Orengel Dias
Tel.:(91) 3110-5003/5022/5000



4  diário oficial Nº 35.109  Sexta-feira, 09 DE SETEMBRO DE 2022

eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
tornar sem efeito o decreto de 6 de setembro de 2022, publicado no Diário Ofi-
cial do Estado nº 35.108, de 8 de setembro de 2022, que nomeou fraNcElio 
raMoS riBEiro para exercer o cargo em comissão de assessor de Gabinete.
Palácio do GoVErNo, 8 dE SETEMBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

errata
No Decreto datado de 16 de maio de 2022, publicado no Diário Ofi-
cial do estado nº. 34.973, de 18 de maio de 2022, página 13, coluna 
2, que autorizou rafaEla BaraTa cHaVES, Presidente do instituto de Me-
trologia do Estado do Pará - iMETroPará, a se ausentar de suas funções 
em gozo de férias regulamentares:
onde se lê: “(...), no período de 26 de julho a 25 de agosto de 2022, (...)”.
Leia-se: “(...), no período de 26 de julho a 24 de agosto de 2022, (...)”.

Protocolo: 850544

decreto de 8 de seteMBro de 2022
Declara luto oficial pelo naufrágio da embarcação na Ilha de Cotijuba, na região 
de Belém do Pará, no dia 08 de setembro de 2022 e dá outras providências.
o GoVErNador do ESTado da Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando o registro de óbitos decorrentes do naufrágio da embarca-
ção, que seguia do Município de Salvaterra, na ilha do Marajó com destino 
a Belém , no dia 08 de setembro de 2022 e a consternação do Estado, do 
Governo e do povo paraense pela perda desses cidadãos;
dEcrETa:
Art. 1º Luto Oficial em todo o Estado do Pará, pelo período de 3 (três) 
dias, contado da data de publicação deste decreto, em sinal de pesar pelo 
falecimento das vítimas do acidente.
art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 8 dE SETEMBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 850547

d e c r e t o Nº 2592, de 31 de aGosto de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 23.750.353,80 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 23.750.353,80 (Vinte e Três Milhões, 
Setecentos e cinquenta Mil, Trezentos e cinquenta e Três reais e oitenta 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

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

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

ToTal 23.750.353,80

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

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

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

ToTal 23.750.353,80

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

*republicado por ter saído com incorreção no doe n° 35.100, de 
01/09/2022.

d e c r e t o Nº 2610, de 8 de seteMBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 19.354.021,54 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 19.354.021,54 (dezenove Milhões, 
Trezentos e cinquenta e Quatro Mil, Vinte e Um reais e cinquenta e Quatro 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011512115088890 - SEdoP 0101 449051 684.411,11
071011751214897480 - SEdoP 0101 449093 1.000.000,00
071011751214897567 - SEdoP 0101 449051 1.546.225,88

111060412212972536 - casa Militar 0101 339030 150.000,00
111060412212978315 - casa Militar 0101 339014 10.000,00
111060412212978315 - casa Militar 0101 339015 160.000,00
111060412212978315 - casa Militar 0101 339030 60.000,00
111060412212978315 - casa Militar 0101 339033 484.606,00
111060412212978315 - casa Militar 0101 339039 175.000,00
111060412212978407 - casa Militar 0101 339039 435.000,00

261010612815028832 - PMPa 0106 339039 10.773,00
362011442215008815 - fundação ParáPaz 0101 339039 790.000,00

552012312212974668 - ProdEPa 0101 339030 311.447,14
552012312212978339 - ProdEPa 0261 339039 60.692,49
552012313115088233 - ProdEPa 0261 339139 20.000,00
662010612615088238 - dETraN 0261 339040 11.414.000,00
842010912212978338 - iGEPrEV 0101 339008 800.000,00

971010312212978339 - SEaP 0101 339048 261.725,00
971010342115027663 - SEaP 0101 449051 606.547,50
971010342115028831 - SEaP 0101 449051 373.593,42

ToTal 19.354.021,54

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

261010618115028839 - PMPa 0106 339030 10.773,00

552012312212978338 - ProdEPa 0101 339039 311.447,14

552012312212978338 - ProdEPa 0261 339033 36.795,83

552012312212978338 - ProdEPa 0261 339037 23.896,66

552012312615088238 - ProdEPa 0261 339033 20.000,00

662010612515028830 - dETraN 0261 339035 11.414.000,00

672011648214897642 - coHaB 4101 449051 1.265.000,00

951012645114897647 - NGTM 0101 449051 790.000,00

951012645114897647 - NGTM 4101 449051 5.220.383,91

971010342115028283 - SEaP 0101 339039 261.725,00

ToTal 19.354.021,54

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 8 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 2611, de 8 de seteMBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcESSo 
dE arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 30.012.061,98 para reforço de dota-
ção(ões) consignada(s) no orçamento vigente.
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o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 30.012.061,98 (Trinta Milhões, doze 
Mil, Sessenta e Um reais e Noventa e oito centavos), para atender à pro-
gramação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 30.012.061,98
ToTal 30.012.061,98

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 8 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 850534

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.127/2022-ccG, de 8 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. 2022/1098587,
r E S o l V E:
i. exonerar fraNciMar lUiZ dE oliVEira do cargo em comissão de Ti-
tular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a 
contar de 16 de agosto de 2022.
ii. nomear MarcElo diNiZ SaNToS filHo para exercer o cargo em co-
missão de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 16 de agosto de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 8 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 
Portaria Nº 1.128/2022-ccG, de 8 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. 2022/1084309,
r E S o l V E:
i. exonerar fEliPE rocHa dE MoUra do cargo em comissão de Titular de 
delegacia, código GEP-daS-011.2 com lotação na Polícia civil, a contar de 
16 de agosto de 2022.
ii. nomear GlaUco EriKo NarciSio da SilVa para exercer o cargo em 
comissão de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2 com lotação na 
Polícia civil, a contar de 16 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 8 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 850545
Portaria Nº 1333/2022-crG
coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 07/04/2022, 
publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1151638, de 06 de setembro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de caPiTÃo PoÇo/Pa, no período de 08 a 09/09/2022.

servidor objetivo

SaraH GEiSE ViaNa QUEiroZ doS SaNToS, matrícula funcional 
nº 73504028/ 3, cPf 801.029.562-00, cargo assessor do ceri-

monial, lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias 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, 08 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1334/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1151568, de 06 de Setembro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SÃo caETaNo dE odiVElaS/Pa, no período de 08 a 09/09/2022.

servidor objetivo
GlaYcE KariNa SilVa E SilVa, cPf nº 681.141.842-72, 

matricula funcional nº 5960512/1, cargo assessor do cerimonial, 
lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias 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, 08 de setembro de  2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1.335/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1151535, de 06 de setembro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SÃo caETaNo dE odiVElaS/Pa, no período de 08 a 09/09/2022.

colaborador objetivo

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

diretoria do cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 08 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1327/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1138894, de 5 de setembro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MaracaNÃ/Pa, no período de 05 a 06/09/2022.

Servidora objetivo

JoSE diVaN SaNToS da PENHa, cPf 121.136.972-20, matrícula 
funcional nº 19658/ 1, ocupante do cargo de auxiliar de ativida-
des agropecuárias, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 8 de setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1328/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1132979, de 02 Setembro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caSTaNHal/Pa, no dia 03/09/2022.

servidora objetivo
faBio aMoriM doS SaNToS, cPf 572.964.722-00 matrícula 

funcional nº 5947234/1, ocupante do cargo de assessor adminis-
trativo ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 08 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 1330/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1151553, de 06 Setembro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SÃo caETaNo dE odiVElaS/Pa, no período de 08 a 09/09/2022.

servidora objetivo

faBio aMoriM doS SaNToS, cPf 572.964.722-00 matrícula 
funcional nº 5947234/1, ocupante do cargo de assessor adminis-

trativo ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 09 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1331/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1151606, de 06 de Setembro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caPiTÃo PoÇo/Pa, no período de 08 a 09/09/2022.

servidor objetivo

MaUro SErGio fErrEira dE SoUZa, cPf 155.177.722-34, ma-
trícula funcional nº 7003584/1, ocupante do cargo de assistente 

operacional ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.
dar apoio logístico no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 08 dE SETEMBro dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.332/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1151591, de 06 de setembro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caPiTÃo PoÇo/Pa, no período de 08 a 09/09/2022.

servidor objetivo

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

lotado na diretoria do cerimonial

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 09 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 850541

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato – 8º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 04/2017-ccG/Pa.
terMo aditiVo: 8º tac
coNTraTo: 04/2017 – ccG/Pa
oBJETo: alteração do valor do combustível praticado no contrato nº 
04/2017, considerando a revisão dos valores dos combustíveis fixados pela 
dGl/SEPlad, apresentado através do ofício circular.
fUNdaMENTo: arts. 7º, iX e 25, §§ 2º e 3º do decreto Estadual nº 
991/2020, com as alterações promovidas pelo decreto Estadual nº 
1.958/2021, e Oficio Circular DGL/SEPLAD.
daTa da aSSiNaTUra: 02/09/2022.
ViGÊNcia: 02/09/2022 a 30/03/2023.
Valor: r$ 543.324,48 (quinhentos e quarenta e três mil trezentos e vinte 
e quatro reais e quarenta e oito centavos).
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa:1297; Projeto/ati-
vidade: 4668; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339030; ação: 231776.
coNTraTada: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a; inscrita no cNPJ nº 
03.506.307/0001-57.
ENdErEÇo: campo Bom/rS, rua Machado de assis, nº 50, Edifício 02, 
Bairro Santa lucia, cEP: 93.700-000.
ordENador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria

Protocolo: 850310

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato de Portaria Nº 1036/2022 – di/cMG, 
de 08 de seteMBro de 2022

objetivo: em complementação à Port. 1020/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do Estado; destinos: rio Maria/Pa e floresta do araguaia/Pa; 
Período: 06 a 11/09/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) e 
5,0 (pousada); Servidores/Mf: 1° TEN QoPM Márcio da cunha cardoso, 
4220585/2; 2° SGT PM francisco de lima cordeiro, 5386659/3; cB PM 
diego Giovani Barbosa do Nascimento, 57223624/4; cB PM ailson Bri-
to dos Santos, 57221947/2; cB PM antonivaldo rodrigues alcantara, 
57222607/2. 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 1037/2022 – di/cMG, 
de 08 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destinos: Pau d’arco/Pa e São 
felix do Xingu/Pa; Período: 06 a 12/09/2022; Quantidade de diárias: 7,0 
(alimentação) e 6,0 (pousada); Servidores/Mf: 1° TEN QoPM igor ales-
sandro leal farah, 4220563/2; 2° SGT PM Jeremias da Silva de Brito, 
5591902/2; 3° SGT PM Ronison Bonfim, 57199781/2; 3° SGT PM Osvaldo 
Lima de Araujo Júnior, 57199496/2; CB PM Jefferson Batista de Almeida, 
4219621/2. 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 1038/2022 – di/cMG, 
de 08 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Tailândia/Pa; Perí-
odo: 03 a 04/09/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 
(pousada); Servidores/Mf: MaJ QoPM carlos Eduardo Memória de Sousa, 
57173389/3; 2° SGT PM Giovani ferreira de Souza, 5696712/5; cB PM 
Erick Enrico coelho da Silva, 57221799/4; cB PM carlos alberto de Sousa 
Silva, 57222004/2; cB PM diogo da Silva lopes, 57232499/2. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1039/2022 – di/cMG, 
de 08 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destinos: Santa Maria das Bar-
reiras/Pa e canaã dos carajás/Pa; Período: 07 a 12/09/2022; Quantidade 
de diárias: 6,0 (alimentação) e 5,0 (pousada); Servidores/Mf: 3° SGT BM 
Jesiel dias Silva, 54184993/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria nº 439/2022-PGe.G., 06 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais…
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores deste Órgão, no período 
determinado conforme abaixo relacionados:

Nome id. Funcional Período aquisitivo Gozo
Gabriel Perez rodrigues 5914177/2 2020/2021 10.10 a 19.10.2022
rafael felgueiras rolo 57224172/1 2021/2022 19.09 a 08.10.2022

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 849972
Portaria nº 440/2022-PGe.G Belém, 06 de agosto de 2022.
o Procurador-Geral do Estado, no exercício da competência que lhe confere 
o art. 5º da lei complementar estadual nº 41, de 29 de agosto de 2002, 
coNSidEraNdo a necessidade de providências para a transição dos regi-
mes da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para a lei Estadual 
n° 14.133, de 1° de abril de 2021;
art. 1º. constituir Grupo de Trabalho para a atualização de minutas padrão 
de editais e contratos, composta pelos seguintes Procuradores do Estado, 
sob a presidência do primeiro:
- Gustavo Tavares Monteiro, identidade funcional nº 5896362/1;
- Bruno anunciação das chagas, identidade funcional nº 5930947/1;
- fabíola de Melo Siems, identidade funcional nº 5703107/2;
- Gabriel Perez rodrigues, identidade funcional nº 5914177/6;
- Gisleno augusto costa da cruz, identidade funcional nº 5902559/2;
- Jobson de oliveira Pereira, identidade funcional nº 5940556/1;
art. 2º. a comissão terá duração de 60 dias úteis, a contar da data da 
publicação, podendo ser prorrogada.
art. 3º. a constituição da comissão não implica em aumento de despesa.
dê-se ciência, publique-se e compra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 850211
Portaria nº 441/2022-PGe.G Belém, 06 de agosto de 2022.
o Procurador-Geral do Estado, no exercício da competência que lhe confere 
o art. 5º da lei complementar Estadual nº 41, de 29 de agosto de 2002, 
coNSidEraNdo a necessidade de providências para a transição dos regi-
mes da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para a lei Estadual 
n° 14.133, de 1° de abril de 2021;
art. 1º. constituir Grupo de Trabalho para a atualização de pareceres re-
ferenciais, composta pelos seguintes Procuradores do Estado, sob a presi-
dência do primeiro:
- robina dias Pimentel Viana, identidade funcional nº 5896362/1;
- anete Marques Penna de carvalho, identidade funcional nº 5757720/2;
- carla de Nazaré Melém de Souza, identidade funcional nº 5707544/2;
- izabela linhares Sauma castelo Branco, identidade funcional nº 
5930952/1;
- Giselle Benarroch Barcessat freire, identidade funcional nº 5747651/1;
- Mônica Martins Toscano Simões, identidade funcional nº 5784590/2;
art. 2º. a comissão terá duração de 60 dias úteis, a contar da data da 
publicação, podendo ser prorrogada.
art. 3º. a constituição da comissão não implica em aumento de despesa.
dê-se ciência, publique-se e compra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 850215

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria nº 442/2022-PGe.G. Belém, 06 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94 e apresentação do 
laudo Médico da SEPlad nº 93801;
rESolVE:
coNcEdEr, 20 (vinte) dias de licença saúde à servidora Maria Tereza Pan-
toja rocha, identidade funcional nº 54196747/1, no período de 20.06 a 
09.07.2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 850039

eXtrato de Portaria Nº 1040/2022 – di/cMG, 
de 08 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destinos: Tracuateua/Pa, au-
gusto correa/Pa, Bragança/Pa e capanema/Pa; Período: 06/09/2022; Quan-
tidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor/Mf: MaJ QoPM Heitor lobato 
Marques, 57198332/3. 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 1041/2022 – di/cMG, 
de 08 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destinos: Bannach/Pa e Tucu-
mã/Pa; Período: 06 a 12/09/2022; Quantidade de diárias: 7,0 (alimen-
tação) e 6,0 (pousada); Servidores/Mf: caP QoPM ismael da Silva Bar-
ros, 54184962/3; 3° SGT PM Joelson Souza Santos, 57199482/2; cB PM 
douglas Vieira Souto, 4219227/2; cB PM Wanderson alexandrino Viana, 
57222073/2; cB PM carlos reinanderson Portal furtado, 4219591/3. 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 1042/2022 – di/cMG, 
de 08 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destinos: Santa Maria das Bar-
reiras/Pa e canaã dos carajás/Pa; Período: 07 a 12/09/2022; Quantidade 
de diárias: 6,0 (alimentação) e 5,0 (pousada); Servidores/Mf: MaJ QoPM 
carlos Eduardo Memória de Sousa, 57173389/3; 2° SGT PM Giovani ferrei-
ra de Souza, 5696712/5; cB PM Erick Enrico coelho da Silva, 57221799/4; 
cB PM carlos alberto de Sousa Silva, 57222004/2; cB PM diogo da Silva 
lopes, 57232499/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1043/2022 – di/cMG, 
de 08 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destinos: Santana do araguaia/
Pa e agua azul do Norte/Pa; Período: 07 a 12/09/2022; Quantidade de 
diárias: 6,0 (alimentação) e 5,0 (pousada); Servidores/Mf: 1° TEN QoPM 
frederico Silva das Mercês, 5902298/3; 3° SGT PM Elias fernando Malhei-
ros da costa Júnior, 57199916/2; 3° SGT PM antônio renard de oliveira 
Moraes, 54195393; cB PM frank Bruno Egues ribeiro, 4219048/4. Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Portaria Nº 079/2022 – cMG, de 08 de seteMBro de 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais,
rESolVE:
i – coNcEdEr férias regulamentares a servidora abaixo nominada, con-
forme tabela:

NoMe MF PerÍodo aQUi-
sitiVo dias PerÍodo de GoZo Processo

TaiNÃ rocHa BoTElHo 57199733/3 2021/2022 30 03/10 a 01/11/2022 2022/1150753

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 08 dE SETEMBro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916 chefe da casa 
Militar da Governadoria do Estado

eXtrato de Portaria Nº 062/2022 – sF/cMG, 
de 08 de seteMBro de 2022

Suprido: daNiEllE SiQUEira da SilVa MarGalHo, Mf nº 57232389/3;
Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 5.000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.39 – r$ 5.000,00 (outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica/ Pagamento antecipado);
fonte de recurso: 0101/0301;
ordenador de despesa: osmar Vieira da costa Junior - cEl QoPM.        
 

eXtrato de Portaria Nº 063/2022 – sF/cMG, 
de 08 de seteMBro de 2022

Suprido: lUiZ ricardo da SilVa MarTiNS, Mf nº 4220329/2;
Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 4.000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.39 – (outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica/ Pagamento antecipado);
fonte de recurso: 0101/0301;
ordenador de despesa: osmar Vieira da costa Junior - cEl QoPM.        

Protocolo: 850539
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria nº 446/2022 – PGe. G. Belém (Pa), 08 de setembro de 2022.
o ProcUrador-GEral do ESTado, no uso de suas atribuições legais 
rESolVE:
i - dESiGNar, o servidor Jorge Vagner Pereira Soares, Técnico em Gestão 
de Procuradoria, matrícula 57188120/1.
• Contrato nº 019/2022 – PGE e AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI.
II - As atribuições de fiscalização estão insertas na CLÁUSULA QUARTA – 
da fiScaliZaÇÃo, do contrato.
iii – dESiGNar como fiscal Substituto o servidor fernando Saraiva de 
Souza filho, Técnico em Gestão de Procuradoria, matrícula nº 55587574/2, 
para acompanhar e fiscalizar o Contrato abaixo discriminado:
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ricardo NaSSEr SEfEr - Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 850242

coNtrato
.

extrato de contrato: Nº 019/2022-PGe
Exercício: 2022
origem: Pregão Eletrônico nº 003/2022
data da assinatura: 08/09/2022
Vigência: 08/09/2022 a 08/09/2023.
Valor Global: r$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais).
dotação orçamentária: funcional Programática: 25101.03.122.1297.8338; 
Elemento de despesa: 339040 e 339030; fonte: 0101.
Objeto: A aquisição de 100 (cem) certificados digitais para pessoa física 
tipo A3, com os respectivos tokens, para armazenamento do certificado, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de 
referência, anexo i, do Edital.
contratada: ar rP cErTificaÇÃo diGiTal EirEli.
cNPJ/Mf: 21.308.480/0001-22
Endereço: rua Marechal rondon, nº 401, sala 03, bairro: Setor Jardim 
américa, ribeirão Preto SP, cep: 14.020-220.
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr – Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 850210

ProcUradoria-GeraL do estado do ParÁ
XXi coNcUrso PÚBLico Para o ProViMeNto de VaGas 
e a ForMaÇÃo de cadastro de reserVa No carGo de 

ProcUrador do estado do ParÁ
editaL Nº 5 – PGe/Pa, de 8 de seteMBro de 2022

o Procurador-Geral do Estado do Pará (PGE/Pa) torna públicos a retifica-
ção da alínea “a” do subitem 9.3 do Edital nº 1 – PGE/Pa, de 7 de junho 
de 2022, o resultado final na prova objetiva e a convocação para as 
provas escritas, referentes ao concurso público para o provimento de va-
gas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Estado 
do Pará, conforme a seguir especificado. 
1 da retiFicaÇÃo da aLÍNea “a” do sUBiteM 9.3 do editaL 
Nº 1 – PGe/Pa, de 7 de JUNHo de 2022
[...]
9.3 as provas escritas discursivas (P2 e P3) valerão 10,00 pontos cada e 
consistirão de:
a) P2: cinco questões discursivas e(ou) dissertativas, que podem abranger 
dissertação ou problema, a serem respondidas em até 90 linhas cada, no 
valor de 2,00 pontos cada, acerca das disciplinas direito constitucional, 
direito administrativo, direito financeiro, direito Tributário e direito Ma-
terial e Processual do Trabalho, cujos objetos de avaliação constantes do 
item 16 deste edital;
[...]
2 do resULtado FiNaL Na ProVa oBJetiVa e da coNVocaÇÃo 
Para as ProVas escritas 
2.1 Resultado final na prova objetiva e convocação para as provas escritas, 
na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem 
alfabética e nota final na prova objetiva.
10001500, adriana daniela Moraes de lima, 6.70 / 10001314, alber Gayo-
so e almendra ibiapina Moreno, 6.90 / 10000137, alexandre Nobre reis 
Junior, 7.00 / 10000253, amanda Naif daibes lima, 6.70 / 10001944, 
amanda Silveira Uchoa chermont, 6.80 / 10002015, ana Beatriz felix 
Borges, 7.20 / 10000145, ana Beatriz Jorge albernaz, 6.80 / 10000357, 
andre Pereira da Silva, 7.70 / 10000626, andreza Barbosa assis Pedrosa, 
7.40 / 10000210, anna laura Maneschy fadel, 6.70 / 10000820, anto-
nio Pereira de Sa Junior, 7.00 / 10001205, arammis raphael Medeiros 
Pereira Gatto, 7.10 / 10000103, arthur Guilherme Guerra azalim, 7.60 / 
10000330, arthur rodrigues de Sousa oliveira, 7.40 / 10002472, Barbara 
de Paula Moreira frattezi, 6.70 / 10000236, Beatriz lamartine Nogueira 
araujo, 6.70 / 10001270, Breno Jose antonio Goes cruz, 8.50 / 10000716, 
Breno lobato cardoso, 6.80 / 10001220, Breno Nogueira leal rebelo, 7.10 
/ 10002204, Bruna correa da Silva, 6.70 / 10001109, Bruna fernandes 
Pereira de carvalho, 7.40 / 10001454, Bruno ari cardoso rosa, 7.50 / 
10000246, Bruno Maia ferreira, 7.40 / 10000262, camila caires rangel, 
6.70 / 10000662, camila Sousa oliveira lima, 7.20 / 10002239, camila 
Virginia rocha Pacheco, 6.60 / 10001282, carlos Moacyr ferreira Neto, 
6.70 / 10002359, claudio de azevedo Barbosa, 6.70 / 10002382, daniel 
de Souza carneiro, 6.80 / 10001752, daniela de Nazare Uchoa dos Santos, 
6.90 / 10001029, daniela Mizrahi Suster, 7.10 / 10000377, danilo Baudson 
felix, 7.20 / 10001583, dayane fernandes Siqueira, 7.80 / 10001260, de-
bora Bemerguy alves, 8.00 / 10000505, Edilson Pereira de oliveira filho, 
6.70 / 10000939, Edmundo Matheus Monteiro costa, 6.90 / 10001357, Elis 
Valcacio de Medeiros, 7.00 / 10000186, Eloisa Nassar de alencar, 6.70 / 
10000876, Emanoeli lopes feitosa, 7.20 / 10000861, Emanuel Neves de 

lima, 7.10 / 10000136, Emilio cardoso Tenorio filho, 7.30 / 10001573, 
fabrizio Thomazio Guimaraes da Silva, 6.90 / 10001255, farrel rego 
Nogueira, 7.10 / 10000367, felipe fernandes Batista, 6.70 / 10000934, 
fernando Henrique da Silva Geyer, 6.80 / 10000524, francisco Jose Gra-
na de almeida Junior, 6.90 / 10001417, francisco raylan Vale almeida, 
6.80 / 10000486, Giovani fonseca de Miranda Junior, 7.50 / 10000592, 
Giovanni Heinrikus reis Panatto, 6.80 / 10000321, Glauber felipe lima 
Monteiro, 6.90 / 10000403, Guilherme antonio Veras de lima Santos, 
7.20 / 10001325, Heide Patricia Nunes de castro, 6.90 / 10001010, He-
rico carricondes Silva de oliveira, 7.60 / 10002595, igor rocha almeida, 
6.60 / 10000348, igor Santos Silva, 6.90 / 10000275, isvaldo lopes de 
Sales, 6.60 / 10001629, italo reis Godinho, 6.70 / 10000100, itamar fi-
lho Tito fernandes, 6.90 / 10001246, Jilberglei Vieira Medeiros, 6.80 / 
10001361, Joany Sillas Pereira, 7.30 / 10002102, Joao cavalcanti Tasso, 
7.00 / 10000970, Joao Gabriel Pereira crispim, 6.70 / 10001780, Joao 
Paulo do Nascimento, 6.70 / 10001848, Jordao demetrio almeida, 6.60 / 
10000031, Jose Brabo de carvalho Netto, 6.70 / 10000466, Jose ramos 
de araujo Neto, 6.80 / 10000579, Jose Sebastiao Moraes das chagas filho, 
7.10 / 10000951, Julia Gruppioni Passos, 6.60 / 10000053, Juliana Goes 
rocha, 6.60 / 10002027, Julio figueiro Melo, 7.10 / 10000657, Juscelino 
da Silva Nascimento Junior, 7.30 / 10002542, Karoline Macedo Geiger de 
Melo, 6.60 / 10000307, Kevin camelo da cunha, 7.20 / 10000935, lais 
de freitas caetano, 6.90 / 10000980, leonardo fadul fernandes, 7.20 / 
10000098, leonardo Negrao Maues, 7.10 / 10001133, leonardo Santa-
na Marques, 6.60 / 10002234, lucas Brandao cardoso, 6.60 / 10000273, 
lucas crateus da luz, 7.30 / 10002471, lucas Galiza de Queiroz, 6.90 
/ 10001347, lucas Goes Paes, 7.10 / 10001654, lucas Paulo de Souza 
araujo, 7.00 / 10000488, lucas Pereira Mitre, 6.80 / 10002470, lucas 
Tembra lima, 6.80 / 10000976, luis Eduardo dib covino do Espirito San-
to, 7.20 / 10000301, luis Eduardo Sales cordeiro, 7.30 / 10000984, luis 
felipe Pinheiro de Sousa, 6.70 / 10000258, luiz felipe romanha Matteo-
li, 6.90 / 10000632, luzia Eduarda Bezerra Valadares, 7.30 / 10000956, 
Marcelo Henrique rabelo franco, 6.70 / 10000344, Marcelo Vinicius Miran-
da Santos, 6.80 / 10000028, Marco aurelio de farias costa filho, 6.60 / 
10001492, Marcus cipriano araujo Pereira, 6.70 / 10001548, Maria auxi-
liadora Garcia duran alvarez, 7.50 / 10001496, Maria isabel Garcia duran 
alvarez, 7.20 / 10001162, Marianny Bazilio calheiros, 6.60 / 10001611, 
Marilia Meyrely ferreira e Silva, 6.60 / 10001317, Marina de Moura falcao, 
7.40 / 10001561, Mario arthur francescon Wandroski, 7.10 / 10001626, 
Mario Sergio de Santana Barros leal, 7.20 / 10000628, Mateus oliveira 
Teixeira, 6.70 / 10001374, Matheus dias oliveira, 7.00 / 10000508, Ma-
theus Moreira da Silva, 7.60 / 10000219, Naelson Toledo Mendonca fi-
lho, 6.60 / 10001517, Nagila da Silva Sauaia, 6.80 / 10001697, Nilson 
Hebert Nunes Pontes, 7.10 / 10000794, Noemi da rocha ferreira, 7.40 / 
10000608, Noemi Pereira Pinheiro, 6.80 / 10000254, Paola Tunas Soares, 
6.80 / 10001867, Paulo alan de oliveira Vilela, 6.70 / 10001421, Paulo ce-
sar Pechir Barbosa, 6.70 / 10000622, Pedro Bandeira de Melo Paiva, 6.60 
/ 10001486, Pedro Borges coelho de Miranda freire, 7.10 / 10000372, 
Pedro Ernesto Sampaio Serpa, 6.60 / 10000784, Pedro Henrique Pereira 
de alencar Souza, 7.00 / 10000366, Pedro lucas leite lobo Siebra, 7.00 / 
10000335, Pedro rosario lemos crispino, 7.60 / 10001664, Priscilla Maria 
coutinho Medeiros de luna, 6.60 / 10000770, rafael da Silva oliveira, 
6.90 / 10000778, Raffael de Santana Lima, 7.30 / 10001181, Raniere Fer-
nandes Moura, 6.80 / 10000448, raphael rangel de castro faria, 6.90 / 
10001690, raylson Silva de Souza, 6.70 / 10000272, renata Yasmin da 
Silva rodrigues, 6.60 / 10000078, rene Paraguassu de Sa rodrigues, 6.80 
/ 10000431, ricardo Teles leao, 6.70 / 10000304, roberta carvalho da Sil-
va, 6.90 / 10000396, roberta rodrigues Viana, 7.10 / 10001251, roberto 
ladeira reis, 7.00 / 10000767, robson denilson alvarenga da rocha, 7.10 
/ 10000413, rodolfo Soares Buono, 7.20 / 10002633, rodrigo Eduardo ca-
margo, 7.30 / 10000759, Samira Hachem franco costa, 6.90 / 10000816, 
Silvano Vasconcelos araujo, 6.60 / 10001216, Stephanie andrade freitas, 
7.00 / 10001283, Suzana conceicao de Sousa, 6.80 / 10001228, Taina 
Prata de araujo, 7.20 / 10000683, Thais de Sousa damasceno costa, 7.10 
/ 10001983, Thais oliveira onety, 6.60 / 10000674, Thiago Marques ro-
drigues, 6.60 / 10000693, Tomas Pires acioli, 7.00 / 10001219, Valter No-
gueira e Vasconcelos Neto, 6.80 / 10000631, Victor Hugo freire Saldanha, 
6.60 / 10002710, Walter rego ferreira filho, 7.40 / 10001190, Yasmim 
regina feio coelho, 7.00.
2.1.1 Resultado final na prova objetiva e convocação para as provas es-
critas dos candidatos que se declararam com deficiência, na seguinte 
ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e 
nota final na prova objetiva.
10001944, amanda Silveira Uchoa chermont, 6.80 / 10000309, Buena 
Porto Salgado, 6.50 / 10000876, Emanoeli lopes feitosa, 7.20 / 10001569, 
Giovanni de Paula costa e Souza, 6.30 / 10001622, Mauro Moncao da Sil-
va, 6.00 / 10000116, Paulo Victor costa Brito, 6.50 / 10001181, ranie-
re fernandes Moura, 6.80 / 10000396, roberta rodrigues Viana, 7.10 / 
10001397, rossana Karla Marinho alves, 6.00.
3 das ProVas escritas 
3.1 a prova discursiva P2 terá a duração de 5 horas e será aplicada no dia 
17 de setembro de 2022, às 13 horas (horário local). 
3.2 a prova discursiva P3 terá a duração de 5 horas e será aplicada no dia 
18 de setembro de 2022, às 13 horas (horário local).
3.3 a prova prática P4 terá a duração de 5 horas e será aplicada no dia 24 
de setembro de 2022, às 13 horas (horário local).
3.4 a prova prática P5 terá a duração de 5 horas e será aplicada no dia 25 
de setembro de 2022, às 13 horas (horário local).
3.5 o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_pa_22_procurador, a partir do 
dia 12 de setembro de 2022, para verificar o seu local de realização 
das provas discursivas P2 e P3, e a partir do dia 19 de setembro de 
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2022, para verificar o seu local de realização das provas práticas P4 
e P5, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os 
dados solicitados. o candidato somente poderá realizar as provas no 
local designado na consulta individual disponível no endereço ele-
trônico citado acima.
3.6 o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 
das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para 
seu início, munido somente de caneta esferográfica de tinta preta fabri-
cada em material transparente, do comprovante de inscrição ou do 
comprovante de pagamento da taxa de inscrição e do documento de identi-
dade original. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-
texto e(ou) borracha durante a realização das provas.
3.7 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das 
provas, for surpreendido portando:
a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, 
agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, ta-
blets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio 
de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro 
componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gra-
vador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.; 
b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto 
e(ou) borracha; 
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.; 
d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material 
transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem 
de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.). 
3.7.1 o cebraspe recomenda que, no dia de realização das provas, o can-
didato não leve nenhum dos objetos citados no subitem 3.7 deste edital.
3.7.2 o cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de ob-
jetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das 
provas, nem por danos neles causados.
3.8 o candidato deverá observar todas as instruções contidas nos itens 9 e 15 
do Edital nº 1 – PGE/Pa, de 7 de junho de 2022, e suas alterações, e neste edital.
4 das Medidas de ProteÇÃo Para eVitar a traNsMissÃo do 
coroNaVÍrUs
4.1 Por ocasião da realização das provas, e tendo em vista as medidas de prote-
ção à transmissão do coronavírus adotadas pelo cebraspe, o candidato deverá: 
a) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local 
de aplicação, observado o subitem 4.1.4 deste edital;
b) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso 
com fita adesiva em frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na 
entrada das salas de provas e dos banheiros;
c) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre 
os candidatos e entre membros da equipe de aplicação nas salas de apli-
cação das provas; 
d) verificar o seu horário de acesso ao local de provas, conforme informado 
na consulta individual, em link específico, em que serão disponibilizadas as 
informações relativas a seu grupo e a seu horário de entrada; 
e) submeter-se à pré-identificação realizada pela equipe de campo na che-
gada dos candidatos ao local de aplicação, sem contato físico e sem o 
manuseio de documentos ou de qualquer outro objeto dos candidatos, po-
dendo ser solicitado que o candidato abaixe a sua máscara, se estiver utili-
zando-a, de modo a permitir a visualização do seu rosto — concedendo-se 
somente ao candidato a manipulação de sua máscara —, mantendo-se o 
distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável de qualquer outro 
candidato ou membro da equipe de aplicação;
f) manter os cabelos arrumados de forma que não caiam sobre sua face 
enquanto estiver dentro dos locais de aplicação; 
g) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término das provas 
para evitar aglomeração.
4.1.1 caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação 
usando máscara, protetor facial transparente (estilo viseira), vestimentas 
descartáveis (macacão impermeável), luvas descartáveis (desde que te-
nham coloração leitosa ou semitransparente), óculos de proteção transpa-
rente e toalhas de papel para higienização de mãos e objetos, independen-
temente da higienização a ser feita pela equipe do cebraspe. o candidato 
também deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool em gel, 
desde que esse recipiente seja transparente.
4.1.2 as máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso 
individual e não poderão ser compartilhados entre os candidatos. 
4.1.3 o cebraspe não fornecerá máscaras nem frascos de álcool em 
gel 70% aos candidatos, exceto na forma do subitem 4.2 deste edital.
4.1.4 caso a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de 
sua chegada ao local de aplicação, for igual ou inferior a 37,5 °c, será per-
mitido o seu ingresso ao local de aplicação. Se a temperatura corporal do 
candidato, aferida no momento de sua chegada ao local de aplicação, for 
superior a 37,5 °c, será imediatamente realizada uma segunda aferição; 
se a segunda aferição confirmar que o candidato se encontra com tempe-
ratura corporal superior a 37,5 °c, o candidato poderá ser encaminhado 
para realizar as provas em sala especial.
4.2 o cebraspe disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos 
locais de circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros. 
4.3 recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consu-
mo, em embalagem transparente, para evitar a utilização de bebedouros 
ou qualquer outro dispositivo de fornecimento coletivo de água para beber. 
4.4 o candidato que informar, na data de aplicação das provas, que está 
acometido pela covid-19 não poderá realizá-las.
4.5 outras informações a respeito das ações adotadas e dos procedimentos 
gerais de prevenção do coronavírus nos locais de provas estarão disponí-
veis no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br.
5 das disPosiÇÕes FiNais
5.1 As justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais prelimina-
res da prova objetiva estarão à disposição dos candidatos a partir da data 
provável de 18 de setembro de 2022, no endereço eletrônico http://
www.cebraspe.org.br/concursos/pge_pa_22_procurador. 

5.2 o cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem téc-
nica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das 
linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, 
que impossibilitem a visualização das justificativas de alteração/anulação.
5.3 o edital de resultado provisório nas provas escritas discursivas (P2 
e P3) será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado na 
internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
pge_pa_22_procurador, na data provável de 10 de outubro de 2022.
5.4 O edital de resultado final nas provas escritas discursivas (P2 e P3) e de 
resultado provisório nas provas escritas práticas (P4 e P5) será publicado 
no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado na internet, no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_pa_22_procurador, 
na data provável de 27 de outubro de 2022.
ricardo Nasser seFer
Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 850531

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 019/2021-seac/Pa.
Processo nº. 2022/1116949
coNTraTo: 019/2021 – SEac
oBJETo: Prorrogação por mais 12 (doze) meses da vigência do contrato 
nº. 019/2021-SEac/Pa.
fUNdaMENTo: artigo 57, ii da lei n° 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 06/09/2022.
ViGÊNcia: 08/09/2022 a 08/09/2023.
Valor Estimado anual: r$ 1.208.039,04 (um milhão, duzentos e oito mil, 
trinta e nove reais e quatro centavos).
dotação orçamentária: Órgão - 760101; função - 08; Subfunção – 122; 
Programa – 1297; Projeto/atividade – 6865; Elemento de despesa – 339030; 
fonte – 0101002156; ação: 263456; Plano interno: 4120006865c.
coNTraTado: BaNco do ESTado do Pará, cNPJ: 04.913.711/0001-08.
ENdErEÇo: av. Presidente Vargas, nº. 251, comércio, Belém/Pa, cEP: 66010-000.
ordENador
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 850119

.

.

diÁria
.

Portaria 261/2022-GaB/seac
Belém Pa 08 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 nº 110/2022 – dicar/diPaZ/SEac; E PaE nº 2022/1133090
rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo 2,5 (duas e meia) diárias no período 
de 06/09/2022 a 08/09/2022 ao município de Marapanim, no Estado do 
Pará, cujo objetivo “realizaçõa de eventos do TErPaZ ações iTiNEraNTES 
em parceria com a SESPa e Policia ciVil”.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
 arioValdo foNSEca Maia 218.499.602-59

5946691-1 BrUNo NoNaTo diaS MEdEiroS BraSil 440.849.432-15
 BEaTriZ PErEira alVES 823.286.762-00

5888105-5 dÉBora doS SaNToS liMa 747.790.872-87

5962934-1 fáBio rodriGUES JÚNior 586.362.422.15

5900437-4 EValdo NUNES NEGrÃo 260.489.142.53
5939900-2 JoSE claUdio MEdEiroS dE SoUZa 769.437.122-68
5963939-1 raQUEl MElo NaSciMENTo 061.951.452-38
5962936-1 rENaTo BEZErra loBaTo 399.739.052-53

 SalUSTiaNo BoSco rEiS 204.131.812-00
5936488-2 ValdiNETE do Socorro MaToS da SilVa 329.472.912-04
52062350-1 MarcoS JoNES MEScoUTo da SilVa 399.816.142-20

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário,08 de setembro de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 850158
Portaria 260/2022-GaB/seac
Belém Pa, 08 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 art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o MEMo. n°110/2022 Nac/SEac e Processo nº 2022/1129777
rESolVE:
coNcEdEr a servidor abaixo, 3,5 (três e meia) diárias, no período de 
04/09 a 07/09/2022, a cidade de Belém, no estado do Pará, cujo objetivo 
será a “Participação de reuniões de planejamento e visitas técnicas nas 
Usinas das Paz do Bengui, cabanagem e icuí”, na referida cidade.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF

55209421-1 JHoNaTa WallacE PirES coSTa 012.577.602-03

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 08 de setembro de 2022
ricardo BriSolla BalESTrEri
SEcrETário dE ESTado

Protocolo: 850156

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Processo Nº 2020/621766
Termo aditivo: 002
contrato: 003/2020-aGE
data da assinatura: 06/09/2022
Vigência: 08/09/2022 a 07/09/2023
Valor Global: r$ 36.416,88
Justificativa:
1. o presente Termo aditivo tem por objeto:
1.1. a prorrogação do prazo de vigência;
contratado: KGa dESENVolViMENTo E TEcNoloGia EirEli
cNPJ N°: 24.784.257/0001-40
Endereço: rodovia Br 316, km 4, altos, Sala Horizonte, Bairro Guanabara, 
cEP: 67.110-000 em ananindeua/Pa.
orçamento:
Programa de Trabalho: 04122129784090000
fonte de recurso: 0101000000
Natureza de despesa: 339033
Plano interno: 4200008409c
fiscal do contrato: lucila rodrigues Pereira, Matrícula Nº 5951005/2, lo-
tada na aSTEc.
Substituto do fiscal do contrato: luis fernando Bittencourt dos Santos, 
Matrícula Nº 51855599/4, lotado na aSTEc.
ordenador: andréa do Nascimento Pinto.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS lEÃo
auditor-Geral do Estado
 

Protocolo: 850142
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria nº 239 de 08 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, e ainda, coNSidEraNdo necessidades institucionais no 
âmbito desta fundação ParáPaZ, nos termos do Processo administrativo 
Nº 2022/508512;
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor rENaTo SaNToS da SilVa, identidade 
funcional nº 5946708,  cPf  N° 431.280.172-04, ocupante do cargo de 
Coordenador de Núcleo Regional, para acompanhar e fiscalizar a execu-
ção do coNTraTo Nº 017/2022, celebrado entre a fundação ParáPaZ 
e Wr diSTriBUidora E iNdUSTria TEXTil lTda, cNPJ/Mf sob o nº 
25.369.684/0001-24, cujo objeto a contratação de empresa especializada 
no fornecimento de Materiais de arte, cultura, esporte e lazer, para atender 
as demandas da fundação ParaPaZ e contribuir para o desenvolvimento 
da cidadania, redução da violência, estreitamento da relação entre comu-
nidade e escola, a inclusão social e a construção de uma cultura de paz, 
por meio do Projeto “Espaços abertos” que visa atender as demandas da 
Fundação PARAPAZ., conforme especificações, estimativas de quantidades 
e valores contidos do contrato.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercido pelo(a) Suplente, aNa caroliNa do roSario ViEira, MaTrÍ-
cUla N° 5941222/5, inscrito sob o cPf N° 947.727.622-72, ocupante do 
cargo de assistente administrativo.

Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
GaBiNETE do PrESidENTE, 08 dE SETEMBro dE 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 850148

.

.

diÁria
.

Portaria nº 238 de 06 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, 02 (duas) diárias, para 
cada servidores listados abaixo, com o objetivo: realização 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 Barcarena/Pa, Santo antônio do Tauá/Pa, Vigia/Pa e São ca-
etano de odivelas/Pa no período de 06, 08, 09 e 10 de Setembro de 2022.

N serVidor MatrÍcULa

01 cleocir de araújo Machado 5906152/3

02 Mônica Tapajós da Silva 57218121/5

03 afonso Pinheiro ferreira 5935928/2

04 João carlos Nascimento Bandeira Junior 5931217

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

Protocolo: 850397

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 232 de 01 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.
rESolVE:
considerando o processo: 2022/1000727,
dESiGNar o (a) servidor (a) Maria dE fáTiMa MoNTEiro fariaS, Mat:
5905827/3, Técnica em Gestão Social , para responder pela coordenação 
do coPoB – coordenadoria dos Polos Bairros, com data retroativa do dia 
1º de junho.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 849962

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº 0260/2022 – GaBs/sePLad, de 05 de seteMBro de 2022.
dispõe sobre comissão Especial de licitação, encarregada do procedimen-
to licitatório necessário à contratação de empresa especializada na reali-
zação de concursos público, visando realização de concurso Público para o 
instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará.
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022 e,
coNSidEraNdo a competência institucional desta Secretaria, no que se 
refere à realização de concursos públicos aos Órgãos e Entidades do Poder 
Executivo do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade da contratação da empresa especializada 
na realização da logística necessária à realização dos concursos públicos;
coNSidEraNdo a complexidade dos serviços que serão licitados;
coNSidEraNdo o que dispõe a legislação pertinente e, em especial, o 
artigo 51 da lei federal nº8.666/93;
rESolVE:
art. 1º - designar, para integrar a comissão Especial de licitação no senti-
do de proceder à contratação de pessoa jurídica, especializada na presta-
ção de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e 
resultado final para homologação de Concurso Público para seleção de candi-
datos para o instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará.
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art. 2º - a comissão Especial de licitação terá como membros os seguintes 
servidores:
i Edemilson fagundes Barbosa - Presidente
ii flávia francinete ferreira Machado Nunes – Membro
iii Nadja alline de andrade Müller – Membro
iV odilene fernandes da conceição Santos – Membro
V andré fernandes de Pontes - Membro
art. 3º - as decisões serão tomadas e as sessões públicas realizada por 
pelo menos três membros da comissão  Especial de licitação
art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo.
Belém, 05 de Setembro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 850482
Portaria nº 0259/2022 – GaBs/sePLad de 05 de seteMBro de 2022.
dispõe sobre comissão Especial de licitação, encarregada do procedimen-
to licitatório necessário à contratação de empresa especializada na reali-
zação de concursos público, visando realização de concurso Público para a 
agência de Transporte Metropolitano – aGTraN/Pa.
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022 e,
coNSidEraNdo a competência institucional desta Secretaria, no que se 
refere à realização de concursos públicos aos Órgãos e Entidades do Poder 
Executivo do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade da contratação da empresa especializada 
na realização da logística necessária à realização dos concursos públicos;
coNSidEraNdo a complexidade dos serviços que serão licitados;
coNSidEraNdo o que dispõe a legislação pertinente e, em especial, o 
artigo 51 da lei federal nº8.666/93;
rESolVE:
art. 1º - designar, para integrar a comissão Especial de licitação no senti-
do de proceder à contratação de pessoa jurídica, especializada na presta-
ção de serviços de planejamento, organização, realização, processamento 
e resultado final para homologação de Concurso Público para seleção de 
candidatos para a agência de Transporte Metropolitano – aGTraN/Pa.
art. 2º - a comissão Especial de licitação terá como membros os seguintes 
servidores:
i andré fernandes de Pontes - Presidente
ii flávia francinete ferreira Machado Nunes – Membro
iiiWashington ricardo de Menezes Santos – Membro
iV Maria cristina roma de Jesus – Membro
V Edemilson fagundes Barbosa - Membro
art. 3º - as decisões serão tomadas e as sessões públicas realizada por 
pelo menos três membros da comissão  Especial de licitação
art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
Belém, 05 de setembro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 850504

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 858/2022-daF/sePLad, de 06 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° 2022/1129710;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora roSaNa PiNHEiro da cUNHa, identidade funcio-
nal nº 25453/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na 
coordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 14 de novembro de 2022 a 13 de dezembro de 2022, referente 
ao triênio de 02.05.2004 a 01.05.2007.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 849911
Portaria nº 752/2022-daF/sePLad, de 03 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria nº 128/2022-GS/SEPlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022;
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/968409;
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor Joao fraNciSco lEoNardo fariaS, id. funcio-

nal nº. 3228789/1, ocupante do cargo de Motorista, lo tado na coordena-
doria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 06 de setembro de 2022 a 05 de outubro de 2022, referente ao triênio 
17 de junho de 2010 a 16 de junho de 2013.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
*republicado por conter incorreções no doe nº. 35.069 de 05/08/2022

Protocolo: 849916
Portaria nº 733/2022-daF/sePLad, de 27 de JULHo 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° 2022/942069 e 2022/1140397,
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor aNdErSoN MoNTEiro corrEa, identidade fun-
cional nº 57218619/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional B, lota-
do no Gabinete, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 02 
de agosto a 30 de setembro de 2022, referente ao triênio 20/07/2009 a 
19/07/2012.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 27 dE 
JUlHo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
*Portaria republicada por conter incorreções no doe nº. 35.074 de 
10/08/2022

Protocolo: 849920

FÉrias
.

Portaria nº 862-/2022-daF/sePLad, de 08 de seteMBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art.4º da Portaria nº 128/2022-GS/SEPlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts.74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/1140838 de 05/09/2022.
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.768/2022-daf/SEPlad de 09/08/2022, publicada 
no doE nº.35.075 de 11/08/2022, referente à concessão de férias do ser-
vidor THiaGo coUcEiro PiTMaN MacHado id. funcional nº 5902511/1, 
ocupante do cargo de Procurador autárquico.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 08 dE 
SETEMBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 850224
Portaria nº 863-/2022-daF/sePLad, de 08 de seteMBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art.4º da Portaria nº 128/2022-GS/SEPlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts.74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/1140838 de 05/09/2022.
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.768/2022-daf/SEPlad de 09/08/2022, publica-
da no doE nº.35.075 de 11/08/2022, referente à concessão de férias da 
servidora liVia GEorGia da cUNHa Nacif id. funcional nº 5945866/2, 
ocupante do cargo de assessor de analise Normativa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 08 dE 
SETEMBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 850227

torNar seM eFeito
.

Portaria N°. 859/2022-daF/sePLad, de 06 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 Processo n°2022/1135890,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 361/2022-daf/SEPlad, de 04 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.963 de 09 de maio de 2022, que 
concedeu ao servidor carloS JorGE dE BriTo alVES, id. funcional nº. 
5138205/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado na 
coordenadoria de Monitoramento e avaliação de contratos, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, referente ao 
triênio de 06/12/2007 a 05/12/2010.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 849913
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oUtras MatÉrias
.

Portaria N°. 753/2022-daF/sePLad, de 03 de aGosto de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria nº 128/2022-GS/SEPlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/980379,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr ao servidor SEBaSTiÃo da SilVa corrEa, id. funcional nº 
28509/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional e Segurança, lotado 
na Coordenadoria de Logística e Gestão, Gratificação de Atividade de Mo-
torista - GaM, no período de 02/08/2022 a 31/08/2022, em decorrência da 
licença prêmio do servidor aNdErSoN MoNTEiro corrEa, id. funcional 
nº. 57218619/1.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 02/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
*Portaria republicada por conter incorreções no doe nº. 35.068 de 
04/08/2022

Protocolo: 849924
Portaria N°. 754/2022-daF/sePLad, de 03 de aGosto de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria nº 128/2022-GS/SEPlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/980379,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor ricardo claUdiNo da SilVa, id. funcional nº 
57191421/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional B, lotado na coorde-
nadoria de Logística e Gestão, Gratificação de Atividade de Motorista - GAM, 
no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, em decorrência da licença prêmio 
do servidor aNdErSoN MoNTEiro corrEa, id. funcional nº. 57218619/1.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
*Portaria republicada por conter incorreções no doe 
nº. 35.068 de 04/08/2022

Protocolo: 849929

Portaria Nº 325, de 8 de seteMBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2579, de 25 de agosto de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2022 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 2591, de 30/08/2022, 2599, de 01/09/2022, 
2600, de 02/09/2022, 2605, de 05/09/2022 e 2611, de 08/09/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 325, de 8 de seteMBro de 2022

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social
SEaP

investimentos 980.140,92 0,00 0,00 0,00 980.140,92
obras e instalações

 0101 980.140,92 0,00 0,00 0,00 980.140,92
SEGUP

outras despesas 
correntes 5.780,45 0,00 0,00 0,00 5.780,45

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 5.780,45 0,00 0,00 0,00 5.780,45

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

faPESPa
investimentos 389.029,12 0,00 0,00 0,00 389.029,12

outras despesa de 
investimentos

 0260 217.249,00 0,00 0,00 0,00 217.249,00
 6101 128.800,00 0,00 0,00 0,00 128.800,00
 6301 42.980,12 0,00 0,00 0,00 42.980,12

outras despesas 
correntes 334.997,00 0,00 0,00 0,00 334.997,00

despesas ordinárias
 0260 126.797,00 0,00 0,00 0,00 126.797,00
 0660 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
 6101 193.200,00 0,00 0,00 0,00 193.200,00

JUcEPa
outras despesas 

correntes 1.267.776,06 874.101,06 874.101,06 874.101,06 3.890.079,24

contrato Global
 0661 1.267.776,06 874.101,06 874.101,06 874.101,06 3.890.079,24

GESTÃo
iGEPrEV

outras despesas 
correntes 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

despesas ordinárias
 0101 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 33.242.698,97 0,00 0,00 0,00 33.242.698,97

obras e instalações
 0101 32.558.287,86 0,00 0,00 0,00 32.558.287,86

outras despesa de 
investimentos

 0101 684.411,11 0,00 0,00 0,00 684.411,11
SUBordiNadoS ao 

GoVErNo do ESTado
casa Militar

outras despesas 
correntes 1.474.606,00 0,00 0,00 0,00 1.474.606,00

contrato Estimativo
 0101 1.304.606,00 0,00 0,00 0,00 1.304.606,00

despesas ordinárias
 0101 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00

fundação ParáPaz
outras despesas 

correntes 790.000,00 0,00 0,00 0,00 790.000,00

despesas ordinárias
 0101 790.000,00 0,00 0,00 0,00 790.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
790.000,00 0,00 0,00 0,00 790.000,00

fundação ParáPaz
 0101 790.000,00 0,00 0,00 0,00 790.000,00

ciência, Tecnologia 
e inovação 724.026,12 0,00 0,00 0,00 724.026,12

faPESPa
 0260 344.046,00 0,00 0,00 0,00 344.046,00
 0660 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
 6101 322.000,00 0,00 0,00 0,00 322.000,00
 6301 42.980,12 0,00 0,00 0,00 42.980,12

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

32.558.287,86 0,00 0,00 0,00 32.558.287,86

SEdoP
 0101 32.558.287,86 0,00 0,00 0,00 32.558.287,86

Governança 
Pública 1.612.491,61 747.405,50 747.405,50 747.405,50 3.854.708,11

JUcEPa
 0661 928.080,50 747.405,50 747.405,50 747.405,50 3.170.297,00

SEdoP
 0101 684.411,11 0,00 0,00 0,00 684.411,11
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Manutenção da 
Gestão 2.614.301,56 126.695,56 126.695,56 126.695,56 2.994.388,24

casa Militar
 0101 1.474.606,00 0,00 0,00 0,00 1.474.606,00

iGEPrEV
 0101 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

JUcEPa
 0661 339.695,56 126.695,56 126.695,56 126.695,56 719.782,24

Saúde 5.780,45 0,00 0,00 0,00 5.780,45
SEGUP

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 5.780,45 0,00 0,00 0,00 5.780,45
Segurança Pública 980.140,92 0,00 0,00 0,00 980.140,92

SEaP
 0101 980.140,92 0,00 0,00 0,00 980.140,92

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordiNarioS                                         37.287.445,89 0,00 0,00 0,00 37.287.445,89
0103 - fES - recursos ordinários 5.780,45 0,00 0,00 0,00 5.780,45

0260 - rEc.ProVEN.TraNSfErENc.
coNVENioS E oUTroS                   344.046,00 0,00 0,00 0,00 344.046,00

0660 - recursos Provenientes de Trans-
ferências de convênios e outros 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

0661 - recursos Próprios diretamente 
arrecadado pela administração indireta 1.267.776,06 874.101,06 874.101,06 874.101,06 3.890.079,24

6101 - recursos de contrapartida de 
convênios 322.000,00 0,00 0,00 0,00 322.000,00

6301 - recursos de contrapartida de 
convênios 42.980,12 0,00 0,00 0,00 42.980,12

ToTal 39.285.028,52 874.101,06 874.101,06 874.101,06 41.907.331,70

Portaria Nº 326, de 08/09/2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 10.189.591,00 (dez Milhões, cento e oitenta e Nove Mil, 
Quinhentos e Noventa e Um reais), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) 
da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, 
§ 2º da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

662010612615088238 - dETraN 0261 339040 10.095.000,00
862012612615088238 - cPH 0101 339140 94.591,00

ToTal 10.189.591,00
ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a(s) modalidade(s) de 
aplicação e elemento(s) de despesa da(s) dotação(ões) da(s) naturezas(s) 
de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo 
discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

662010612615088238 - dETraN 0261 339147 10.095.000,00
862012612615088238 - cPH 0101 339040 94.591,00

ToTal 10.189.591,00

iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº 327, de 8 de seteMBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segurida-
de Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 357.030,45 (Trezentos e cinquenta e Sete 
Mil, Trinta reais e Quarenta e cinco centavos), a quota do segundo qua-
drimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) or-
çamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 327, de 8 de seteMBro de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEMaS
outras despesas 

correntes 351.250,00 0,00 0,00 0,00 351.250,00

despesas ordinárias
 0306 351.250,00 0,00 0,00 0,00 351.250,00

PolÍTica Social
SESPa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 5.780,45 5.780,45

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 0,00 5.780,45 5.780,45

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

Meio ambiente 
e ordenamento 

Territorial
351.250,00 0,00 0,00 0,00 351.250,00

SEMaS
 0306 351.250,00 0,00 0,00 0,00 351.250,00

Saúde 0,00 0,00 0,00 5.780,45 5.780,45
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 5.780,45 5.780,45

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0103 - fES - recursos 

ordinários 0,00 0,00 0,00 5.780,45 5.780,45

0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
351.250,00 0,00 0,00 0,00 351.250,00

ToTal 351.250,00 0,00 0,00 5.780,45 357.030,45

Protocolo: 850535
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 144/seaP/sePLad, de 08 de seteMBro de 2022
resULtado deFiNitiVo da 4ª etaPa: ProVa de aPtidÃo 
FÍsica (PaF) de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciá-
ria (SEaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 
estipuladas neste Edital, e em cumprimento às decisões judiciais profe-
ridas nos autos dos Processos n° 0803280-13.2022.8.14.0000, 0837385-
83.2022.8.14.0301 e 0800333-17.2022.8.14.0022, tornam público o re-
sultado Definitivo da 4ª Etapa: Prova de Aptidão Física (PAF) dos candida-
tos na condição sub judice do concurso c-208.
1. Do Resultado Definitivo da 4ª Etapa: Prova de Aptidão Física (PAF) dos 
candidatos na condição Sub Judice:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) – GUaMÁ
inscrição Nome situação PaF

61272 HorlEaNE PaUliNa crUZ MaToS aPTo

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – GUaMÁ
inscrição Nome situação PaF

72263 JacKSoN rodriGo alMEida dE frEiTaS aPTo

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – tocaNtiNs
inscrição Nome situação PaF

83076 diEGo araÚJo QUarESMa aPTo

2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 08 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
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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 145/seaP/sePLad, de 08 de seteMBro de 2022
resULtado deFiNitiVo da 5ª etaPa: iNVestiGaÇÃo 
sociaL Para VeriFicaÇÃo de aNtecedeNtes Pessoais de 
caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice
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 esti-
puladas neste Edital, e em cumprimento às decisões judiciais proferidas 
nos autos dos Processos n° 0837385-83.2022.8.14.0301 e 0800333-
17.2022.8.14.0022, tornam público o Resultado Definitivo da 5ª Etapa: 
Investigação Social Para Verificação De Antecedentes Pessoais dos candi-
datos na condição sub judice do concurso c-208.
1. Do Resultado Definitivo da 5ª Etapa: Investigação Social Para Verifica-
ção de antecedentes Pessoais dos candidatos na condição Sub Judice:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – GUaMÁ

inscrição Nome situação 

72263 JacKSoN rodriGo alMEida dE frEiTaS aPTo

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – tocaNtiNs

inscrição Nome situação 

83076 diEGo araÚJo QUarESMa aPTo

2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 08 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: 850532

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

errata
.

errata de Portaria
Na Portaria de nº 167 de 05/09/2022, 
publicado no doe de nº 35.106 de 06/09/2022..
onde se lê – “5961543/1”
Leia-se – “5961549/1”
MoiSÉS alVES dE SoUZa
PrESidENTE

Protocolo: 849884

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 009/2022/ioE
objeto: a presente licitação tem por objeto contratação de Empresa Especia-
lizada para realizar Serviços de Gravação de chapas Térmicas digitais, para 
atender as necessidades da Imprensa Oficial do Estado do Pará - IOEPA.
observação: a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras 
do Governo federal - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br 
e no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará - coM-
PraS Pará, no endereço  www.compraspara.pa.gov.br.
UaSG: 925608
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 22/09/2022.
Hora de abertura: 09h30min. (horário de Brasília-df)
orçamento:
foNTE do rEcUrSo: 0261.00.0000
NaTUrEZa da dESPESa: 339039.
ProGraMa dE TraBalHo: 22.131.1508.8233
PlaNo iNTErNo: 412.000.8233c
ordenador: Moisés alves de Souza

Protocolo: 850076
Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 010/2022/ioE
objeto: a presente licitação tem por objeto contratação de Empresa Espe-
cializada em Fornecimento de Material Gráfico para Reposição e Abasteci-
mento do Estoque da Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOEPA.
observação: a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras 
do Governo federal - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br 
e no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará - coM-
PraS Pará, no endereço  www.compraspara.pa.gov.br.
UaSG: 925608

local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 27/09/2022.
Hora de abertura: 09h30min. (horário de Brasília-df)
orçamento:
foNTE do rEcUrSo: 0261.00.000
NaTUrEZa da dESPESa: 3390.30
ProGraMa dE TraBalHo: 22.131.1508.8233
PlaNo iNTErNo: 412.000.8233c
ordenador: Moisés alves de Souza

Protocolo: 850473

FÉrias
.

Portaria nº 174 de 06 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 à servidora lUciNEia 
da coSTa liMa, matrícula Nº 2009188/1, referente ao período aquisitivo 
2021/2022, de 03.10.2022 à 01.11.2022, com retorno às suas atividades 
no dia 02.11.2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
MoiSES alVES dE SoUZa
Presidente

Protocolo: 849886
Portaria nº 170 de 08 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, ao servidor luiz carlos 
Barbosa do Nascimento, no período de 12.09.2022 a 11.10.2022, com 
retorno as suas atividades no dia 12.11.2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
MoiSES alVES dE SoUZa
Presidente em exercício

Protocolo: 850368
termo aditivo: 001/2022/ioe.
Pregão eletrônico nº 002/2021-ioe,
contrato: 050/2021 - ioE.
PaE: 2021/463285.
Exercício: 2022.
objeto: a renovação do contrato 050/2021
fundamentação legal: lei 8.666/93; 
Valor: r$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais) 
data de assinatura: 06/09/2022 
data da Vigência: 08/09/2022 a 07/09/2023.
foNTE do rEcUrSo: 0261.00.000 
NaTUrEZa da dESPESa: 33.90.39.00 – outros Serviços de Terceiros Pes-
soa Jurídica; 33.90.30.00 – Material de consumo. 
ProGraMa dE TraBalHo: 22.131.1508.8233 
PlaNo iNTErNo: 412.000.8233c 
contratado: lEfEMEl MaNUTENÇÃo E rEParoS dE MáQUiNaS lTdaEirE-
li-ME (cNPJ n.º 41.301.446/0001-33).
Endereço: Rua José Marques n° 97, Bairro Nova Benfica - CEP:68.795-000 
em - Benevides/Pa
E-mail: lefemel21@gmail.com
Telefone: (91) 98800-9645/98841-8593
ordenador: MoiSES alVES dE SoUZa
termo aditivo: 009/2022/ioe.
data de assinatura: 09.09.2022.
Vigência: 09.09.2022 a 08.09.2023.
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de n.º 
033/2017/ioE por 01 (um) ano, com fundamento legal no art. 57, ii da 
lei n.º 8.666/93.
Valor Total: r$ 97.473,48 (Noventa e Sete Mil Quatrocentos e Setenta e 
Três reais e Quarenta e oito centavos).
Valor mensal: r$ 8.122,79 (oito Mil cento e Vinte e dois reais e Setenta 
e Nove centavos).
contrato: 033/2017/ioE.
Exercício: 2021
orçamento:
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338;
fonte: 0261.00.0000;
Elemento de despesa: 33.90.37;
Plano interno: 412.000.8338c
contratado: STYlUS SErViÇoS dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda.
Endereço: conjunto Benjamim Sodré, rua canaã, nº 01, Bairro: Parque Verde.
cEP: 66.635-220, Belém - Pará.
E-mail: stylusserviços@hotmail.com
fone: (91) 3351-0881
ordenador: MoiSES alVES dE SoUZa

Protocolo: 850537
errata da Matéria de protocolo 848569, publicada no doe Nº 35.104 
(pag. 11) de 05/09/2022. 
onde se lê: 
Processo licitatório nº 009/2021,
contrato: 048/2021 - ioE.
PaE: 2022/ 502255; 
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Leia-se: 
Termo aditivo: 001/2022/ioE.
Processo licitatório nº 009/2021,
contrato: 048/2021 - ioE.
PaE: 2021/ 502255.
ordenador: MoiSES alVES dE SoUZa

Protocolo: 850538

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria nº 688 de 08 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 
2022/1140940 (PaE), de 05/09/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Patrícia amaral Potiguar, matrícula nº 
5962962/1, ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo 
Regional, a viajar ao município de Castanhal/PA, no dia 22/09/2022, a fim 
de realizar visita técnica no polo do iGEPrEV, no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 08 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 689 de 08 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 
2022/1140863 (PaE), de 05/09/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Patrícia amaral Potiguar, matrícula nº 
5962962/1, ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo 
regional, a viajar ao município de abaetetuba/Pa, no dia 20/09/2022, a 
fim de realizar visita técnica no polo do IGEPREV, no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 08 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 690 de 08 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 
2022/1138545 (PaE), de 05/09/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora claudia Helena Veiga figueiredo da Silva, matrí-
cula nº 5948962/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na 
coordenadoria de concessão de Benefícios, a viajar ao município de abae-
tetuba/PA, no dia 20/09/2022, a fim de realizar atendimento presencial aos 
beneficiários do Instituto, no polo do IGEPREV no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 08 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 691 de 08 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 
2022/1138771 (PaE), de 05/09/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora claudia Helena Veiga figueiredo da Silva, ma-
trícula nº 5948962/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lota-
da na coordenadoria de concessão de Benefícios, a viajar ao município de 
castanhal/Pa, no dia 22/09/2022, a fim de realizar atendimento presencial 

aos beneficiários do Instituto, no polo do IGEPREV no referido município.
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 08 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 692 de 08 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 
2022/1129165 (PaE), de 02/09/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Sandro carepa dias, matrícula nº 5935782/2, 
ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotado no Núcleo de con-
trole interno, a viajar 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 Com-
pliance, 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, 08 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 850235

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 687 de 08 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo, os termos do decreto nº 795, de 29/05/2020, publicado 
no doE nº 34.240, de 01/06/2020; e
coNSidEraNdo ainda, o teor do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1089347 (PaE), de 25/08/2022, da Secretaria Estratégica de arti-
culação da cidadania, que solicita a prorrogação da cessão do servidor;
rESolVE:
i - ProrroGar a cessão do servidor rodinilson dos Santos Nogueira fi-
lho, matrícula n° 57191387/2, ocupante do cargo de Técnico Previdenci-
ário a, para a Secretaria Estratégica de articulação da cidadania - SEac, 
sem ônus para este instituto, conforme art. 3º, inciso ii, do decreto nº 
795/2020, de 29/05/2020, para continuar desempenhando as atribuições 
do cargo em comissão de assessor Técnico i, pelo período de 21/09/2022 
a 19/09/2024, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 08 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 850092

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 004/2022– eGPa
Exercício: 2022
Classificação do objeto: Outros
objeto: forNEciMENTo dE áGUa MiNEral NaTUral
Valor: r$ 23.360,00 (vinte e três mil trezentos e sessenta reais)
data da assinatura: 08/09/2022
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 08/09/2022 à 07/09/2023.
Processo licitatório nº 2020/363503 - SrP Nº 012/2020 - SEPlad
orçamento:
funcional Programática: 04.122.1297.8338
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339030
contratado: Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli, cNPJ nº. 
37.170.992/0001-05
Endereço: rua do Posto n° 27, Jamilândia, cEP: 67.110-470, BoNiTo– Pa, 
fone: (91) 99393-8905, e-mail: nazarenorpereira@gmail.com.
ordenador: WilSoN lUiZ alVES fErrEira – diretor Geral/EGPa

Protocolo: 850445

oUtras MatÉrias
.

editaL de Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 001/2022.
o diretor Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará no uso 
de suas atribuições legais torna público que se encontra aberto o processo 
de pré-seleção para vagas dos cursos de Mestrado e doutorado acadêmico 
em administração, que será realizado mediante as condições estabelecidas 
neste Edital.
1. das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1. a Escola de Governança Pública do Estado do Pará-EGPa, realizará 
o processo de pré- seleção dos candidatos, que caso aprovados, estarão 
aptos ao processo seletivo para preenchimento das vagas de Mestrado 
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e doutorado, que será executado pelo Programa de Pós-graduação em 
administração da Universidade da amazônia (UNaMa), através de sua 
mantenedora o instituto campinense de Ensino Superior- lTda, mediante 
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre esta EGPA e 
o instituto campinense de Ensino Superior – lTda.
1.2. os candidatos que forem pré-selecionados terão seus nomes publica-
dos e receberão uma carta de habilitação para se candidatar ao processo 
seletivo da UNaMa.
1.3. Não poderão em nenhuma hipótese participar do processo de seleção 
às vagas, aqueles candidatos que não tiverem se submetido a pré-seleção 
da EGPa e não receberem a carta de habilitação.
1.4. Os cursos serão financiados integralmente com recursos financeiros 
do Governo do Estado do Pará, alocados no orçamento da Escola de Gover-
nança Pública do Estado do Pará - EGPa.
2. PÚBLico aLVo:
2.1. Servidores públicos efetivos estaduais que atuem na área de Plane-
jamento.
2.2. Serão pré-selecionados até 36 servidores públicos estaduais efetivos 
que estarão aptos a participar do processo seletivo da UNaMa.
3. da distriBUiÇÃo das VaGas
3.1. Serão pré-selecionados até 2X (duas vezes) o número de vagas ofer-
tadas de acordo com quadro demonstrativo abaixo:

cUrso PÚBLico aLVo Nº de
VaGas

Nº PrÉ-
seLecioNados

Mestrado  acadêmico
em administração

Servidores  efetivos  estaduais  da  Secretaria de 
Planejamento 10 até 20

Mestrado  acadêmico em 
administração

Servidores efetivos estaduais das áreas de Plane-
jamento dos demais

órgãos do Governo do Estado do Pará.
07 até 14

doutorado acadêmico em 
administração

Servidor efetivo da EGPa de qualquer área para 
que posteriormente possa contribuir com o centro 

de Estudos, Pesquisas e Projetos Estratégicos e
Governança Pública.

01 até 02

ToTal 18 36

4. da PrÉ- seLeÇÃo
Será feita da seguinte forma:
4.1. ordem de inscrição até o número limite de vagas previstas no item 3 
subitem 3.1
4.2. análise documental
Quando o servidor deverá apresentar a seguinte documentação:
4.2.1. declaração em papel timbrado do rH do órgão ao qual está vin-
culado de que atua na área de Planejamento institucional, contendo dia, 
mês e ano de serviço público, especificando tempo de atuação na área de 
Planejamento.
4.2.2. diploma de graduação de nível superior reconhecido pelo Ministério 
da Educação, para o curso de Mestrado.
4.2.3. diploma de graduação de nível superior e diploma de Mestrado re-
conhecido pelo Ministério da Educação para o curso de doutorado.
4.2.4. ficha de inscrição corretamente preenchida e assinada (conforme 
modelo anexo i).
4.2.5. cópia do último contracheque.
4.2.6. Cópia de Documento Oficial de Identificação que contenha fotografia 
e assinatura;
4.2.7. cópia do cPf.
4.2.8. cópia do Título Eleitoral acompanhado da cópia do comprovante de 
votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral.
4.2.9. Cópia do certificado de reservista (Para candidatos do sexo masculino).
4.2.10. comprovante de residência atualizado (últimos 2 meses).
4.2.11. 02 fotos 3x 4 atuais.
4.2.12. Termo de consentimento para Tratamento de dados Pessoais – lei 
Geral de Proteção de dados Pessoais/lGPd, preenchido e assinado, con-
forme anexo ii.
5. das iNscriÇÕes:
as inscrições serão realizadas no período de 12 a 23/09/2022 até às 23: 
59 h do último dia de inscrição para o e-mail indicado no item 5.1 do pre-
sente edital.
5.1. o candidato deverá preencher integralmente o formulário de inscrição 
disponível no aNEXo i do Edital, indicando o curso ao qual pretende con-
correr, de acordo com o público alvo, considerando o quadro demonstrativo 
(item 3.1), anexando a documentação completa de acordo com o item 4.2 
e seus subitens e, posteriormente, encaminhar para o e-mail da strictosen-
su@egpa.pa.gov.br em um único envio.
5.2. após o encaminhamento da documentação não serão aceitos em ne-
nhuma hipótese outros e-mails complementando ou alterando as informa-
ções prestadas anteriormente, assim como incluindo novos documentos. 
Podendo ser excluído do processo seletivo o candidato que encaminhar 
mais de um e-mail.
5.3. Todas as informações referentes às etapas da pré-seleção serão publi-
cadas no site da EGPA e no do Diário Oficial do Estado- DOE.
5.4. as informações prestadas no ato da inscrição são de inteira respon-
sabilidade do candidato, dispondo a comissão de Seleção, o direito de 
excluir do Processo Seletivo, aqueles que não preencherem o formulário de 
inscrição de forma completa, correta e legível ou que não apresentarem a 
documentação completa, conforme solicitada no item 4.2 deste edital ou 
ainda que fornecerem dados comprovadamente inverídicos.
5.5. cada candidato fará, no ato do pedido de inscrição, a indicação do 
curso de sua escolha, sendo vetada a inscrição em mais de 01(um) curso, 
observando as vagas previstas para cada público-alvo. (de acordo com 
subitem 3.1)
6. disPosiÇÕes PreLiMiNares soBre as iNscriÇÕes
6.1. as informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato.
6.2. Não serão aceitas solicitações de inscrições fora do prazo previsto ou 
que não atenderem aos critérios dispostos neste edital.

6.3. os candidatos que não apresentarem documentação completa ou 
fornecerem informações inverídicas serão preliminarmente eliminados da 
pré-seleção.
7. dos critÉrios de deseMPate:
Para efeito de preenchimento de vagas, terá preferência o candidato que 
na seguinte ordem:
7.1. Tiver maior tempo de serviço na esfera pública estadual, considerando 
dia, mês e ano;
7.2. Tiver maior tempo de atuação na área de Planejamento.
7.3. Tiver maior idade, considerando dia, mês e ano.
7.4. Persistindo o empate a escolha será feita obedecendo a ordem de inscrição
8. dos recUrsos
8.1. o candidato que desejar interpor recurso disporá de 02 (dois) dias 
úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação do re-
sultado da pré-seleção, no horário de 08h às 23:59h e encaminhar para o 
e-mail: strictosensu@egpa.pa.gov.br
8.2. Para recorrer contra os resultados oficiais, o candidato deverá utilizar 
o formulário de recurso próprio, disponível no anexo iii deste Edital, pre-
enchendo-o corretamente e seguindo as instruções ali contidas.
8.3. o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. re-
cursos inconsistentes ou intempestivos, cujo teor seja desrespeitoso serão 
preliminarmente indeferidos.
8.4. Todos os recursos serão analisados e as respostas aos mesmos esta-
rão disponíveis aos pleiteantes no prazo de 02 (dois) dias úteis após a data 
de entrada do recurso e serão publicados no site desta EGPa e no doE.
8.5. Não serão aceitos recursos em desacordo com o item 8.1 ou fora do prazo.
8.6. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.
9.  croNoGraMa de eXecUÇÃo

Nº eVeNto data/PerÍodo
01 Publicação do Edital de Pré-seleção 08/09/2022
02 Período de inscrição 12 a 23/09/2022
03 divulgação do resultado da Pré-seleção 27/09/2022
04 Prazo dos recursos 28 e 29/09/2022
05 análise dos recursos 30/09 e 03/10
04 divulgação do resultado dos recursos e do resultado final 05/10/2022

10. das disPosiÇÕes FiNais:
10.1. as inscrições ao processo de pré-seleção serão homologadas e pu-
blicadas de acordo com as datas definidas no cronograma de execução do 
edital (item 9)
10.2. após a publicação do resultado da pré-seleção o candidato habilita-
do deverá comparecer nesta EGPa, no centro de Pós-Graduação - cPoS, 
apresentando toda documentação original informada na sua inscrição para 
fins de conferência e comprovação e receber a sua Carta de Habilitação que 
deverá ser apresentada para comissão de Seleção da UNaMa, em data a 
ser informada.
10.3. O candidato declara estar ciente que será desclassificado caso a do-
cumentação esteja incompleta ou haja divergência entre as informações 
prestadas e a documentação apresentada, sendo a vaga ocupada pelo pró-
ximo (a) candidato (a) aprovado (a), obedecendo a ordem de classificação.
10.4. declara ter conhecimento de que o presente processo seletivo é uma 
pré-seleção que estará habilitando os candidatos a participarem do pro-
cesso seletivo para preenchimento das vagas de Mestrado e doutorado 
que será realizado pela UNaMa, através de sua mantenedora o instituto 
campinense de Ensino Superior- lTda.
10.5. declara, ainda, estar de acordo com todas as normas do presente 
edital, assumindo a responsabilidade de conhecer as notificações e convo-
cações previstas em cronograma, bem como as decisões posteriormente 
tomadas pela organização em casos omissos e situações não previstas ou 
quaisquer outros avisos e comunicados tornados públicos, sabendo tam-
bém que a perda de um prazo ou horário resultará em desclassificação.
Belém, 08 de setembro de 2022.
Wilson luiz alves ferreira - diretor Geral/EGPa
aNeXo i
ForMULÁrio de iNscriÇÃo 

i – ideNtiFicaÇÃo do cUrso:
Mestrado acadêmico em administração (  )
doutorado acadêmico em administração (  )
PÚBlico alVo :
Servidor efetivo estadual da Secretaria de Planejamento (  )
Servidor efetivo estadual da área de planejamento dos demais órgãos do Governo do Estado (  )
Servidor efetivo da EGPa de qualquer área para que posteriormente possa contribuir com o centro de
Estudos, Pesquisas e Projetos Estratégicos e Governança Pública (  )
ii – MUNicÍPio PÓLo: BeLÉM
iii – ideNtiFicaÇÃo do caNdidato:
Nome completo:
idade: Nascimento: Naturalidade:
Nacionalidade: Estado civil: Sexo:
rG: orgão Emissor: cPf:
End.residencial:
Bairro: cEP: cidade:
Telefone: celular: E-Mail:
iV – dados ProFissioNais:
local de Trabalho:
Endereço:



diário oficial Nº 35.109   17Sexta-feira, 09 DE SETEMBRO DE 2022

Bairro: Telefone: fax:
Matrícula funcional: lotação (Setor):
cargo: função:
regime de Trabalho/Horário:
descrição das atividades desenvolvidas no órgão:
Vínculo funcional:
( ) Efetivo  ( ) Estatutário Estável  ( ) Temporário  ( ) cargo comissionado
Tempo de Serviço Público:  ano(s)  Mês(es)  dia(s)

Declaro para os fins de direito que as informações acima prestadas são 
verdadeiras, corretas e atualizadas.
data da inscrição  /  / 2022.
assinatura do(a) candidato(a)
aNeXo ii
terMo de coNseNtiMeNto Para trataMeNto de dados Pessoais
Lei GeraL de ProteÇÃo de dados Pessoais – LGPd
Pelo presente instrumento eu inscrito no cPf sob o número , aqui deno-
minado como caNdidaTo, autorizo expressamente que a EGPa e iNSTi-
TUTo caMPiNENSE, doravante denominadas coNTroladoraS, em razão 
da PrÉ-SElEÇÃo, disponha dos meus dados pessoais e dados pessoais 
sensíveis, de acordo com os artigos 7º e 11º da lei 13.709/2018, conforme 
disposto neste termo.
cLaÚsULa PriMeira:
1) Nome completo:
2) data de nascimento:
3) Número e imagem da carteira de identidade:
4) Número e imagem do cadastro de Pessoas físicas – cPf:
5) Número e imagem do Título de Eleitor:
6) Fotografia:
7) Endereço completo;
8) Números de telefone, Whatsapp, e endereços eletrônicos.
cLaÚsULa seGUNda:
finalidade de tratamento dos dados:
o candidato autoriza expressamente que as coNTroladoraS utilizem os 
dados pessoais e dados pessoais sensíveis listados neste termo para as 
seguintes finalidades:
- Permitir que as CONTROLADORAS identifiquem e entrem em contato com 
o caNdidaTo, em razão da PrÉ- SElEÇÃo;
- Para procedimentos de inscrição e posterior seleção posse no curso men-
cionado no item supramencionado;
- Para cumprimento, pelas coNTroladoraS, de obrigações impostas por 
órgãos de fiscalização;
Quando necessário para atender aos interesses legítimos das controladoras 
ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fun-
damentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais;
cLÁUsULa terceira:
compartilhamento de dados:
Por este instrumento as CONTROLADORAS ficam autorizadas a compar-
tilhar os dados pessoais do caNdidaTo entre si, ou seja, a EGPa poderá 
compartilhar os dados do caNdidaTo com a iNSTiTUTo caMPiNENSE ob-
jetivando possibilitar a celebração da seleção, assegurando os princípios 
da boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos 
dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e respon-
sabilização e prestação de contas.
cLÁUsULa QUarta:
responsabilidade pela Segurança dos dados:
as coNTroladoraS se responsabilizam por manter medidas de seguran-
ça técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do 
caNdidaTo, comunicando ao caNdidaTo, caso aconteça qualquer inci-
dente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante, conforme 
o artigo 48 da lei 13.709/2018. fica permitido às coNTroladoraS manter 
e utilizar os dados pessoais do caNdidaTo durante todo o período contratual-
mente firmado, para as finalidades relacionadas nesse termo e, ainda, após o 
término da contratação para cumprimento da obrigação legal ou impostas por 
órgãos de fiscalização, nos termos do artigo 16 da Lei 13.709/2018;
cLÁUsULa QUiNta:
Término do Tratamento dos dados:
fica permitido às coNTroladoraS manterem e utilizarem os dados pes-
soais do caNdidaTo durante todo o período de duração do pré-seleção e 
seleção final acima mencionado.
cLÁUsULa seXta:
direito de revogação do consentimento:
o caNdidaTo poderá revogar seu consentimento, a qualquer tempo, por 
carta eletrônica ou escrita, conforme parágrafo 5º do artigo 8º combinado 
com o inciso Vi do caput do art. 16 da lei 13.709/2018.
cLÁUsULa sÉtiMa:
Tempo de Permanência dos dados recolhidos:
O CANDIDATO fica ciente de que as CONTROLADORAS deverão permane-
cer com os seus dados pelo período de duração de todo o pré-seleção e 
seleção, durante o prazo do curso e pelo prazo prescricional. Belém/Pa, de 
setembro de 2022. (nome do candidato).
Belém/ Pa, / /2022
assinatura do(a) candidato(a)
aNeXo iii
ForMULÁrio de recUrso
cUrSo:  PÓlo:
NoME:  Nº dE iNScriÇÃo:
fUNdaMENTaÇÃo do rEcUrSo
Belém,  de  de 2022.
assinatura do(a) candidato(a)

Protocolo: 850247

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado e PLaNeJaMeNto - sePLad

escoLa de GoVerNaNÇa PÚBLica do estado do ParÁ - eGPa
Portaria Nº. 199 de 08 de setembro de 2022.
Define como estratégico prioritário a instituição do modelo de Governança e Ges-
tão – Gestão.gov.br na EGPa e cria grupo de trabalho para sua implantação.
o dirETor GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado do 
Pará/EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei 6.569 
de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações, e;
coNSidEraNdo:
o disposto na iNSTrUÇÃo NorMaTiVa SEGES/ME Nº 19, dE 4 dE aBril 
dE 2022 e a necessidade de elevação do nível de maturidade das práticas 
de governança e de gestão da EGPa como entidade potencialmente atuan-
te em parcerias por meio da Plataforma +Brasil
rESolVE:
art. 1º dEfiNir como estratégico prioritária a instituição do modelo de 
Governança e Gestão – Gestão.gov.br.
Parágrafo único. Define-se como projeto estratégico o esforço temporário, 
com data de início e fim, com o objetivo de criar produtos, serviços ou 
resultados exclusivos, por meio de atividades planejadas, executadas e 
controladas, utilizando-se recursos humanos, materiais e financeiros espe-
cíficos, para a consecução de um ou mais objetivos estratégicos estabele-
cidos no planejamento estratégico.
art. 2º iNSTiTUir grupo de trabalho multidisciplinar denominado coMiTÊ 
dE aPlicaÇÃo da EGPa responsável pela aplicação do instrumento de 
Maturidade da Gestão –
Presidente: Wilson luiz alves ferreira Membros:
BrUNo SaBiNo dE oliVEira cEBolÃo
dEBora rocHa dE alMEida SoUZa
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
flaVio HElENo SolaNo rEiS
HElENicE do Socorro BarroS dE PaiVa
HElVio MorEira arrUda
lUcilio oTaVio NErY da coSTa
rEiNaN claYToN BarBoSa aBrEU
SErGio caSTro GoMES
art. 3º Para implementação do Gestão.gov.br, a EGPa deverá aplicar o 
instrumento de Maturidade da Gestão -
Art. 4º Para fins desta Portaria, considera-se Instrumento de Maturidade 
da Gestão –
§ 1º Todos os diretores e coordenadores de área da EGPa atuarão como 
consultores do comitê de aplicação em suas respectivas áreas de atuação.
§ 2º o comitê de aplicação poderá contar com o auxílio de órgãos externos 
que possam contribuir com o bom andamento dos trabalhos.
art. 5º compete à equipe do comitê de aplicação:
i - pesquisar, consolidar, analisar e revisar estudos e informações relativas à 
implantação do modelo de Governança e Gestão – Gestão.gov.br na EGPa;
II - identificar, estudar e propor elaboração ou alteração nos normativos da 
EGPa impactados pelo modelo;
iii - estabelecer intercâmbio de conhecimento e informações com outros 
órgãos/entidades.
iV - cadastrar nas plataformas eletrônicas as informações e dados neces-
sários, por meio de senhas de acesso distribuídas por competência.
V- atentar para o cumprimento dos prazos de cadastramento e implantação.
art. 6º Todos os levantamentos e tratativas já adotados deverão ser anali-
sados e considerados pela equipe de projeto ora constituída, sem embargo 
de revisão e adequações que se fizerem necessárias.
art. 7º a equipe do projeto deverá reunir-se, ordinariamente, uma vez por 
semana para discussões e deliberações sobre a implementação do projeto 
e, extraordinariamente, sempre que necessário, devendo ser inserido em 
processo administrativo – PaE as atas de reuniões com as deliberações, os 
resultados alcançados e as próximas ações.
art. 8º o comitê deverá realizar a primeira aplicação do
art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 850339
Portaria Nº. 201 de 08 de setembro de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações; e,
rESolVE:
TORNAR SEM EFEITO, o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 
001/2022, publicado no doE nº 35.108 de 08 de Setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 850375

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº 1.946 de 06 de seteMBro de 2022.
o  dirETor  dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por meio da Portaria nº 451, de 13/02/2019 
(republicada no d.o.e. nº 33.805, de 15/02/2019), considerando o 
Processo administrativo Eletrônico nº 2021/319934/SEfa,
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rESolVE:
art. 1° - rEVoGar os efeitos da Portaria nº 1.227, de 15 de Junho de 2022.
art. 2º - coNSTiTUir a comissão de fiscalização para acompanhar a exe-
cução do CONTRATO Nº 039/2022/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE 
ESTado da faZENda e a Empresa coNSÓrcio aTlaS & MariE – 2a, que 
tem por objeto a prestação de serviços comuns de engenharia de forma 
continuada, por demanda, para execução de reformas de pouca relevância 
material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, 
que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que 
possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no 
mercado e preços da tabela SiNaPi, desonerada, que possuam natureza 
padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades da 
Secretaria de Estado da fazenda.
art. 3º - dESiGNar, conforme relacionado abaixo, os servidores para com-
por a comissão de fiscalização :
1. fiscal Titular: THaÍS caValEiro dE MacEdo coElHo, Gerente fazen-
dária, Matrícula n° 59157692;
1. Membro: BrENda MoNTEiro BaTalHa, Técnica em Gestão de obras 
Públicas, Matrícula n° 5185566602;
1. Membro: carloS EdUardo BENÍcio alVES, Secretário de Gabinete, 
Matrícula n° 0596442401;
1. Membro: rENaN EdUardo daMaScENo rEiS, Gerente fazendário, Ma-
trícula n° 0590603604;
29963. Membro: SÉrGio aUGUSTo PiNHEiro fraNco dE Sá, Gerente 
fazendário, Matrícula n° 0592475403.
art. 4º - as determinações que ultrapassarem as atribuições do fiscal de-
verão ser solicitadas a diretoria de administração em tempo hábil, para 
a adoção dos procedimentos necessários, para o estrito cumprimento da 
execução do coNTraTo Nº 039/2022/SEfa.
art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 850064
Portaria N.  531 , de  08  de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n. 43/2022-cofaZ-SEfa, Pro-
cesso PaE n. 2022/1137474, do presidente da comissão de Processo ad-
ministrativo disciplinar, instaurada pela Portaria n. 387/2021-GS/SEfa, de 
19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, de 21/5/2021;
coNSidEraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual.
rESolVE:
rEdESiGNar a comissão Processante instituída por meio da Portaria n. 
387/2021-GS/SEfa, de 19/05/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, 
de 21/5/2021, presidida pelo servidor adolPHo GErSoN da SilVa MoN-
TEIRO, Técnico em Gestão Pública, identificação funcional n. 55585607/2, 
por 60 (sessenta) dias, a partir de 19/9/2022, de acordo com o caput do 
artigo 208 da lei Estadual n. 5.810, de 24/01/1994, com a convalidação 
dos atos processuais praticados desde sua constituição, para prossegui-
mento e conclusão dos trabalhos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 850259
Portaria N.  532, de 08  de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por 
lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n. 44/2022-cofaZ-SEfa, Pro-
cesso PaE n. 2022/1137963, da presidente da comissão de Processo ad-
ministrativo disciplinar, instaurada pela Portaria n. 388/2021-GS/SEfa, de 
19/05/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, de 21/05/2021;
coNSidEraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual.
rESolVE:
 rEdESiGNar a comissão Processante instituída por meio da Portaria n. 
388/2021-GS/SEfa, de 19/05/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, 
de 21/05/2021, presidida pela servidora WilMa SErrÃo NaSciMENTo, 
Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 5097029/1, por 60 
(sessenta) dias, a partir de 19/09/2022, de acordo com o caput do artigo 
208 da lei Estadual n. 5.810, de 24/1/1994, com a convalidação dos atos 
processuais praticados desde sua constituição, para prosseguimento e con-
clusão dos trabalhos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 850263
Portaria N.  533, de  08  de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por 
lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n. 1138686/2022-cofaZ 
-SEfa, Processo PaE n. 2022/45, do presidente da comissão de Processo 
administrativo disciplinar, instaurada pela Portaria n. 390/2021-GS/SEfa, 
de 19/05/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, de 21/5/2021;
coNSidEraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual.
rESolVE:
 rEdESiGNar a comissão Processante instituída por meio da Portaria n. 
390/2021-GS/SEfa, de 19/05/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, 
de 21/5/2021, presidida pelo servidor frEdErico do NaSciMENTo Pai-
VA, Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 5128900/1, por 
60 (sessenta) dias, a partir de 19/09/2022, de acordo com o caput do ar-
tigo 208 da lei Estadual n. 5.810, de 24/01/1994, com a convalidação dos 
atos processuais praticados desde sua constituição, para prosseguimento 
e conclusão dos trabalhos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 850266

adMissÃo de serVidor
.

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 1659 de 05 de agosto de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor alTiNo NaSciMENTo SaMPaio, nº 0509693601, fiScal-c, 
dirEToria dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo, objetivo de participar da 

reunião técnica da Nfc-E, no período de 12.09.2022 à 14.09.2022, no 
trecho Belém - São Paulo -Belém.
Portaria nº 1911 de 01 de setembro de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor JoSE GUilHErME dE SoUZa MoiTTa KoUrY, nº 0585816001, 
aUdiTor-B, cÉlUla PlaNEJaMENTo MoNiToraMENTo E ESTUdoS TÉc-
NicoS dE fiScaliZaÇÃo, objetivo de participar da reunião técnica do pro-
jeto Nfc-E como líder de projeto, no período de 12.09.2022 à 15.09.2022, 
no trecho Belém - São Paulo - Belém.
Portaria nº 1929 de 02 de setembro de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor JoSE carloS doS SaNToS daMaScENo, nº 0533326101, 
dirETor faZENdario, dirEToria do TESoUro ESTadUal, objetivo de 
Pauta da 73º reunião ordinária do GEfiN, no período de 11.09.2022 à 
14.09.2022, no trecho Belém - São luis - Belém.
Portaria nº 1928 de 02 de setembro de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor PaUlo roBErTo PaiVa dE oliVEira, nº 0548423502, TÉcNico 
dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, lotado na dirEToria dE GESTao coN-
TaBil E fiScal, objetivo de Pauta da 73º reunião ordinária do GEfiN, no 
período de 11.09.2022 à 14.09.2022, no trecho Belém - São luis - Belém.
Portaria nº 1942 de 06 de setembro de 2022 autorizar 2 e 1/2  di-
árias a servidora roSEMarY aParEcida fErNaNdES NaSciMENTo, nº 
0512876501, fiScal -c, dirEToria dE arrEcadaÇÃo E iNforMaÇÕES 
faZENdáriaS, objetivo de participar da reunião técnica do projeto nacio-
nal da Nfc-E., no período de 12.09.2022 à 14.09.2022, no trecho Belém 
- São Paulo - Belém.

Protocolo: 850396

errata
.

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
errata da Portaria nº 1920 de 02 de setembro de 2022, publicada 
no doe nº 35.108, de 08/09/2022.
Servidor: Jairo Mescouto da Silva  .
onde se lê: com objetivo de realizar fiscalização de mercadorias em 
trans. do Tapajós
agora leia – com objetivo de dar apoio a equipe de fiscalização de merca-
dorias em trans. do Tapajós
errata da Portaria nº 1944 de 05 de setembro de 2022, publicada 
no doe nº 35.108, de 08/09/2022.
Servidor: luiz Gonzaga lima Miranda .
onde se lê: com objetivo de realizar fiscalização de mercadorias em trânsito
agora leia – com objetivo de dar apoio a equipe de fiscalização de mer-
cadorias em trânsito

Protocolo: 850475

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 33/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/962527
Partes: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ 
n.º 05.054.903/0001-79 e a empresa M aNGElo iMBElloNi coUTo E cia 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o no 01.631.578/0001-09.
do oBJeto do coNtrato: fornecimento de áGUa MiNEral ENVaSa-
da EM GarrafÃo dE 20 liTroS, sob demanda, fornecido em rEGiME de 
coModaTo, para atender à demanda da SEfa – cEcoMT Tapajós, com 
sede a rua Marcos rodrigues de Souza, s/n, centro, Óbidos/Pa, de acordo 
com as especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo 
de referencia.
VaLor GLoBaL: r$ 4.608,00 (Quatro mil, seiscentos e oito reais)
da FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL e JUstiFicatiVa de disPeNsa de 
LicitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 24, ii, da 
lei federal nº 8.666/93 e Manifestação nº 351/2022/coNJUr/SEfa.
recUrsos orÇaMeNtÁrios:
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
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 mensal: r$ 384,00
Valor anual:r$ 4.608,00
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: loUriVal dE BarroS BarBalHo JÚNior, 
SEcrETário dE ESTado da faZENda, EM EXErcÍcio.
foro: Belém, Estado do Pará.
daTa: 05 de Setembro de 2022.
loUriVal dE BarroS BarBalHo JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda, EM EXErcÍcio

Protocolo: 850067

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda, resolve ratificar o Termo de Dispensa de Li-
citação do Processo administrativo 2022/962527 para a contratação de empresa 
para atender as necessidades da Secretaria de Estado da fazenda do Estado do 
Pará, através da empresa M aNGElo iMBElloNi coUTo E cia lTda
Valor : r$ 4.608,00 (Quatro mil, seiscentos e oito reais)
Belém (Pa), 05 de Setembro de 2022.
loUriVal dE BarroS BarBalHo JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda, EM EXErcÍcio

Protocolo: 850068

torNar seM eFeito
.

Portaria nº 1966, 08 seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 061 de 29.01.2021, publicada no diário do Estado nº 34.477 de 
01.02.2021 rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 1833, de 25/08/2022, publicada 
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no d.o.E 35.092 de 26/08/2022, que concedeu Suprimento de fundos 
a servidora SÔNia criSTiNa MarQUES SilVa, referente ao mês de 
aGoSTo/2022-cEcoMT caraJáS.
anídio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício

Protocolo: 850311

oUtras MatÉrias
.

terMo de recoNHeciMeNto de dÍVida
o ESTado do Pará, por meio da SEcrETaria dE ESTado da faZEN-
da, com sede na avenida Visconde de Souza franco, nº 110, Bairro 
reduto, cEP nº 66053-000 Belém - Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o no 
05.054.903/0001-79, inscrição estadual nº 15.174.314-2, neste ato re-
presentada por seu diretor de administração em exercício aNidio MoU-
TiNHo da coNcEiÇÃo, brasileiro, divorciado, analista fazendário, rG nº 
1468791, cPf nº 137.627.962-20, residente e domiciliado na av. João Bal-
by, n°972, apto 1402, Bairro: Nazaré, cEP:66.060-425, Belém/Pa, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas mediante a Portaria SEfa nº 451 
de 13/02/2019 (republicada no doE nº 33.805, de 15/02/2019), resolve 
reconhecer dívida junto à empresa ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SEr-
ViÇoS EirEli, inscrita no cNPJ/Mf nº 08.928.777/0001-22, estabelecida 
na avenida Perimetral, nº 1630, bairro Marco, cEP: 66095-780, Belém/
Pa, referente à repactuação de valores, durante a vigência do contrato nº 
057/2021, correspondendo ao valor de r$ 198.055,67 (cento  e noventa e 
oito mil, cinqüenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).
1.1 o valor total a ser pago à coNTraTada corresponde à r$ 198.055,67 (cento  
e noventa e oito mil, cinqüenta e cinco reais e sessenta e sete centavos, confor-
me cálculo apresentado no processo nº 2022/389915 e 2022/915657.
Belém/Pa, 06  de Setembro de 2022.
anidio Moutinho
diretor de administração - SEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 850063
iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº 019, de 08 de seteMBro de 2022
Prorroga a instrução Normativa nº 15, de 13 de setembro de 2019, que 
dispõe sobre o parcelamento de créditos de natureza tributária e não tribu-
tária, e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, e tendo em vista o disposto no art. 13 do decreto 
nº 2.057, de 26 de abril de 2018,
rESolVE:
art. 1º a instrução Normativa nº 15, de 13 de setembro de 2019, que dis-
põe sobre o parcelamento de créditos de natureza tributária e não tributá-
ria, e dá outras providências, fica prorrogada até 15 de setembro de 2023.
art. 2º Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 850065
Processo Nº: 2022/1106790
iMPUGNaNte: PreFeitUra MUNiciPaL de MediciLÂNdia
aSSUNTo: iMPUGNaÇÃo do Valor adicioNado E do ÍNdicE dE Valor 
adicioNado do MUNicÍPio, PUBlicadoS No dEcrETo Nº 2.477/2022.
do Pedido:
o Município de Medicilândia, através de seu procurador, Sr. JacoB KENNE-
dY MaUES GoNÇalVES, impugna o Valor adicionado e o Índice de Valor 
adicionado do Município, publicados no decreto nº 2.477/2022, para apli-
cação em 2023, nos seguintes termos e itens:
1 – Que a presente impugnação seja acolhida e provida;
2 – revisão do índice de iPM do icMS publicados pela SEfa para o exercício 
de 2023 destinado ao Município de Medicilândia;
3 – Instalação de posto fixo de fiscalização da SEFA no Município de Medi-
cilândia. Alternativamente, requer fiscalizações mais efetivas e contínuas, 
existência de barreiras de fiscalização e/ou outras providências no sentido 
de melhor fiscalizar e gerar mais notas e arrecadação, eis que a produção 
de cacau é enorme;
4 – Instituir e desenvolver educação fiscal por meio de parceria/coopera-
ção técnica no sentido e conscientizar o produtor de cacau da região sobre 
a importância de emissão de nota fiscal avulsa e de seus reflexos para o 
Município; e
5 – Reforço da fiscalização no que se refere à implantação e/ou cumpri-
mento das obrigações vinculadas a quando da concessão de tratamento 
tributário para as empresas da região. E que estas quando pactuadas te-
nham impacto real, efetivo e positivo para o ente municipal.
decisÃo:
1 – Quanto ao item 1, assinala-se que o presente expediente foi recepcio-
nado como impugnação tempestiva ao valor adicionado e do índice de valor 
adicionado, publicados no decreto nº 2.477/2022, para o ano de 2023, 
referente ao município de Medicilândia, em conformidade com a instrução 
Normativa (iN) nº 15/2022.
2 – Quanto ao item 2, inicialmente, cumpre registrar que a legislação tri-
butária vigente e aplicável para o cálculo do Valor adicionado (Va) dis-
põe sobre a apuração do Va, notadamente a instrução Normativa (iN) nº 
16/2021. Nesta altura, cabe salientar que o Va foi calculado nos termos 
previstos na iN nº 16/2021, a qual é de observância obrigatória para a ad-
ministração tributária. assim, todos os valores relativos à apuração do Va 
foram regularmente levados a efeito para o Município requerente.
Tem-se a esclarecer que, para 2021, considerou-se para o Município de 
Medicilândia, o Va total no valor de r$ 170.656.222,18, já considerados 
nesse total, especificamente em relação ao item cacau, 40.714.421,52. 
Reafirma-se, ainda, que VA foi regularmente calculado consoante disposto 
na iN nº 16/2021.
as tarefas inerentes ao cálculo do valor adicionado e de seu respectivo 
índice são desenvolvidas de acordo com a legislação tributária aplicada ao 
tema em apreço (cf/88; cE/89; lc 63/1990; lei Estadual nº 5.645/1991; 
decreto nº 4.478/2001; iN 16/2021).
cabe mencionar que a SEfa, apesar de o impugnante não ter fornecido in-
formações que comprovem e justifiquem a alteração do supracitado índice, 
procederá à revisão, de acordo com a metodologia definida pela legislação 
e aprovada pelo Grupo de Trabalho cota Parte do icMS, e, caso haja al-
guma distorção, retificará o índice do Município até o processamento final 
dos índices definitivos.
3 – Quanto ao item 3, as solicitações do requerente não impugnam o Va-
lor adicionado e o Índice de Valor adicionado do Município de Medicilândia, 
publicados no decreto nº 2.477/2022. reitera-se que as tarefas inerentes ao 
cálculo do valor adicionado seu respectivo índice são desenvolvidas de acordo 
com a legislação tributária aplicada ao tema em apreço (cf/88; cE/89; lc 
63/1990; lei Estadual nº 5.645/1991; decreto nº 4.478/2001; iN 16/2021).
Não obstante, tais solicitações serão encaminhadas à diretoria de fiscalização 
(dfi) para análise e demais providências, uma vez que são de competência des-
sa Diretoria as atividades de fiscalização demandadas pelo requerente.

4 – Quanto ao item 4, esta Secretaria da fazenda estimula a educação 
fiscal por meio de parceria/cooperação técnica a fim de conscientizar pro-
dutores sobre a importância de emissão de nota fiscal avulsa e de seus 
reflexos para o Município. Inclusive, já existe uma parceria nesse sentido, a 
qual possibilita o Município de Medicilândia assinar um Termo de coopera-
ção, em parceria com a SEfa, o qual pode solicitado diretamente na SEfa/
Pa ou na associação pela qual o Município de Medicilândia é representado.
5 – Quanto ao item 5, a solicitação do requerente não impugna o Valor 
adicionado e o Índice de Valor adicionado do Município de Medicilândia, pu-
blicados no decreto nº 2.477/2022. Haja vista a resolução nº 008/2021, 
citada pelo pleiteante, que se encaminhe pleito à Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEdEME), cujo titular 
preside a comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento Sócio-E-
conômico do Estado do Pará. Na estrutura dessa comissão, existe o Grupo 
de acompanhamento de Projetos incentivados – GaPi, cujas competências 
estão dispostas no decreto 5.743/2002.
Por fim, o Tema 42 do STF, citado pelo requerente, trata de interferência 
do Estado na repartição de receitas tributárias. Para o cálculo do Va, con-
forme § 2º do art. 3º da lc 63/1990, serão computadas: i - as operações 
e prestações que constituam fato gerador do imposto, mesmo quando o 
pagamento for antecipado ou diferido, ou quando o crédito tributário for 
diferido, reduzido ou excluído em virtude de isenção ou outros benefícios, 
incentivos ou favores fiscais; e II - as operações imunes do imposto, con-
forme as alíneas a e b do inciso X do § 2º do art. 155, e a alínea d do inciso 
Vi do art. 150, da constituição federal. dessa forma, é irrelevante para a 
sua apuração o efetivo recolhimento ou eventuais reduções de base de cálculo 
do icMS. Nesse passo, entende-se que o Tema 42 do STf não traz nenhum 
comando que deva ser observado para o cálculo do Va.
dessa forma, julga-se procedente o item 1, parcialmente procedente os itens 
2 e 3 e improcedente os itens 4 e 5 da impugnação, nos termos acima.
Publique-se.
Belém/Pa, 06 de setembro de 2022.
roSEMarY aParEcida fErNaNdES NaSciMENTo
diretora de arrecadação e informações fazendárias
Presidente do Grupo de Trabalho cota-Parte

Protocolo: 849925
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201001045 de 08/09/2022 - 
Proc n.º 042022730003552/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: francinaldo cardozo Brito – cPf: 740.610.382-49
Marca: VW/T croSS TSi HiGHliNE 250 aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001047 de 08/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006131/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: Umberto alves de Jesus – cPf: 298.284.492-34
Marca: rENaUlT/dUSTEr ZEN 16 MT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001049 de 08/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006229/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: andre Jorge da Silva Monteiro – cPf: 680.224.412-87
Marca: ToYoTa ccroSS XrX HYBrid 1.8l aUToMáTico Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001043 de 08/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006245/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Paulo Miqueias de Sousa oliveira – cPf: 716.987.952-20
Marca: cHEV/TracKEr T PrEMiEr 1.0 aT Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005119, de 08/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006106/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: Edneia do Socorro Gouvea de oliveira – cPf: 394.273.072-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX 10MT lT2/Pas/automovel/9BGEB48a0PG168347
Portaria n.º202204005122, de 08/09/2022 - 
Proc n.º 2022730005677/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 Kleber Silva de Sousa – cPf: 624.808.122-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS JoY BlacK/Pas/automovel/9BGKd69U0lB205016
Portaria n.º202204005124, de 08/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006143/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: adriano da costa cavalcante – cPf: 836.467.792-68
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45UXlT074909
Portaria n.º202204005126, de 08/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006016/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: cazemiro filho furtado Moraes – cPf: 671.652.222-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG118500
Portaria n.º202204005128, de 08/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006176/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Nonato Nogueira Pedrosa – cPf: 254.058.532-91
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS SENSE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB119362
Portaria n.º202204005130, de 08/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006188/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luiz Gonzaga oliveira alcantara – cPf: 243.883.782-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd196283f2243231
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Portaria n.º202204005132, de 08/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006125/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 Pimenta da Silva – cPf: 152.200.282-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd374121f5070167
Portaria n.º202204005134, de 08/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006117/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos Estone Pereira de Brito – cPf: 194.162.292-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa Xl15liVE/Pas/automovel/9BrBc9f39M8112494
Portaria n.º202204005136, de 08/09/2022 - 
Proc n.º 22022730002327/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: José Maria Nascimento de lira – cPf: 362.147.952-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0MG115549
Portaria n.º202204005138, de 08/09/2022 - 
Proc n.º 42022730004011/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: rildo Jose Silva dos Santos – cPf: 100.609.442-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG449528
Portaria n.º202204005140, de 08/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006124/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: Josivam Porfirio Lopes – CPF: 496.067.192-00
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0dB172531
Portaria n.º202204005142, de 08/09/2022 - 
Proc n.º 32022730003010/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 francisco de oliveira – cPf: 175.768.303-87
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0JB201049

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005118, de 08/09/2022 - 
Proc n.º 0420227300042181/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
docorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qeq3i07
interessado: francisco George dos Santos Sa – cPf: 194.428.152-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG325827
Portaria n.º202204005121, de 08/09/2022 - 
Proc n.º 1020227300022022/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qvu7a38
interessado: Wallace alvarez duarte – cPf: 302.100.892-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/doBlo adV 1.8 flEX/Pas/automovel/9Bd119409d1107041

Protocolo: 850276
Portaria nº 534 de 08 de  seteMBro de 2022
o Secretário de Estado da fazenda, considerando o disposto no artigo 162 
da constituição federal, artigos 1º e 3º da lei complementar nº 63, de 
11/01/90 e artigo 225 da constituição Estadual, resolve:
art. 1º informar o valor da  Quota Parte  do  icMS aos  Municípios,  refe-
rente  ao  período de  01 a 31 de agosto de 2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda
QUota Parte do icMs – Período de 01 a 31.08.2022

MUNicÍPio   coNta MUNicÍPios (1) FUNdeB  (2) totaL  (1+2)
aBaETETUBa 170.050-2 1.317.513,68 329.378,42 1.646.892,10

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5 343.020,39 85.755,10 428.775,49
acará 170.098-7 774.170,73 193.542,68 967.713,42
afUá 170.039-1 614.551,77 153.637,94 768.189,72

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3 1.031.337,23 257.834,31 1.289.171,54
alENQUEr 170.027-8 839.834,57 209.958,64 1.049.793,21
alMEriM 170.028-6 2.636.286,36 659.071,59 3.295.357,96
alTaMira 170.076-6 4.509.345,32 1.127.336,33 5.636.681,65
aNaJáS 170.040-5 559.229,39 139.807,35 699.036,74

aNaNiNdEUa 170.074-0 8.551.208,71 2.137.802,18 10.689.010,89
aNaPU 170.659-4 803.763,74 200.940,93 1.004.704,67

aUGUSTo corrÊa 170.085-5 418.701,29 104.675,32 523.376,61
aUrora do Pará 170.271-8 422.498,32 105.624,58 528.122,89

aVEiro 170.029-4 634.533,94 158.633,48 793.167,42
BaGrE 170.041-3 442.912,39 110.728,10 553.640,49
BaiÃo 170.051-0 500.513,53 125.128,38 625.641,91

BaNNacH 170.664-0 477.024,67 119.256,17 596.280,84
BarcarENa 170.052-9 10.440.095,57 2.610.023,89 13.050.119,46

BElÉM 170.001-4 33.286.936,38 8.321.734,10 41.608.670,47
BElTErra 170.660-8 759.354,22 189.838,55 949.192,77

BENEVidES 170.075-8 2.713.978,69 678.494,67 3.392.473,36

BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1 524.917,59 131.229,40 656.146,98
BoNiTo 170.094-4 617.885,22 154.471,31 772.356,53

BraGaNca 170.086-3 983.180,27 245.795,07 1.228.975,33
BraSil NoVo 170.283-1 640.084,91 160.021,23 800.106,13

BrEJo G. do araGUaia 170.024-3 418.457,26 104.614,31 523.071,57
BrEU BraNco 170.284-0 964.767,75 241.191,94 1.205.959,69

BrEVES 170.042-1 925.565,39 231.391,35 1.156.956,74
BUJarU 170.096-0 376.308,86 94.077,22 470.386,08

cacHoEira do arari 170.103-7 496.587,47 124.146,87 620.734,33
cacHoEira do Piriá 170.681-0 417.834,48 104.458,62 522.293,09

caMETá 170.053-7 854.606,28 213.651,57 1.068.257,85
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3 28.850.511,41 7.212.627,85 36.063.139,26

caPaNEMa 170.084-7 1.159.851,48 289.962,87 1.449.814,35
caPiTÃo PoÇo 170.069-3 657.785,63 164.446,41 822.232,04

caSTaNHal 170.003-0 5.975.281,64 1.493.820,41 7.469.102,05
cHaVES 170.043-0 560.136,83 140.034,21 700.171,04
colarES 170.004-9 306.836,65 76.709,16 383.545,82

coNc. araGUaia 170.058-8 783.085,91 195.771,48 978.857,39
coNcordia do Pará 170.097-9 553.510,56 138.377,64 691.888,20
cUMarU do NorTE 170.285-8 1.006.467,80 251.616,95 1.258.084,75

cUrioNÓPoliS 170.017-0 1.404.993,37 351.248,34 1.756.241,72
cUrraliNHo 170.044-8 508.871,64 127.217,91 636.089,55

cUrUá 170.678-0 359.496,46 89.874,11 449.370,57
cUrUÇá 170.005-7 422.239,35 105.559,84 527.799,18

doM EliZEU 170.083-9 1.208.897,36 302.224,34 1.511.121,70
Eldorado caraJáS 170.286-6 856.272,70 214.068,18 1.070.340,88

faro 170.031-6 590.224,48 147.556,12 737.780,60
florESTa araGUaia 170.677-2 804.365,61 201.091,40 1.005.457,01
GarrafÃo do NorTE 170.072-3 397.328,70 99.332,17 496.660,87
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4 678.341,29 169.585,32 847.926,61

GUrUPá 170.045-6 598.276,13 149.569,03 747.845,16
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5 468.813,82 117.203,45 586.017,27
iGaraPÉ-Miri 170.054-5 637.658,90 159.414,72 797.073,62

iNHaNGaPi 170.007-3 369.974,42 92.493,60 462.468,02
iPiXUNa do Pará 170.276-9 863.868,54 215.967,14 1.079.835,68

iriTUia 170.070-7 407.741,84 101.935,46 509.677,30
iTaiTUBa 170.032-4 5.543.018,65 1.385.754,66 6.928.773,32

iTUPiraNGa 170.020-0 899.567,19 224.891,80 1.124.458,99
JacarEacaNGa 170.288-2 3.766.364,42 941.591,11 4.707.955,53

JacUNdá 170.021-9 686.602,03 171.650,51 858.252,53
JUrUTi 170.033-2 2.118.123,19 529.530,80 2.647.653,99

liMoEiro aJUrU 170.055-3 415.828,73 103.957,18 519.785,92
MÃE do rio 170.071-5 465.038,00 116.259,50 581.297,50

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1 319.696,11 79.924,03 399.620,14
MaraBá 170.022-7 18.306.758,18 4.576.689,54 22.883.447,72

MaracaNÃ 170.009-0 378.099,25 94.524,81 472.624,06
MaraPaNiM 170.010-3 373.762,48 93.440,62 467.203,10
MariTUBa 170.675-6 3.130.087,30 782.521,82 3.912.609,12

MEdicilÂNdia 170.077-4 955.710,39 238.927,60 1.194.637,99
MElGaÇo 170.046-4 503.514,82 125.878,71 629.393,53
MocaJUBa 170.056-1 429.414,02 107.353,51 536.767,53

MoJU 170.057-0 2.190.144,17 547.536,04 2.737.680,21
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0 458.313,16 114.578,29 572.891,45

MoNTE alEGrE 170.034-0 864.890,08 216.222,52 1.081.112,60
MUaNá 170.105-3 524.402,93 131.100,73 655.503,67

NV ESPEraNÇa Piriá 170.279-3 454.173,23 113.543,31 567.716,54
NoVa iPiXUNa 170.666-7 433.297,07 108.324,27 541.621,34

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1 332.839,63 83.209,91 416.049,54
NoVo ProGrESSo 170.289-0 2.496.372,98 624.093,24 3.120.466,22

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4 1.384.534,49 346.133,62 1.730.668,11
ÓBidoS 170.035-9 981.985,18 245.496,30 1.227.481,48

oEiraS do Pará 170.047-2 456.962,46 114.240,61 571.203,07
oriXiMiNá 170.036-7 4.498.395,13 1.124.598,78 5.622.993,91

oUrEM 170.093-6 364.493,94 91.123,49 455.617,43
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0 1.734.736,13 433.684,03 2.168.420,16

PacaJáS 170.018-9 986.106,29 246.526,57 1.232.632,87
PalESTiNa do Pará 170.291-2 398.368,46 99.592,11 497.960,57

ParaGoMiNaS 170.068-5 5.159.896,53 1.289.974,13 6.449.870,67
ParaUaPEBaS 170.019-7 44.377.312,54 11.094.328,14 55.471.640,68
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PaU d’arco 170.296-3 407.735,56 101.933,89 509.669,46
PEiXE-Boi 170.088-0 299.215,43 74.803,86 374.019,28
PiÇarra 170.670-5 767.273,84 191.818,46 959.092,30
PlacaS 170.661-6 556.399,25 139.099,81 695.499,06

PoNTa dE PEdraS 170.104-5 498.672,66 124.668,17 623.340,83
PorTEl 170.048-0 978.521,21 244.630,30 1.223.151,51

PorTo dE MoZ 170.079-0 700.863,27 175.215,82 876.079,08
PraiNHa 170.037-5 651.360,68 162.840,17 814.200,85

PriMaVEra 170.089-8 819.720,68 204.930,17 1.024.650,85
QUaTiPUrU 170.680-2 310.027,62 77.506,91 387.534,53
rEdENÇÃo 170.059-6 2.247.457,06 561.864,27 2.809.321,33
rio Maria 170.060-0 1.069.000,11 267.250,03 1.336.250,13

roNdoN Pará 170.081-2 1.006.906,59 251.726,65 1.258.633,23
rUrÓPoliS 170.030-8 688.900,49 172.225,12 861.125,62

SaliNÓPoliS 170.091-0 568.187,29 142.046,82 710.234,11
SalVaTErra 170.102-9 454.179,21 113.544,80 567.724,01

STa BarBara do Pará 170.278-5 525.951,97 131.487,99 657.439,96
SaNTa crUZ arari 170.100-2 409.815,38 102.453,85 512.269,23
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1 1.672.698,76 418.174,69 2.090.873,45

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0 410.592,59 102.648,15 513.240,74
STa Maria BarrEiraS 170.062-6 1.459.448,94 364.862,23 1.824.311,17

SaNTa Maria Pará 170.012-0 465.862,10 116.465,53 582.327,63
SaNTaNa araGUaia 170.061-8 1.869.204,58 467.301,15 2.336.505,73

SaNTarÉM 170.038-3 5.708.714,88 1.427.178,72 7.135.893,60
SaNTarÉM NoVo 170.092-8 301.552,72 75.388,18 376.940,90

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8 533.517,04 133.379,26 666.896,31

S; caETaNo odiVElaS 170.014-6 362.044,93 90.511,23 452.556,17

SÃo doMiN. araGUaia 170.297-1 598.894,13 149.723,53 748.617,66

SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1 420.124,58 105.031,14 525.155,72

SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4 3.169.938,12 792.484,53 3.962.422,65
SÃo fraNciSco Pará 170.015-4 350.480,62 87.620,16 438.100,77
S. GEraldo araGUaia 170.067-7 1.103.728,59 275.932,15 1.379.660,74
SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9 297.626,96 74.406,74 372.033,70
Sao Joao PiraBaS 170.090-1 356.741,29 89.185,32 445.926,61

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5 398.493,01 99.623,25 498.116,27
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2 599.750,79 149.937,70 749.688,49

S. SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9 513.010,37 128.252,59 641.262,96
SaPUcaia 170.672-1 439.850,16 109.962,54 549.812,70

SENad. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4 619.100,32 154.775,08 773.875,40
SoUrE 170.600-4 508.581,90 127.145,48 635.727,38

TailÂNdia 170.099-5 1.923.827,72 480.956,93 2.404.784,65
TErra alTa 170.277-7 308.378,52 77.094,63 385.473,15

TErra SaNTa 170.293-9 777.250,29 194.312,57 971.562,86
ToME-aÇU 170.095-2 1.131.291,96 282.822,99 1.414.114,95

TracUaTEUa 170.685-3 385.165,80 96.291,45 481.457,25
TrairÃo 170.294-7 628.157,08 157.039,27 785.196,35
TUcUMÃ 170.064-2 1.188.523,01 297.130,75 1.485.653,76
TUcUrUÍ 170.026-0 8.417.710,42 2.104.427,61 10.522.138,02

UliaNÓPoliS 170.280-7 942.864,07 235.716,02 1.178.580,09
UrUará 170.078-2 1.031.727,63 257.931,91 1.289.659,53
ViGia 170.016-2 573.536,04 143.384,01 716.920,04
ViSEU 170.082-0 559.939,69 139.984,92 699.924,62

ViTÓria do XiNGU 170.295-5 7.432.010,35 1.858.002,59 9.290.012,94
XiNGUara 170.066-9 2.158.817,83 539.704,46 2.698.522,29

ToTal  298.695.994,16 74.673.998,55 373.369.992,71

Protocolo: 850183
Portaria nº 535 de 08 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado da fazenda,  considerando o disposto no artigo 162 
da constituição federal, artigos 1º e 7º da lei  complementar  nº  63,  de 
11/01/90 e artigo 225 da constituição Estadual, resolve:
art. 1º informar o valor  da  Quota Parte do  iPi aos  Municípios,  referente  
ao período de  01 a 31 de agosto de 2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda
QUota Parte do iPi – Período de 01 a 31.08.2022

MUNicÍPio   coNta Base (1) PaseP  (2) MUNiciPios  (1-2)
aBaETETUBa 170.050-2   36.800,16 368,00 36.432,16

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5   9.581,08 95,81 9.485,27
acará 170.098-7   21.623,77 216,24 21.407,53
afUá 170.039-1   17.165,37 171,65 16.993,71

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3   28.806,82 288,07 28.518,75

alENQUEr 170.027-8   23.457,86 234,58 23.223,28
alMEriM 170.028-6   73.635,49 736,35 72.899,13
alTaMira 170.076-6   125.952,87 1.259,53 124.693,35
aNaJáS 170.040-5   15.620,13 156,20 15.463,93

aNaNiNdEUa 170.074-0   238.848,27 2.388,48 236.459,79
aNaPU 170.659-4   22.450,34 224,50 22.225,84

aUGUSTo corrÊa 170.085-5   11.694,96 116,95 11.578,01
aUrora do Pará 170.271-8   11.801,02 118,01 11.683,01

aVEiro 170.029-4   17.723,50 177,23 17.546,26
BaGrE 170.041-3   12.371,22 123,71 12.247,50
BaiÃo 170.051-0   13.980,10 139,80 13.840,30

BaNNacH 170.664-0   13.324,02 133,24 13.190,78
BarcarENa 170.052-9   291.607,75 2.916,08 288.691,67

BElÉM 170.001-4   929.754,77 9.297,55 920.457,23
BElTErra 170.660-8   21.209,92 212,10 20.997,82

BENEVidES 170.075-8   75.805,55 758,06 75.047,50
BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1   14.661,75 146,62 14.515,13

BoNiTo 170.094-4   17.258,47 172,58 17.085,89
BraGaNca 170.086-3   27.461,72 274,62 27.187,10

BraSil NoVo 170.283-1   17.878,55 178,79 17.699,76
BrEJo GraN.araGUaia 170.024-3   11.688,15 116,88 11.571,27

BrEU BraNco 170.284-0   26.947,43 269,47 26.677,96
BrEVES 170.042-1   25.852,45 258,52 25.593,93
BUJarU 170.096-0   10.510,88 105,11 10.405,77

cacHoEira do arari 170.103-7   13.870,44 138,70 13.731,74
cacHoEira do Piriá 170.681-0   11.670,75 116,71 11.554,05

caMETá 170.053-7   23.870,45 238,70 23.631,75
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3   805.838,67 8.058,39 797.780,29

caPaNEMa 170.084-7   32.396,42 323,96 32.072,45
caPiTÃo PoÇo 170.069-3   18.372,95 183,73 18.189,22

caSTaNHal 170.003-0   166.898,71 1.668,99 165.229,72
cHaVES 170.043-0   15.645,47 156,45 15.489,02
colarES 170.004-9   8.570,41 85,70 8.484,71

coNc. araGUaia 170.058-8   21.872,78 218,73 21.654,05
coNcordia do Pará 170.097-9   15.460,39 154,60 15.305,79
cUMarU do NorTE 170.285-8   28.112,18 281,12 27.831,06

cUrioNÓPoliS 170.017-0   39.243,60 392,44 38.851,17
cUrraliNHo 170.044-8   14.213,56 142,14 14.071,42

cUrUá 170.678-0   10.041,28 100,41 9.940,87
cUrUÇá 170.005-7   11.793,79 117,94 11.675,85

doM EliZEU 170.083-9   33.766,34 337,66 33.428,68
Eldorado do caraJáS 170.286-6   23.917,00 239,17 23.677,83

faro 170.031-6   16.485,87 164,86 16.321,01
florESTa do araGUaia 170.677-2   22.467,16 224,67 22.242,48

GarrafÃo do NorTE 170.072-3   11.097,99 110,98 10.987,02
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4   18.947,10 189,47 18.757,63

GUrUPá 170.045-6   16.710,76 167,11 16.543,65
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5   13.094,68 130,95 12.963,74
iGaraPÉ-Miri 170.054-5   17.810,78 178,11 17.632,68

iNHaNGaPi 170.007-3   10.333,95 103,34 10.230,61
iPiXUNa do Pará 170.276-9   24.129,16 241,29 23.887,87

iriTUia 170.070-7   11.388,85 113,89 11.274,96
iTaiTUBa 170.032-4   154.824,94 1.548,25 153.276,69

iTUPiraNGa 170.020-0   25.126,28 251,26 24.875,02
JacarEacaNGa 170.288-2   105.200,29 1.052,00 104.148,29

JacUNdá 170.021-9   19.177,84 191,78 18.986,06
JUrUTi 170.033-2   59.162,40 591,62 58.570,78

liMoEiro aJUrU 170.055-3   11.614,73 116,15 11.498,58
MÃE do rio 170.071-5   12.989,22 129,89 12.859,33

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1   8.929,60 89,30 8.840,30
MaraBá 170.022-7   511.335,61 5.113,36 506.222,25

MaracaNÃ 170.009-0   10.560,89 105,61 10.455,28
MaraPaNiM 170.010-3   10.439,75 104,40 10.335,36
MariTUBa 170.675-6   87.428,10 874,28 86.553,82

MEdicilÂNdia 170.077-4   26.694,45 266,94 26.427,50
MElGaÇo 170.046-4   14.063,94 140,64 13.923,30
MocaJUBa 170.056-1   11.994,19 119,94 11.874,25

MoJU 170.057-0   61.174,06 611,74 60.562,32
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0   12.801,38 128,01 12.673,37
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MoNTE alEGrE 170.034-0   24.157,70 241,58 23.916,12
MUaNá 170.105-3   14.647,37 146,47 14.500,90

NoVa ESPEraNÇa Piriá 170.279-3   12.685,75 126,86 12.558,89
NoVa iPiXUNa 170.666-7   12.102,65 121,03 11.981,62

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1   9.296,72 92,97 9.203,75
NoVo ProGrESSo 170.289-0   69.727,50 697,27 69.030,22

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4   38.672,15 386,72 38.285,43
ÓBidoS 170.035-9   27.428,34 274,28 27.154,06

oEiraS do Pará 170.047-2   12.763,66 127,64 12.636,02
oriXiMiNá 170.036-7   125.647,02 1.256,47 124.390,55

oUrEM 170.093-6   10.180,87 101,81 10.079,06
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0   48.453,82 484,54 47.969,28

PacaJáS 170.018-9   27.543,45 275,43 27.268,01
PalESTiNa do Pará 170.291-2   11.127,04 111,27 11.015,77

ParaGoMiNaS 170.068-5   144.123,76 1.441,24 142.682,52
ParaUaPEBaS 170.019-7   1.239.525,85 12.395,26 1.227.130,59
PaU d’arco 170.296-3   11.388,67 113,89 11.274,79
PEiXE-Boi 170.088-0   8.357,54 83,58 8.273,97
PiÇarra 170.670-5   21.431,13 214,31 21.216,81
PlacaS 170.661-6   15.541,08 155,41 15.385,67

PoNTa dE PEdraS 170.104-5   13.928,69 139,29 13.789,40
PorTEl 170.048-0   27.331,59 273,32 27.058,27

PorTo dE MoZ 170.079-0   19.576,18 195,76 19.380,42
PraiNHa 170.037-5   18.193,49 181,93 18.011,56

PriMaVEra 170.089-8   22.896,05 228,96 22.667,09
QUaTiPUrU 170.680-2   8.659,54 86,60 8.572,95
rEdENÇÃo 170.059-6   62.774,89 627,75 62.147,15
rio Maria 170.060-0   29.858,80 298,59 29.560,21

roNdoN Pará 170.081-2   28.124,43 281,24 27.843,19
rUrÓPoliS 170.030-8   19.242,04 192,42 19.049,62

SaliNÓPoliS 170.091-0   15.870,34 158,70 15.711,63
SalVaTErra 170.102-9   12.685,92 126,86 12.559,06

SaNTa BarBara  Pará 170.278-5   14.690,64 146,91 14.543,73
SaNTa crUZ arari 170.100-2   11.446,77 114,47 11.332,30
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1   46.721,02 467,21 46.253,81

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0   11.468,48 114,68 11.353,79
STa Maria BarrEiraS 170.062-6   40.764,63 407,65 40.356,98

SaNTa Maria Pará 170.012-0   13.012,24 130,12 12.882,11
SaNTaNa araGUaia 170.061-8   52.209,73 522,10 51.687,63

SaNTarÉM 170.038-3   159.453,09 1.594,53 157.858,56
SaNTarÉM NoVo 170.092-8   8.422,83 84,23 8.338,60

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8   14.901,94 149,02 14.752,92
SÃo caETaNo odiVElaS 170.014-6   10.112,47 101,12 10.011,34

SÃo doM. araGUaia 170.297-1   16.728,02 167,28 16.560,74
SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1   11.734,72 117,35 11.617,37

SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4   88.541,19 885,41 87.655,78
SÃo fraNciSco Pará 170.015-4   9.789,46 97,89 9.691,56

SÃo GEraldo araGUaia 170.067-7   30.828,82 308,29 30.520,53
SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9   8.313,17 83,13 8.230,04
Sao Joao PiraBaS 170.090-1   9.964,33 99,64 9.864,68

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5   11.130,52 111,31 11.019,21
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2   16.751,95 167,52 16.584,43

SÃo SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9   14.329,16 143,29 14.185,87
SaPUcaia 170.672-1   12.285,68 122,86 12.162,83

SEM. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4   17.292,41 172,92 17.119,49
SoUrE 170.600-4   14.205,47 142,05 14.063,41

TailÂNdia 170.099-5   53.735,43 537,35 53.198,08
TErra alTa 170.277-7   8.613,48 86,13 8.527,35

TErra SaNTa 170.293-9   21.709,78 217,10 21.492,69
ToME-aÇU 170.095-2   31.598,71 315,99 31.282,72

TracUaTEUa 170.685-3   10.758,27 107,58 10.650,68
TrairÃo 170.294-7   17.545,38 175,45 17.369,93
TUcUMÃ 170.064-2   33.197,26 331,97 32.865,28
TUcUrUÍ 170.026-0   235.119,46 2.351,19 232.768,26

UliaNÓPoliS 170.280-7   26.335,63 263,36 26.072,27
UrUará 170.078-2   28.817,72 288,18 28.529,54
ViGia 170.016-2   16.019,73 160,20 15.859,54
ViSEU 170.082-0   15.639,97 156,40 15.483,57

ViTÓria do XiNGU 170.295-5   207.587,36 2.075,87 205.511,48

XiNGUara 170.066-9   60.299,07 602,99 59.696,08
ToTal  8.343.033,53 104.742,26 8.259.603,19

oBS *: BaSE coM dEdUÇÃo dE 20% SoBrE a rEcEiTa ToTal rEf. coN-
TriB.. ao fUNdEB

Protocolo: 850188
Portaria nº 536 de 08 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado da fazenda, considerando o disposto no artigo 162 
da constituição federal, artigos 1º e 2º da lei complementar nº 63, de 
11/01/90 e artigo 225 da constituição Estadual, resolve:
art. 1º informar o valor  da  Quota  Parte do iPVa aos  Municípios,  refe-
rente  ao período de  01 a 31 de agosto de 2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda
QUota Parte do iPVa– Período de 01 a 31.08.2022 

MUNicÍPio   coNta MUNicÍPio
 (1)

FUNdeB
 (2)

totaL
(1+2)

aBaETETUBa 170.050-2   277.863,28 69.465,82 347.329,10
aBEl fiGUEirEdo 170.281-5   27.866,01 6.966,50 34.832,51

acará 170.098-7   46.193,09 11.548,30 57.741,39
afUá 170.039-1   0,00 0,00 0,00

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3   41.461,88 10.365,46 51.827,34
alENQUEr 170.027-8   43.995,23 10.998,84 54.994,07
alMEriM 170.028-6   23.727,86 5.931,98 29.659,84
alTaMira 170.076-6   670.826,91 167.706,74 838.533,65
aNaJáS 170.040-5   523,27 130,82 654,09

aNaNiNdEUa 170.074-0   2.957.038,38 739.259,64 3.696.298,02
aNaPU 170.659-4   84.106,16 21.026,58 105.132,74

aUGUSTo corrÊa 170.085-5   39.034,83 9.758,69 48.793,52
aUrora do Pará 170.271-8   36.258,79 9.064,70 45.323,49

aVEiro 170.029-4   1.570,29 392,58 1.962,87
BaGrE 170.041-3   1.740,74 435,18 2.175,92
BaiÃo 170.051-0   34.865,20 8.716,30 43.581,50

BaNNacH 170.664-0   15.026,09 3.756,53 18.782,62
BarcarENa 170.052-9   443.768,09 110.942,03 554.710,12

BElÉM 170.001-4   11.770.653,06 2.942.661,89 14.713.314,95
BElTErra 170.660-8   33.596,65 8.399,19 41.995,84

BENEVidES 170.075-8   280.444,46 70.111,10 350.555,56
BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1   50.307,35 12.576,84 62.884,19

BoNiTo 170.094-4   27.773,37 6.943,36 34.716,73
BraGaNca 170.086-3   344.722,29 86.180,56 430.902,85

BraSil NoVo 170.283-1   102.935,85 25.733,98 128.669,83
BrEJo GraN.araGUaia 170.024-3   25.067,91 6.266,98 31.334,89

BrEU BraNco 170.284-0   90.856,28 22.714,10 113.570,38
BrEVES 170.042-1   33.089,25 8.272,35 41.361,60
BUJarU 170.096-0   26.773,74 6.693,46 33.467,20

cacHoEira do arari 170.103-7   8.892,10 2.223,02 11.115,12
cacHoEira do Piriá 170.681-0   38.686,94 9.671,74 48.358,68

caMETá 170.053-7   105.720,94 26.430,25 132.151,19
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3   418.688,18 104.672,06 523.360,24

caPaNEMa 170.084-7   361.945,12 90.486,28 452.431,40
caPiTÃo PoÇo 170.069-3   123.896,74 30.974,20 154.870,94

caSTaNHal 170.003-0   1.363.212,99 340.803,26 1.704.016,25
cHaVES 170.043-0   749,76 187,44 937,20
colarES 170.004-9   9.803,84 2.450,98 12.254,82

coNc. araGUaia 170.058-8   170.238,16 42.559,55 212.797,71
coNcordia do Pará 170.097-9   67.903,07 16.975,79 84.878,86
cUMarU do NorTE 170.285-8   16.353,04 4.088,27 20.441,31

cUrioNÓPoliS 170.017-0   97.080,46 24.270,12 121.350,58
cUrraliNHo 170.044-8   686,20 171,55 857,75

cUrUá 170.678-0   1.802,99 450,76 2.253,75
cUrUÇá 170.005-7   47.599,95 11.900,02 59.499,97

doM EliZEU 170.083-9   195.097,65 48.774,44 243.872,09
Eldorado do caraJáS 170.286-6   151.160,20 37.790,05 188.950,25

faro 170.031-6   61,65 15,41 77,06
florESTa do araGUaia 170.677-2   32.883,15 8.220,79 41.103,94

GarrafÃo do NorTE 170.072-3   43.197,52 10.799,40 53.996,92
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4   72.994,20 18.248,55 91.242,75

GUrUPá 170.045-6   1.413,61 353,40 1.767,01
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5   105.940,38 26.485,08 132.425,46
iGaraPÉ-Miri 170.054-5   51.895,06 12.973,77 64.868,83

iNHaNGaPi 170.007-3   15.713,19 3.928,33 19.641,52
iPiXUNa do Pará 170.276-9   45.024,69 11.256,19 56.280,88

iriTUia 170.070-7   35.957,04 8.989,27 44.946,31
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iTaiTUBa 170.032-4   709.007,35 177.251,85 886.259,20
iTUPiraNGa 170.020-0   338.886,41 84.721,64 423.608,05

JacarEacaNGa 170.288-2   18.336,30 4.584,09 22.920,39
JacUNdá 170.021-9   182.160,42 45.540,14 227.700,56
JUrUTi 170.033-2   21.967,01 5.491,74 27.458,75

liMoEiro aJUrU 170.055-3   338,08 84,52 422,60
MÃE do rio 170.071-5   108.306,93 27.076,73 135.383,66

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1   8.291,36 2.072,85 10.364,21
MaraBá 170.022-7   2.161.576,24 540.394,05 2.701.970,29

MaracaNÃ 170.009-0   19.507,74 4.876,98 24.384,72
MaraPaNiM 170.010-3   26.097,73 6.524,43 32.622,16
MariTUBa 170.675-6   478.234,69 119.558,67 597.793,36

MEdicilÂNdia 170.077-4   86.224,19 21.556,06 107.780,25
MElGaÇo 170.046-4   4.874,65 1.218,67 6.093,32
MocaJUBa 170.056-1   27.467,10 6.866,79 34.333,89

MoJU 170.057-0   100.091,52 25.022,87 125.114,39
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0   32.288,53 8.072,16 40.360,69

MoNTE alEGrE 170.034-0   80.981,28 20.245,32 101.226,60
MUaNá 170.105-3   4.468,13 1.117,06 5.585,19

NoVa ESPEraNÇa Piriá 170.279-3   22.747,65 5.686,94 28.434,59
NoVa iPiXUNa 170.666-7   63.942,00 15.985,54 79.927,54

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1   35.199,20 8.799,80 43.999,00
NoVo ProGrESSo 170.289-0   199.317,14 49.829,27 249.146,41

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4   192.625,86 48.156,46 240.782,32
ÓBidoS 170.035-9   59.203,08 14.800,78 74.003,86

oEiraS do Pará 170.047-2   6.018,72 1.504,69 7.523,41
oriXiMiNá 170.036-7   76.319,84 19.079,99 95.399,83

oUrEM 170.093-6   27.801,77 6.950,46 34.752,23
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0   137.404,25 34.351,05 171.755,30

PacaJáS 170.018-9   92.997,72 23.249,45 116.247,17
PalESTiNa do Pará 170.291-2   15.025,85 3.756,45 18.782,30

ParaGoMiNaS 170.068-5   702.391,50 175.597,88 877.989,38
ParaUaPEBaS 170.019-7   2.180.618,27 545.154,58 2.725.772,85
PaU d’arco 170.296-3   12.514,40 3.128,61 15.643,01
PEiXE-Boi 170.088-0   19.604,69 4.901,17 24.505,86
PiÇarra 170.670-5   19.374,41 4.843,62 24.218,03
PlacaS 170.661-6   33.110,44 8.277,63 41.388,07

PoNTa dE PEdraS 170.104-5   8.731,79 2.182,95 10.914,74
PorTEl 170.048-0   7.648,51 1.912,16 9.560,67

PorTo dE MoZ 170.079-0   10.361,87 2.590,48 12.952,35
PraiNHa 170.037-5   11.927,55 2.981,89 14.909,44

PriMaVEra 170.089-8   19.760,82 4.940,24 24.701,06
QUaTiPUrU 170.680-2   13.129,55 3.282,41 16.411,96
rEdENÇÃo 170.059-6   940.237,83 235.059,48 1.175.297,31
rio Maria 170.060-0   95.846,62 23.961,66 119.808,28

roNdoN Pará 170.081-2   240.368,86 60.092,25 300.461,11
rUrÓPoliS 170.030-8   72.125,85 18.031,48 90.157,33

SaliNÓPoliS 170.091-0   126.449,89 31.612,47 158.062,36
SalVaTErra 170.102-9   17.313,69 4.328,42 21.642,11

STa BarBara do Pará 170.278-5   47.938,28 11.984,58 59.922,86
SaNTa crUZ arari 170.100-2   317,74 79,44 397,18
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1   242.883,05 60.720,78 303.603,83

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0   48.024,07 12.006,01 60.030,08
STa Maria BarrEiraS 170.062-6   56.090,62 14.022,66 70.113,28

SaNTa Maria Pará 170.012-0   112.630,26 28.157,56 140.787,82
SaNTaNa araGUaia 170.061-8   139.203,06 34.800,78 174.003,84

SaNTarÉM 170.038-3   1.934.614,00 483.653,51 2.418.267,51
SaNTarÉM NoVo 170.092-8   6.374,26 1.593,57 7.967,83

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8   51.436,16 12.859,07 64.295,23
SÃo caETaNo odiVElaS 170.014-6   23.377,67 5.844,45 29.222,12

SÃo doMiNGoS araGUaia 170.297-1   78.658,73 19.664,67 98.323,40
SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1   23.867,77 5.966,95 29.834,72

SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4   176.630,29 44.157,59 220.787,88
SÃo fraNciSco Pará 170.015-4   37.937,11 9.484,31 47.421,42

SÃo GEraldo araGUaia 170.067-7   80.404,44 20.101,12 100.505,56
SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9   3.171,51 792,89 3.964,40
Sao Joao PiraBaS 170.090-1   19.024,15 4.756,02 23.780,17

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5   17.364,52 4.341,13 21.705,65
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2   137.784,65 34.446,18 172.230,83

SÃo SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9   2.017,10 504,27 2.521,37
SaPUcaia 170.672-1   16.886,18 4.221,55 21.107,73

SENad. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4   16.191,21 4.047,82 20.239,03
SoUrE 170.600-4   15.548,39 3.887,11 19.435,50

TailÂNdia 170.099-5   236.253,33 59.063,34 295.316,67
TErra alTa 170.277-7   15.960,46 3.990,11 19.950,57

TErra SaNTa 170.293-9   3.472,63 868,15 4.340,78
ToME-aÇU 170.095-2   249.866,18 62.466,56 312.332,74

TracUaTEUa 170.685-3   36.920,02 9.230,01 46.150,03
TrairÃo 170.294-7   36.742,51 9.185,64 45.928,15
TUcUMÃ 170.064-2   360.165,92 90.041,47 450.207,39
TUcUrUÍ 170.026-0   366.752,50 91.688,14 458.440,64

UliaNÓPoliS 170.280-7   73.422,44 18.355,61 91.778,05
UrUará 170.078-2   151.534,25 37.883,56 189.417,81
ViGia 170.016-2   85.152,62 21.288,15 106.440,77
ViSEU 170.082-0   39.334,06 9.833,53 49.167,59

ViTÓria do XiNGU 170.295-5   56.039,02 14.009,78 70.048,80
XiNGUara 170.066-9   368.674,02 92.168,52 460.842,54

ToTal  36.354.575,59 9.088.643,94 45.443.219,53

Protocolo: 850193
Processo (Pae) Nº: 2022/1110975
iMPUGNaNte: MUNicÍPio de ParaGoMiNas
aSSUNTo: iMPUGNaÇÃo do iNdicE coTa ParTE do icMS - MUNiciPio dE 
ParaGoMiNaS o Município de ParaGoMiNaS, através do Procurador Paulo 
cezar Branches Brito (crc/Pa 010946/0), impugna os índices provisórios pu-
blicados para vigência no ano 2023, nos seguintes termos e itens:
do Pedido:
01 – requer que sejam consideradas e computadas para o Valor adicionado 
do Município as informações de produtos primários de acordo com as infor-
mações da Secretaria de agricultura e Secretaria de finanças do Município de 
Paragominas;
02 – requer que seja computado para o Valor adicionado o valor referente ao 
conhecimento de transporte;
03 – requer a revisão das informações das empresas relacionadas no anexo 
01, inclusive eventuais retificações;
04 – Requer a verificação e apuração das DIEF´s retificadoras enviadas após 
04/07/2022;
05 – requer o lançamento para cômputo no Valor adicionado do município os 
valores referentes à empresa Mineração Paragominas S/a, considerando que 
foi identificada a existência de dois CNPJ´s e duas IE´s ativos e localizados 
em Paragominas;
06 – Questiona a possibilidade de utilização de estatística oficial, através das 
agências bancárias fomentadoras da produção primária, para comprovação 
da receita dos produtos primários.
decisÃo:
01 – com relação aos itens 01 e 06, assinala-se que o art. 4º, ii, “b” e “c” da 
instrução Normativa (iN) nº 16/2021 determina a forma de cálculo e fonte da 
informação das saídas a serem consideradas para o cálculo do Vaf da Produ-
ção Primária, inclusive indicando que o valor das saídas será obtido das Notas 
fiscais. Nesse passo não 
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda
diretoria de arrecadaÇÃo e iNForMaÇÕes FaZeNdÁrias 2
cabe à administração tributária utilizar fonte de informação distinta da prevista 
na legislação para determinar o valor das saídas de produtos primários.
02 – Quanto ao item 02, assenta-se que os conhecimentos de transporte, 
cabe esclarecer que todos os conhecimentos de Transporte eletrônicos (cT
-e´s) e Conhecimentos Avulsos de Transporte Rodoviário e Aquaviário de Car-
ga (CATRAC´s) emitidos foram levados a efeito para o cálculo do VAF, confor-
me informações dos documentos “Va 2021 ParaGoMiNaS – caTrac” e “Va 
2021 ParaGoMiNaS - cT-E” apresentados, dentre outros documentos, em 
resposta ao pedido de informações apresentado pelo município impugnante.
03 – Quanto ao item 03, tem-se que as tarefas inerentes ao cálculo do valor 
adicionado e de seu respectivo índice são desenvolvidas de acordo com a 
legislação tributária aplicada ao tema em apreço (cf/88; cE/89; lc 63/1990; 
lei Estadual nº 5.645/1991; decreto nº 4.478/2001; iN 16/2021), tendo sido 
levados a efeito todas as informações dos documentos fiscais e declarações, 
consoante determinado na legislação de referência. cabe mencionar que a 
SEfa, apesar de o impugnante não ter fornecido
informações que comprovem e justifiquem a alteração do supracitado índice, 
procederá à revisão, de acordo com a metodologia definida pela legislação e 
aprovada pelo Grupo de Trabalho cota Parte do icMS, e, caso haja alguma 
distorção, retificará o índice do Município até o processamento final dos índi-
ces definitivos.
04 – Quanto ao item 04, assinala-se que as DIEF´s enviadas até a data de
cálculo do índice definitivo (DIEF Retificadora ou DIEF enviadas fora do prazo) 
serão baixadas, incorporadas ao banco de dados desta SEfa, processadas e 
computadas no cálculo do VAF para determinação do índice definitivo.
05 – Quanto ao item 05, salienta-se que foram considerados os valores decla-
rados em DIEF pelas duas IE´s (nºs 15.305.483-2 e 15.307.768-9) da Em-
presa Mineração Paragominas S.a., tudo conforme consta do documento “Va 
2021 ParaGoMiNaS – diEf” apresentado, dentre outros documentos, em 
resposta ao pedido de informações apresentado pelo município impugnante.
dessa forma, julga-se improcedente a impugnação, nos termos acima.
Publique-se.
Belém, 08 de setembro de 2022.
roSEMarY aParEcida fErNaNdES NaSciMENTo
diretora de arrecadação e informações fazendárias
Presidente do Grupo de Trabalho cota-Parte

Protocolo: 850478
Processo Nº : 2022/1108080
iMPUGNaNte: MUNicÍPio de BaGre
assUNto: iMPUGNaÇÃo dos ÍNdices ProVisÓrios PUBLica-
dos No decreto Nº 2.477/2022.
reLatÓrio da iMPUGNaÇÃo:
o Município de Bagre impugna os índices provisórios publicados para vi-
gência no ano 2023, nos seguintes termos e itens:
01 – Que a presente impugnação seja conhecida como tempestiva;



24  diário oficial Nº 35.109  Sexta-feira, 09 DE SETEMBRO DE 2022

02 – Requer que sejam consideradas as notas retificadoras emitidas em 
2020 e 2021, visando alterar as notas fiscais emitidas, tendo como efeito 
reflexo a modificação do índice de valor adicionado e na média obtida;
03 – Que seja considerada a receita bruta no patamar de 32% (trinta e 
dois por cento) auferidas pelo município por meio do regime do simples 
nacional, haja vista que compõe o valor adicionado, conforme disposto no 
inc. ii, § 1º, art. 3º da lei complementar nº 63/90.
04 – Que seja utilizada a projeção de habitantes do município de Bagre/
PA, constante no site oficial do IBGE, no que tange a cota parte do ICMS 
relativa ao critério populacional previsto na alínea “b”, inc. ii, art. 3º da lei 
Estadual nº 5.645/1991.
decisÃo:
1 – com relação ao item 01, esclarecemos que o presente expediente foi 
recepcionado como impugnação tempestiva ao valor adicionado e aos índi-
ces de valor adicionado, publicados no decreto nº 2.477/2022, para o ano 
de 2023, referente ao município de Bagre, em conformidade com o Esta-
belecido no § 7º do art. 3º da lei complementar 63/90 e na iN 015/2022 
que prorrogou a data para impugnação até o dia 30/09/2022.
2 – com relação ao item 02, Percebe-se uma estranheza quando o impug-
nante solicita que sejam consideradas no cálculo do Valor adicionado as 
“NoTaS rETificadoraS” para os exercícios de 2020 e 2021, uma vez que 
tais documentos não existem no sistema tributário nacional. Provavelmen-
te o requerente esteja confundindo Notas fiscais com as declarações diEf, 
entretanto, não há como interpretar o pleito ora aqui mencionado, ficando 
dificultoso atender o que está sendo requerido. Resta-nos esclarecer que 
todos os documentos fiscais passíveis de processamento para o cálculo do 
Va, bem como todas as declarações existentes na base de dados foram 
devidamente processadas, conforme preceitua a legislação vigente, em 
especial a iN 016/2021. Por fim, no sentido de revisar os dados, informa-
mos que todas as declarações recepcionadas após a publicação dos índices 
provisórios serão incorporadas, processadas e computadas para o cálculo 
dos Índices Definitivos de acordo com a metodologia aprovada pelo Grupo 
de Trabalho cota Parte e a legislação pertinente.
3 - Quanto ao item 03, informo que para os contribuintes do Simples Na-
cional, do porte MEi (Micro Empreendedor individual) foram contabilizados 
um Va de r$ 458.738,78 para o ano de 2021 e de r$ 456.888,41 para o 
ano de 2020. Já com relação ao Va dos demais contribuintes do Simples 
Nacional (ME e EPP) o Va para 2021 foi de 3.487.144,62 e para 2020 foi 
de r$ 3.318.687,54, receita essa obtida dos valores declarados em suas 
respectivas declarações daSN-SiMEi e PGdaS, onde calcula-se os 32% 
sobre a receita bruta declarada por cada empresa. logo, considerando a 
existência de novas declarações apresentadas após a publicação dos índi-
ces provisórios, informamos que as mesmas serão incorporadas, proces-
sadas e computadas para o cálculo dos Índices Definitivos de acordo com 
a metodologia aprovada pelo Grupo de Trabalho cota Parte e a legislação 
pertinente.
4 – com relação ao item 04, considerando a estimativa populacional in-
formada pelo iBGE de 31.967 habitantes, ou seja, o mesmo apresentado 
pelo impugnante, será aplicado junto ao critério populacional e incorporado 
ao Índice de Participação do Município, resultando no índice de 0,0181390 
para o município de Bagre.
Esta Secretaria vem desenvolvendo as tarefas inerentes ao cálculo dos 
índices definitivos, conforme preceitua art. 3°, §§ 3° e 4° da Lei Comple-
mentar nº 63/1990, com base no qual esses índices serão publicados no 
prazo previsto no § 8º do mesmo dispositivo legal.
isto posto, julgo procedente os itens 01 e 04 e improcedentes os demais 
itens da impugnação, nos termos acima.
Publique-se.
Belém, 08 de setembro de 2022.
rosemary aparecida fernandes Nascimento
diretora de arrecadação e informações fazendárias
Presidente do Grupo de Trabalho cota-Parte

Protocolo: 850461
Processo (Pae) Nº: 2022/1109935
iMPUGNaNte: MUNicÍPio de aNaNiNdeUa
assUNto: iMPUGNaÇÃo do iNdice cota Parte do icMs - MUNi-
ciPio de aNaNiNdeUa
o Município de aNaNiNdEUa, através do Procurador Municipal robert Sou-
za (oaB/Pa 15.338) da Encarnação, Portaria nº 025-2021, e do Secretário 
Municipal de Gestão fazendária ducival carvalho Pereira Junior, decreto nº 
20.813/2021, impugna os índices provisórios publicados para vigência no 
ano 2023, nos seguintes termos e itens: 
do Pedido:
01 – requer a revisão do índice populacional pela impossibilidade de ter 
havido decréscimo do índice, considerando o crescimento populacional do Mu-
nicípio de 68.430 (sessenta e oito mil e quatrocentos e trinta) habitantes;
02 – requer a revisão do índice de energia elétrica pela impossibilidade de 
ter havido decréscimo do índice de energia elétrica, considerando o acrés-
cimo de unidades consumidoras de energia do Município;
03 – requer a revisão do índice ecológico, considerando que os relatórios 
de gestão da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos demonstram o aumento da eficiência da gestão am-
biental em ananindeua;
decisÃo:
01 – com relação ao item 01 assinala-se, em resumo, que a população 
estimada de ananindeua pelo iBGE para 2021 foi da ordem de 540.410 
(quinhentos e quarenta mil e quatrocentos e dez) habitantes, o que repre-
senta, aproximadamente, 6% (seis por cento) da população estimada pelo 
iBGE para o Pará (8.811.659 habitantes). deste modo, o índice populacio-
nal a ser distribuído corresponde a 0,3066449%.
02 – Quanto ao item 02, assenta-se que através do Anexo I das DIEF´s 
apresentadas pela empresa EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENEr-
Gia S.a., apurou-se que a empresa declarou saídas de r$ 636.190.859,42 
(seiscentos e trinta e sis milhões cento e noventa mil oitocentos e cinquen-
ta e nove reais e quarenta e dois

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda
diretoria de arrecadaÇÃo e iNForMaÇÕes FaZeNdÁrias 2
centavos) e entradas de r$ 338.878.913,17 (trezentos e trinta e oito mi-
lhões oitocentos e setenta e oito mil novecentos e treze reais e dezessete 
centavos). ao aplicar a regra do art. 4º, i, “b” da iN nº 16/2021, apura-se 
Vaf referente à transmissão de energia no total de r$ 297.311.946,25 
(duzentos e noventa e sete milhões trezentos e onze mil novecentos e 
quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), sendo certo que o Vaf 
questionado não merece reparo, já que foi calculado nos termos previstos 
pela legislação e com base nas informações prestadas pela citada empresa.
03 – Quanto ao item 03, destaca-se que eventuais questionamentos re-
lativos à apuração do icMS Verde devem ser encaminhados, tempestiva-
mente, ao órgão público ambiental estadual, conforme dispõe o art. 8º, § 
1º e §2º do decreto Estadual nº 1.064/2020, o qual possui competência 
para decidir sobre as impugnações sobre o índice previsto no art. 3º, ii, “d” 
da lei Estadual nº 5.645/1991 (icMS Verde). Não cabe, portanto, à SEfa 
decidir sobre questões referentes ao cálculo do icMS Verde.
04 – Por fim, destaca-se que a população levada a efeito para o cálculo é apu-
rada pelo iBGE e que as entradas e saídas da EQUaTorial Pará diSTriBUi-
DORA DE ENERGIA S.A. são obtidas das DIEF´s apresentadas pela empresa.
dessa forma, julga-se improcedente a impugnação, nos termos acima.
Publique-se.
Belém, 08 de setembro de 2022.
roSEMarY aParEcida fErNaNdES NaSciMENTo
diretora de arrecadação e informações fazendárias
Presidente do Grupo de Trabalho cota-Parte

Protocolo: 850468
editaL Nº 006, 05 de setembro de 2022.
a coMiSSÃo dE aValiaÇÃo dE dESEMPENHo, no uso das atribuições que 
lhe confere a Portaria N.º 313, de 23 de maio de 2022, nos termos do de-
creto N.º2.325, de 2 de maio de 2022, e Edital Nº 004/2022, publicado no 
Diário Oficial de10/08/2022 publica o resultado provisório da promoção por 
merecimento dos servidores estáveis ocupantes dos cargos de auditor fis-
cal de receitas Estaduais – afrE e de fiscal de receitas Estaduais – frE, 
pertencentes às carreiras da administração Tributária, em atividade quan-
do do início da vigência da lei complementar Estadual n.º 078, de 2011.
foram considerados habilitados à promoção por merecimento os servidores 
estáveis e em efetivo exercício no cargo, que apresentaram no processo de 
avaliação, desempenho equivalente a, no mínimo 70% (setenta por cento) 
da pontuação máxima, conforme disposto no anexo Único deste Edital.
coMissÃo de aVaLiaÇÃo de deseMPeNHo
HUMBErTo carloS da coSTa BarroS
Matrícula 512813701
MariloUrdES caValHEiro cardoSo
Matrícula 5419029001
WElliNGToN MoNTEiro cardoSo
0591488401
aNeXo ÚNico - reLaÇÃo de serVidores coNsiderados aPtos 
À ProMoÇÃo Por MereciMeNto

N.º id. FUNc NoMe carG cLas reFer sitUaÇÃo
1 54187788 adilSoN PaUliNo da SilVa afrE B i HaBiliTado
2 5570166 adMilSoN da SilVa EllErES afrE c iii HaBiliTado
3 54180078 adriaNa rodriGUES MENdoNca afrE B i HaBiliTado
4 5280001 allaN clarK fErrEira dE aSSUNcao afrE c iV HaBiliTado
5 5858070 allaN oliVEira dE SoUZa afrE B iii HaBiliTado
6 5279984 aMadEU fadUl TEiXEira afrE c iV HaBiliTado
7 5279992 aNa claUdia daNTaS fiGUEirEdo afrE c iV HaBiliTado
8 5706475 aNa claUdia MENdoNca PoNTE SoUZa afrE B iii HaBiliTado
9 54190298 aNa criSTiNa SaNToS da PaZ afrE B i HaBiliTado
10 5519756 aNa do Socorro coUTiNHo dE MESQUiTa afrE c iii HaBiliTado
11 3342980 aNa lafaYETT PiNTo fraNco afrE c iV HaBiliTado
12 5539404 aNa SUElY Maia dE oliVEira afrE c i HaBiliTado
13 184446 aNa TElMa MiraNda dE MElo afrE c iii HaBiliTado
14 55557 aNaNiSio GoMES dE aNdradE afrE c iii HaBiliTado
15 54191930 aNdrE BraGa MENdES carNEiro afrE B i HaBiliTado
16 5570336 aNdrEa YarEd dE oliVEira HaSS afrE c iii HaBiliTado

17 5858151 aNGEla criSTiNa aQUiNo dE caMPoS 
MaToS afrE B iii HaBiliTado

18 5552770 aNGEla Maria BarBoSa MarQUES dE 
aZEVEdo afrE c iii HaBiliTado

19 5276632 aNToNio EliaS aSBEG JUNior afrE c iii HaBiliTado
20 28690 aNToNio frEirE dE araUJo afrE c iiii HaBiliTado
21 5519748 arMaNdo caBral aBrEU VoUZEla afrE c iii HaBiliTado
22 5097240 arMENio WilSoN corrEa dE MoraES afrE c iii HaBiliTado
23 54195229 arNaldo rodriGUES BoTElHo cHaVES afrE B i HaBiliTado
24 3311368 carloS alBErTo carValHo cardoSo afrE c iV HaBiliTado
25 5128129 carloS alBErTo MarTiNS QUEiroZ afrE c iii HaBiliTado
26 54188119 carloS alBErTo ViEira afrE B i HaBiliTado
27 5097428 carloS aUGUSTo da SilVa ToBiaS afrE c iV HaBiliTado

28 5280435 carloS criSToVaM alBUQUErQUE dE 
caSTro afrE c iV HaBiliTado

29 5858127 carloS EMaNoEl NoraT JorGE afrE B iii HaBiliTado
30 5858119 cElio cal MoNTEiro afrE B iii HaBiliTado
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31 5887143 cHarlES WilliaMS MaGalHaES fErrEira 
dE SoUZa afrE B iii HaBiliTado

32 5858135 claUdia doS SaNToS BriTo afrE B iii HaBiliTado
33 5596173 claUdio BErNardo da SilVa afrE c iii HaBiliTado
34 5286719 claUdio EMaNUEl cHENE afrE c iV HaBiliTado
35 5596181 dalMi afoNSo caSTElo MoNTES afrE c iii HaBiliTado
36 5570140 daNiEl JaiNo BaTiSTa GoMES afrE c ii HaBiliTado
37 54185455 daNiSio diaS carNEiro afrE B i HaBiliTado
38 5444900 dario SErGio diaS GoMES afrE c iii HaBiliTado
39 3246400 dJalMa TadEU corrEa PaNToJa afrE c iV HaBiliTado
40 5858097 doUGlaS dE SoUZa raMoS afrE B iii HaBiliTado
41 54187787 EdiValdo fErrEira foNTENElE afrE B i HaBiliTado
42 5724732 EdNa JUlia fErNaNdES da SilVa afrE c i HaBiliTado
43 5281490 EdSoN aNToNio BraNco fErrEira afrE c iii HaBiliTado
44 5280010 EdSoN YoSHiKaSU KaWaGUcHi afrE c iV HaBiliTado
45 5619742 EdUardo aNToNio BaSToS SaNToS afrE c iii HaBiliTado
46 5858062 EdUardo dE SoUZa diaS afrE B iii HaBiliTado
47 5552761 EdUardo JorGE PErEira GoNcalVES afrE c iii HaBiliTado
48 5570182 EdUardo laVarEda corrEa afrE c iii HaBiliTado
49 5193249 Eli SoSiNHo riBEiro afrE c iV HaBiliTado
50 48356 EliZETE Maria SoarES riBEiro afrE c iii HaBiliTado
51 5519845 ElSoN dE alMEida PErEira afrE c iii HaBiliTado
52 772950 EMilio carloS ViEira dE BarroS afrE c iii HaBiliTado
53 5569931 ErNaNE SalGado ViEira afrE c iii HaBiliTado
54 5857996 EVaNdro cESar Grillo MacHado afrE B iii HaBiliTado
55 5552753 faBio MorEira faro afrE c iii HaBiliTado
56 5887135 fErNaNdo da SilVa fErrEira JUNior afrE B iii HaBiliTado
57 5570310 fErNaNdo JorGE Maia afrE c iii HaBiliTado
58 5858089 flaVia PaMPolHa PiNHEiro afrE B iii HaBiliTado
59 5573653 fraNciNETE coNcEicao dE SoUSa afrE c iii HaBiliTado
60 5861187 fraNciSco aSSiS caroliNo JUNior afrE B iii HaBiliTado
61 5570050 GEorGE TaVarES doS SaNToS afrE c iii HaBiliTado
62 5569907 GErdEN fErrEira Vida afrE c iii HaBiliTado
63 5858046 GiaN aNToNio crUZ ToPPiNo afrE B iii HaBiliTado
64 5569869 GilBErTo rodriGUES da SilVa afrE c iii HaBiliTado
65 5858038 GilVa PiNHEiro riBEiro afrE B iii HaBiliTado
66 5412463 Gloria Maria rodriGUES diaS afrE c iii HaBiliTado
67 5569842 GUilHErME HUGo MarTiNS TaVarES afrE c iii HaBiliTado
68 5588278 Haroldo VilHENa fErrEira afrE c iii HaBiliTado

69 5858020 HEdYlaMar criSTiNa dE caSTro 
BEcKMaNN afrE B iii HaBiliTado

70 3168450 HEldEr BoTElHo fraNcES afrE c iii HaBiliTado
71 5570107 HElENiZE HElENa fErrEira loBaTo afrE c iii HaBiliTado
72 5128781 HEliaNE XaViEr PErEira liMa afrE c iV HaBiliTado
73 56006 HElio rUBENS dE oliVEira SaNToS afrE c iV HaBiliTado
74 5280443 HENrY MUfarrEJ HaGE afrE c iV HaBiliTado
75 5097266 Hilario aUGUSTo fErrEira NETo afrE c iV HaBiliTado
76 5552885 iNacio MaGNo fEliZ afrE c iii HaBiliTado
77 5607973 iNETE GUEdES alVES afrE c iii HaBiliTado

78 5062748 ioNE do Socorro GoNcalVES SilVa 
da SilVa afrE c iii HaBiliTado

79 5570280 irENE raiol doS SaNToS afrE c iii HaBiliTado
80 5279941 iSaiaS froTa EVaNGEliSTa afrE c iV HaBiliTado
81 5132339 iValdo da lUZ oliVEira MarTiNS afrE c iV HaBiliTado
82 5097274 Jair GUiMaraES NETo afrE c iV HaBiliTado
83 5570123 JEffErSoN BraSil rEBElo afrE c iii HaBiliTado
84 54191939 Joao aNToNio florES NETo afrE B i HaBiliTado
85 50261 Joao BoSco dE MElo NETo afrE c iii HaBiliTado
86 2000750 Joao carloS doS SaNToS TaVarES afrE c iii HaBiliTado
87 5569982 Joao carloS riBEiro dE PoNTES afrE c iii HaBiliTado

88 5552869 Joao GUilHErME MElo caValEiro dE 
MacEdo afrE c iii HaBiliTado

89 5573440 JoaQUiM Tarrio doS SaNToS afrE c iii HaBiliTado
90 5333296 JorGE diaS raMoS afrE c iii HaBiliTado
91 5570131 JorGE lUiZ foNSEca TacHY afrE c iii HaBiliTado
92 5280370 JoSE aNGElo MarTiNS alHo afrE c iV HaBiliTado
93 6030645 JoSE aNToNio doS PraZErES GUiMaraES afrE c iii HaBiliTado
94 5519772 JoSE aNToNio PErEira raMoS afrE c iii HaBiliTado

95 2007967 JoSE aNToNio rodriGUES SilVa dE 
oliVEira afrE c iii HaBiliTado

96 5607965 JoSE EdUardo MiraNda BaTiSTa coSTa afrE c iii HaBiliTado

97 5128412 JoSE fEliPE lUiZ florENcio afrE B iii HaBiliTado
98 830240 JoSE fErNaNdo loBo SoarES afrE c i HaBiliTado
99 5858054 JoSE fraNciSco da coSTa JUNior afrE B iii HaBiliTado
100 5858160 JoSE GUilHErME dE SoUZa MoiTTa KoUrY afrE B iii HaBiliTado
101 5519802 JoSE JoSEVaNdo SoUZa liMa afrE c iii HaBiliTado
102 5096693 JoSE lUciValdo NoGUEira frEiTaS afrE c iV HaBiliTado
103 54190289 JoSE lUiZ GoNcalVES fariaS afrE B i HaBiliTado
104 5569915 JoSE MaUricio NErY da coSTa afrE c iii HaBiliTado
105 5132398 JoSE oTaVio BaNdEira coSTa afrE c iii HaBiliTado
106 5333270 JoSE TadEU rEZENdE BiSPo doS SaNToS afrE c iii HaBiliTado
107 227749 JoSiaNE SEiXaS dE oliVEira afrE c iii HaBiliTado
108 5128331 KaTia criSTiNa da SilVa NEVES afrE c iii HaBiliTado
109 26956 laMarTiNE alMEida dE carValHo afrE c iii HaBiliTado
110 54186628 laNa criSTiNa alBarado da SilVa afrE B i HaBiliTado
111 54188362 laUriETE BriTo doS SaNToS afrE B i HaBiliTado
112 3251098 lEila Maria VillaS NoraT afrE c iii HaBiliTado
113 556994 lidia QUEiroZ Maia afrE c iii HaBiliTado
114 5569966 liGYa Maria aGriPYNo dE alcaNTara afrE c iii HaBiliTado
115 700509 liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira afrE c iV HaBiliTado
116 5128625 liNdEMBErG alViNo araGao afrE c iii HaBiliTado
117 54187776 liNo MaHMUd daNTaS afrE B i HaBiliTado
118 5279976 liria KEdiNa cUiMar dE SoUSa E MoraES afrE c iV HaBiliTado
119 5186676 loUriVal dE BarroS BarBalHo JUNior afrE c iii HaBiliTado
120 54191937 lUciaNa EricEira loPES afrE B i HaBiliTado
121 5596211 lUciaNo liMa rodriGUES afrE c iii HaBiliTado
122 5588286 lUciNda PiNHEiro dE SoUSa afrE c iii HaBiliTado
123 48119 lUiS aUGUSTo rodriGUES MoraES afrE B iV HaBiliTado
124 4002768 lUiS GUilHErME BaTiSTa coUTo afrE c iV HaBiliTado
125 5106192 lUiZ alfrEdo SErEJo da SilVa afrE c iii HaBiliTado
126 54180898 lUiZ ErNESTo MaUricio dE aBrEU lEiTÃo afrE B i HaBiliTado
127 1201 lUiZ fErNaNdo aMaral BoTElHo afrE c iV HaBiliTado
128 5570069 lUiZ GoNZaGa fErro E SilVa SoUTo afrE c iii HaBiliTado
129 54181668 lUiZ Mario laGES MENdES afrE B i HaBiliTado
130 5128110 lUiZ MoNTEiro riBEiro afrE c iii HaBiliTado
131 5570190 lUiZa HElENa MElo dE MENdoNca afrE c iii HaBiliTado
132 5280028 lUZia do Socorro NoGUEira BarroS afrE c iV HaBiliTado
133 5416701 MaGali aZEVEdo da SilVa afrE c iii HaBiliTado
134 54183126 MaNoEl aNildo fiGUEira BraSil afrE B i HaBiliTado
135 5569974 MaNoEl SoarES MaToS filHo afrE c iii HaBiliTado
136 5128919 Mara lEda SEVEriNo PirES afrE c iii HaBiliTado
137 5569850 MarcEliNo fErrEira BriTo afrE c iii HaBiliTado
138 5552834 Marcia Maria coSTa SaNToS afrE c iii HaBiliTado
139 5860008 Marcio JoSE alBUQUErQUE carValHo afrE B iii HaBiliTado
140 5519799 MarcoS NaZarENo cardoSo doS rEiS afrE c iii HaBiliTado
141 5858011 Maria BETaNia carValHo coUcEiro afrE B iii HaBiliTado
142 5570271 Maria cEcilia ESTEVES diaS afrE c ii HaBiliTado
143 5097312 Maria cElMa riBEiro PErEira afrE c iii HaBiliTado
144 5570255 Maria da Graca TEiXEira liMa afrE c iii HaBiliTado
145 5519195 Maria dE faTiMa crUZ fiGUEirEdo afrE c iii HaBiliTado
146 5616450 Maria do roSario arraiS alMEida afrE c iii HaBiliTado

147 5132452 Maria do Socorro daMoUS dE MEllo 
rodriGUES afrE c iii HaBiliTado

148 3251489 Maria do Socorro MaciEl PErEira afrE c iii HaBiliTado
149 5128188 Maria GraciEMa dE alMEida BarBoSa afrE c iii HaBiliTado
150 5203899 Maria JoSE aNdradE dE araUJo afrE c iii HaBiliTado
151 5858003 Maria NEYara dE aNdradE MoUra afrE B iii HaBiliTado
152 5552893 Maria rUTE ToSTES da SilVa afrE c iii HaBiliTado

153 5519780 MaricElMa SoarES doS SaNToS 
GUTiErrEZ afrE c iii HaBiliTado

154 54190290 MariloUrdES caValHEiro cardoSo afrE B i HaBiliTado
155 5569958 Mario JorGE foNSEca daS NEVES afrE c iii HaBiliTado
156 3168980 Mario JoSE BaNdEira doS SaNToS afrE c iii HaBiliTado

157 2017555 MarliZE NaZarE MorEira PalHETa dE 
aBrEU afrE c i HaBiliTado

158 5519730 MarlUcia cardoSo fErrEira NEGrEiroS afrE c iii HaBiliTado
159 5392632 MarTa GoMES BENcHiMol afrE c iii HaBiliTado
160 5138590 MarTa MENEZES doS SaNToS afrE c iii HaBiliTado
161 3198723 MaUricio araUJo cardoSo afrE c iii HaBiliTado

162 5570026 MaUricio ricardo doS SaNToS do 
NaSciMENTo afrE c iii HaBiliTado
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163 3247040 MaUro HErMES BriTo doS aNJoS afrE c iV HaBiliTado
164 5280389 MEG lUNa SoarES HaBEr afrE c iV HaBiliTado
165 3246280 MiGUEl QUEiroZ NETo afrE c i HaBiliTado
166 54186045 MilToN da coNcEicao SoUSa da SilVa afrE B i HaBiliTado
167 5607957 MiSaEl BarroSo SaldaNHa afrE c iii HaBiliTado
168 5599229 MoacYr diNEllY dE SoUZa NaVarro afrE c iii HaBiliTado
169 5570158 NadMa Maria BraGa Garcia afrE c iii HaBiliTado
170 5607981 Nara SUEli TaVarES Baia afrE c iii HaBiliTado
171 5570212 Nilo EMaNoEl rENdEiro dE NoroNHa afrE c iii HaBiliTado
172 54191947 NiValdo fariaS BrEdErodE afrE B i HaBiliTado
173 5519764 NorMa criSTiNa da SilVEira KlaUTaU afrE c iii HaBiliTado
174 5107660 oldEcir ESTUMaNo roTErdaN afrE B i HaBiliTado
175 54191945 PaUlo cESar dE MoraES liMa afrE B i HaBiliTado
176 5701155 PaUlo HErBErT SaNToS liMa afrE c iii HaBiliTado

177 5607949 PaUlo roBErTo dE NaZarENo BarBoSa 
SoTao afrE c iii HaBiliTado

178 5596220 PaUlo rodriGUES VEraS afrE c iii HaBiliTado
179 3233952 PaUlo SErGio diaS MacHado afrE c iii HaBiliTado
180 700665 PaUlo SErGio EPifaNio dE SoUZa afrE c ii HaBiliTado
181 54190793 PaUlo TaKaSHi SaWaKi filHo afrE B i HaBiliTado
182 5460026 PEdro carloS dE faria PiNTo afrE c iii HaBiliTado
183 5569885 PEdro fariaS dE SENa afrE c iii HaBiliTado

184 5096987 raiMUNdo aUGUSTo cardoSo dE 
MiraNda afrE c iii HaBiliTado

185 5570077 raiMUNdo BiTENcoUrT dE araUJo afrE c iii HaBiliTado
186 5857988 raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES afrE B iii HaBiliTado
187 5205344 rEGiNaldo TorrES MEdEiroS afrE B iii HaBiliTado
188 5186820 rEiNaldo dE oliVEira MarTiNS afrE c iV HaBiliTado
189 5280400 rEJaldiraN NEY dE oliVEira MENdES afrE c iV HaBiliTado
190 5280362 rEJaNETHE NaiSE dE oliVEira MENdES afrE c iV HaBiliTado
191 5132355 rEMiro aNdErSEN TriNdadE afrE c iV HaBiliTado
192 5280338 rENaTa ViEGaS PaUlo afrE c iV HaBiliTado
193 5082102 roBErTo iTiro aBE afrE c iii HaBiliTado
194 3085210 roBErTo lEal folHa afrE c iii HaBiliTado
195 5282268 roBErTo roWilSoN da SilVa cEciM afrE c iii HaBiliTado
196 54181667 roBErTo SilVa dE MiraNda afrE B i HaBiliTado
197 5128471 roBErTo TEiXEira dE oliVEira afrE c iV HaBiliTado
198 5096979 roMUlo roldao BraNdao dE SoUSa afrE c iii HaBiliTado
199 5570395 roSEli dE aSSUNcao NaVES afrE c iii HaBiliTado
200 5570409 roSElia MorEira PoNTES afrE c iii HaBiliTado
201 2305 roSilda frEirE caldaS afrE c i HaBiliTado
202 5128390 roSilda MEdEiroS BorGES afrE c iii HaBiliTado
203 5588294 roSilENE dUarTE liMa E liMa afrE c iii HaBiliTado
204 5522099 SaMUEl NYSTroN TEiXEira SilVa afrE c iii HaBiliTado
205 5570301 SErGio oTaVio coNTENTE fErNaNdES afrE c iii HaBiliTado
206 5275512 SHU YUNG foN afrE c iii HaBiliTado
207 3620 SilVia Maria aGUiar rEZENdE afrE c iV HaBiliTado
208 2002019 SilVio roBErTo VENTUra loPES afrE c iii HaBiliTado
209 5858224 SiMoNE alEXaNdrE SaMPaio Prado afrE B iii HaBiliTado
210 54864080 SiMoNE crUZ NoBrE afrE B i HaBiliTado
211 3255468 Socorro NaZarE fraNco HoNdErMaNN afrE c iii HaBiliTado
212 5570328 SolaNGE SaUMa roSSY afrE c iii HaBiliTado
213 5153875 SoNia Maria do carMo afrE c iii HaBiliTado
214 54187297 TEodoliNo fEio GoMES JUNior afrE B i HaBiliTado
215 3330133 UBiraNdir dE SoUZa MarTiNS afrE c iii HaBiliTado
216 700428 ValTEr dE alMEida lEiTE afrE c iV HaBiliTado
217 5519713 VENiNo corrEa da SilVa afrE c iii HaBiliTado
218 5519888 Walcir Marcal NoGUEira afrE c iii HaBiliTado
219 54188490 Waldi dE SoUSa SETUBal afrE B i HaBiliTado
220 5570034 WilSoN dE oliVEira lEao afrE c iii HaBiliTado

221 5860750 aNToNio EMilio rodriGUES SilVa dE 
oliVEira frE B iii HaBiliTado

222 5128145 EVaNdro HiToSHi MarTiNS EGUcHi frE c iV HaBiliTado
223 2005832 JoSE roBErTo fErrEira roSa frE c i HaBiliTado

224 304859 THEodoro ErNESTo caValcaNTE 
PalMEira frE c i HaBiliTado

225 5839858 WaSHiNGToN JoSE forTalEZa MarTiNS frE B ii HaBiliTado

226 5128064 Wilda cElESTE da SilVa SETUBal frE c iii HaBiliTado

Protocolo: 850380

Processo (Pae) Nº: 2022/1105858
iMPUGNaNte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas
assUNto: iMPUGNaÇÃo do iNdice cota Parte do icMs - MUNi-
ciPio de ParaUaPeBas
o Município de ParaUaPEBaS, através da Procuradora Geral do Municí-
pio, Quésia Siney Gonçalves lustosa, Matrícula nº 661 – Portaria nº 174, 
impugna os índices provisórios publicados para vigência no ano 2023, nos 
seguintes termos e itens:
do Pedido:
01 – requer que sejam considerados os valores de faturamento da Vale 
S.A., declaradas em suas notas fiscais e na DIEF, observando-se o Decreto 
nº 4.478/2001;
02 – Sejam recalculados os índices do Valor adicionado de 2020 e 2021 e
consideradas, tão somente, as saídas e entradas de mercadorias e serviços 
para o cálculo do valor adicionado definidos na Lei Complementar (LC) nº 
63/1990 e lei Estadual nº 5.645/1991 para os exercícios de 2020 e 2021 
de todas as empresas em operação no território de Parauapebas;
03 – caso sejam mantidos os índices provisórios estabelecido no decreto 
nº 2.477/2022, que seja informado ao Município quais os custos apropria-
dos e quais informações foram apreciadas para o cálculo do Valor adiciona-
do fiscal (Vaf) de 2020 e 2021;
04 – Seja determinado ao GT que faça o cálculo do índice cota parte para 
o ano de 2022 com estrita observância da lc nº 63/1990 e lei Estadual 
nº 5.645/1991 com relação às vendas de minério originário do município, 
considerando as informações oficiais contidas nas DIEF´s emitidas pelos 
contribuintes situados em Parauapebas;
05 – Seja demonstrado o valor total das saídas e entradas de mercadorias 
e serviços, por empresa, de forma individual, segundo o art. 3º, § 6º da 
lei Estadual nº 5.645/1991.
decisÃo:
01 – com relação aos itens 01, 02 e 04, assinala-se, em resumo, o Vaf foi
calculado de acordo com a legislação tributária vigente aplicada ao tema 
em apreço (cf/88; cE/89; lc 63/1990; lei Estadual nº 5.645/1991; iN 
16/2021), sendo oportuno 
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda
diretoria de arrecadaÇÃo e iNForMaÇÕes FaZeNdÁrias 2
salientar que não compete a este órgão da administração tributária a ava-
liação de constitucionalidade ou legalidade das regras previstas na legisla-
ção apresentada acima, especialmente a prevista no art. 4º, Vi e alíneas 
da iN 16/2021. Nesse sentido, deve ser mantido o Vaf consoante apresen-
tado no decreto 2.477/2022, inclusive o Vaf calculado para as empresas 
que exercem atividade de extração de minérios e de substâncias minerais 
nos termos do art. 4º, Vi, “a”, “b”, “c”, “d” e “e” da iN nº 16/2021.
02 – Quanto ao item 05, assenta-se que a SEfa/Pa disponibilizou a consul-
ta e a extração de dados do valor adicionado utilizados no cálculo da cota 
Parte dos Municípios conforme os procedimentos estabelecidos na Portaria 
nº 359/2015.
03 – Quanto ao item 03, não houve produção de manganês no ano de 
2021, motivo pelo qual não foi computado nenhum custo relativo ao miné-
rio de manganês para o ano de 2021; o custo das Vendas/Transferências 
relativo ao minério de ferro levado a efeito no cálculo do Vaf do Município 
de Parauapebas de 2021 foi de r$ r$ 11.905.026.991,62 (onze bilhões e 
novecentos e cinco milhões e vinte e seis mil e novecentos e noventa e um 
reais e sessenta e dois centavos); o custo das Vendas/Transferências rela-
tivo ao minério de manganês levado a efeito no cálculo do Vaf do Município 
de Parauapebas de 2020 foi de r$ 315.859.668,45 (trezentos e quinze mi-
lhões oitocentos e cinquenta e nove mil seiscentos e sessenta e oito reais 
e quarenta e cinco centavos); e o custo das Vendas/Transferências relativo 
ao minério de ferro levado a efeito no cálculo do Vaf do Município de Pa-
rauapebas de 2020 foi de r$ 9.970.478.159,35 (nove bilhões novecentos e 
setenta milhões quatrocentos e setenta e oito mil cento e cinquenta e nove 
reais e trinta e cinco centavos).
04 - As tarefas inerentes ao cálculo dos índices definitivos são desenvol-
vidas de acordo com a legislação tributária aplicada ao tema em apreço 
(cf/88; cE/89; lc 63/1990; lei Estadual nº 5.645/1991; iN 16/2021), 
com base no qual esses índices serão publicados no prazo previsto no art. 
3º, § 8º da lc 63/1990.
dessa forma, julga-se Parcialmente Procedente a impugnação, nos termos acima.
Publique-se.
Belém, 08 de setembro de 2022.
roSEMarY aParEcida fErNaNdES NaSciMENTo
diretora de arrecadação e informações fazendárias
Presidente do Grupo de Trabalho cota-Parte

Protocolo: 850472

iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº 020, de 08 de seteMBro de 2022
Posterga o recolhimento do valor do icMS Substituição Tributária resultante do 
levantamento do estoque de que trata a instrução Normativa ri° 010. de 06 
de julho de 2022.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, e considerando o disposto no art. 641-a e no § 2º do 
art. 107 do anexo 1, ambos do regulamento do imposto sobre operações 
relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação-icMS, apro-
vado pelo decreto n° 4.676, de 18 de junho de 2001.
rESolVE:
art. lº fica postergado para o dia 10 de janeiro de 2023, o recolhimento 
da segunda parcela de que trata o §1° do art. 2º da instrução Normativa 
n° 010, de 06 de julho de 2022.
Parágrafo único. os recolhimentos subsequentes serão realizados no dia 10 de 
cada mês, a partir do mês de fevereiro de 2023.
art. 2° Esta instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação.
rENE dE oliVEira E SoUSa JUNior
SecretáriodeEstadodafazenda

Protocolo: 850536
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BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

inexigibilidade Nº 057/2022
data da inexigibilidade: 01.09.2022
contrato Nº: 127/2022
Prazo: 02 (dois) meses
objeto: o objeto do presente contrato é a transferência de recursos, por 
parte do patrocinador, a título de patrocínio, destinados a veiculação da 
marca do Banpará, sob título de Marketing institucional, em diversas pro-
gramações culturais para a realização do Projeto “ 16ª EXPOSIÇÃO AGRO-
PEcUária dE PacaJá”, no munícipio de Pacajá/Pa, considerando o interes-
se em divulgar, fortalecer, agregar, incrementar, gerar reconhecimento e/
ou ampliar benefícios ligados à marca, bem como, aos produtos e serviços, 
em atitude negocial, visando ao aumento do volume de negócios posto o 
reconhecimento do Banco como socialmente responsável na valorização da 
cultura regional.
Valor Total: r$-50.000,00 (cinquenta mil reais)
data de assinatura do contrato: 05.09.2022
Vigência: 05.09.2022 a 04.11.2022
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 
3, §1º, “b” e “c” do rlc/Banpará.
contratada: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
Endereço: av. João Miranda dos Santos, nº 67 - Bairro: Novo Horizonte
cEP: 68485-000 Pacajá/Pa
ordenador responsável:  ruth Pimentel Méllo – diretora Presidente.

Protocolo: 850365
inexigibilidade Nº 056/2022
data da inexigibilidade: 01.09.2022
contrato Nº: 096/2022
Prazo: 02 (dois) meses
objeto: o objeto do presente contrato é a transferência de recursos, por 
parte do patrocinador, a título de patrocínio, destinados a veiculação da 
marca do Banpará, sob título de Marketing institucional, em diversas pro-
gramações culturais para a realização do Projeto “ fESTiVal do caMarÃo 
– fEScaM 2022”, no munícipio de oeiras do Pará/Pa, considerando o inte-
resse em divulgar, fortalecer, agregar, incrementar, gerar reconhecimento 
e/ou ampliar benefícios ligados à marca, bem como, aos produtos e servi-
ços, em atitude negocial, visando ao aumento do volume de negócios posto 
o reconhecimento do Banco como socialmente responsável na valorização 
da cultura regional.
Valor Total: r$-40.000,00 (quarenta mil reais)
data de assinatura do contrato: 01.09.2022
Vigência: 01.09.2022 a 31.10.2022
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 
3, §1º, “b” e “c” do rlc/Banpará.
contratada: PrEfEiTUra MUNiciPal dE oEiraS do Pará
Endereço: rua 15 de Novembro, nº 1198 - Bairro: liberdade
cEP: 68470-000 oeiras do Pará/Pa
ordenador responsável:  ruth Pimentel Méllo – diretora Presidente.

Protocolo: 850360

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº 793 de 05 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e;
considerando a solicitação da comissão Permanente de Sindicância/Nível 
central/SESPa, nos termos do ofÍcio Nº 082/2022/cPS/Nc/SESPa.
rESolVE:
i - instaurar a competente Sindicância administrativa, na forma do art. 
199 da lei nº 810/94, nomeando para compor a comissão Especial, os ser-
vidores: débora Keila Nascimento de almeida, matrícula n° 54182991/2, 
Silvia regina Silva Pinto, matrícula nº 57197538/1 e odivaldo Viana Tava-
res, matrícula nº 57205450-1, para sob a presidência da primeira, apurar 
os fatos a que se refere o Processo nº 2011/292811;
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do re-
latório final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual 
período, desde que por motivo fundamentado;
iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual.
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 05 de setembro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 850101

Portaria nº 795 de 05 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e;
considerando a solicitação da comissão Permanente  de  Sindicância/Nível 
central/SESPa nos termos do ofício nº 79/2022 da cPS/Nc/SESPa;
rESolVE:
i - instaurar a competente Sindicância administrativa, na forma do 199 da 
lei nº 5.810/94, nomeando para compor a comissão Especial, os servido-
res: ivanete Souza de almeida, 5723437-1; odivaldo Viana Tavares, ma-
trícula nº 57205450-1; Sílvia regina Silva Pinto, matrícula nº 57197538-1, 
para sob a presidência do primeiro, apurar os fatos a que se refere o Pro-
cesso nº 2019/402192 e processos conexos.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do re-
latório final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual 
período, desde que por motivo fundamentado;
iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 05 de setembro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 850104
Portaria nº 798 de 05 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e;
considerando a solicitação da comissão Permanente  de  Sindicância/Nível 
central/SESPa nos termos do ofício nº 80/2022 da cPS/Nc/SESPa;
rESolVE:
i - instaurar a competente Sindicância administrativa, na forma do 199 da 
lei nº 5.810/94, nomeando para compor a comissão Especial, os servi-
dores: Sílvia regina Silva Pinto, matrícula nº 57197538-1; ivanete Souza 
de almeida, 5723437-1; odivaldo Viana Tavares, matrícula nº 57205450-
1, para sob a presidência do primeiro, apurar os fatos a que se refere 
processo nº 2012/295645 e processos conexos (Prestação de contas de 
Suprimento de fundo).
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do re-
latório final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual 
período, desde que por motivo fundamentado;
iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 05 de setembro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 850108
Portaria nº 833, de 06 de seteMBro de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais 
previstas no art. 138 da constituição Estadual e;
considerando a Manifestação nº 950/2022 da consultoria Jurídica da Se-
cretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (coNJUr/SESPa) e o teor do 
Processo administrativo nº 2019/584160, resolve:
art. 1º. adVErTir a empresária PrÓSaÚdE diSTriBUidora dE MEdica-
MENToS EirEli – ME, inscrita no cNPJ sob o nº 21.297.758/0001-03, pela 
a não entrega de medicamentos, por força da arP nº 046/SESPa/2019 
decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 149/SESPa/2018, com base no 
Subitem 13.2.1, do Edital.
art. 2º. a penalidade aplicada deverá ser registrada no Sistema de cadas-
tramento Unificado de Fornecedores (SICAF).
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica,
06 de SETEMBro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 850115
Portaria nº 799 de 05 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e;
considerando a solicitação da comissão  Permanente  de  Sindicância/Ní-
vel central/SESPa nos termos do ofício nº 81/2022 da cPS/Nc/SESPa;
rESolVE:
i - instaurar a competente Sindicância administrativa, na forma do 199 da 
lei nº 5.810/94, nomeando para compor a comissão Especial, os servido-
res: Sílvia regina Silva Pinto, matrícula nº 57197538-1; ivanete Souza de 
almeida, 5723437-1; odivaldo Viana Tavares, matrícula nº 57205450-1, 
para sob a presidência do primeiro, apurar os fatos a que se refere Pro-
cesso nº 2018/566301 e processos conexos (Prestação de Serviço sem 
cobertura contratual).
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do re-
latório final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual 
período, desde que por motivo fundamentado;
iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 05 de setembro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 850110
Portaria nº 832, de 06 de seteMBro de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais 
previstas no art. 138 da constituição Estadual e;
considerando a Manifestação nº 945/2022 da consultoria Jurídica da Se-
cretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (coNJUr/SESPa) e o teor do 
Processo administrativo nº 2018/424136, resolve:
art. 1º. aplica-se MUlTa dE 10% (dEZ Por cENTo) sobre o valor da aqui-
sição à empresa d- Hosp. distribuidora Hospitalar importação e Expor-
tação ltda., inscrita no cNPJ sob o nº 08.076.127/0008-72, em virtude 
da não entrega do medicamento destinado à paciente B. S. T., conforme 
Subitem 9.1.3, do Termo de referência.
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art. 2º. aplicar a penalidade de declaração de inidoneidade, com base no 
Subitem 9.2, do Termo de referência.
art. 3º. a penalidade aplicada deverá ser registrada no Sistema de cadas-
tramento Unificado de Fornecedores (SICAF).
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica,
06 de SETEMBro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 850113

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP
Nº 049/sesPa/2022
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à matéria, 
bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros  se-
guimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP nº 049/SESPa/2022, no valor 
total de r$ 32.957,00 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais).
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos da atenção básica, para atendimento de pacientes cadastrados nas 
8 (oito) Unidades de Saúde pertencentes ao 1º crS da Secretaria de Esta-
do de Saúde Pública do Pará – SESPa, por um período de 12 (doze) meses.
EMPrESaS VENcEdoraS:
1. f cardoSo E cia lTda, cNPJ Nº 04.949.905/0001-63, foi a vencedora 
dos itens 04, 06 e 08 pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
29.392,00 (vinte e nove mil, trezentos e noventa e dois reais).
2. ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar lTda, cNPJ Nº 07.847.837/0001-10, 
foi a vencedora do item 09 pelo critério de menor preço, no valor total de 
r$ 3.565,00 (três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais).
Valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 049/SESPa/2022: r$ 32.957,00 
(trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais).
Belém (Pa), 05 de setembro de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 849952

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 001/2022
Nº do iNstrUMeNto: coNVÊNio assisteNciaL Nº 01/2022
Processo Nº 2022/345918.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, cNPJ nº. 
05.054.929/0001-17 e o HoSPiTal SaNTo aNTÔNio Maria Zaccaria, 
cNPJ nº 05.320.403/0001-31, cNES nº 2678403.
BaSE lEGal do aPoSTilaMENTo: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 8.666/93.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: adequar a dotação orçamentária do convê-
nio assistencial nº 01/2022, para cobertura de suas despesas no exercício 
financeiro de 2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
rEcUrSo fEdEral
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878; ElEMENTo dE dESPESa: 335043; foN-
TE: 0149 / 0349; aÇÃo: 260208 / 260209 / 260353 / 260355 / 260376.
Valor MENSal: r$ 2.101.322,44.
rEcUrSo ESTadUal
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878; ElEMENTo dE dESPESa: 335043; 
foNTE: 0103 / 0303 / 0101 / 0301; aÇÃo: 260209.
Valor MENSal: r$ 1.121.901,85
ToTal (fEdEral E ESTadUal): r$ 3.223.224,29.
cENTro ESPEcialiZado coVid
doTaÇÃo orÇaMENTária: 907684 / 908878; ElEMENTo dE dESPESa: 
335043; foNTE: 0103 / 0303 / 0101 / 0301 / 0386 / 0149 / 0349; aÇÃo: 
263894 / 260209.
Valor MENSal: r$ 829.998,00
Valor ToTal MENSal aTÉ: r$ 4.053.222,29.
ordENador dE dESPESa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.
Belém, 08 de setembro de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETario adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 849957

.

.

diÁria
.

Portaria N° 4102 de 16 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 13/09/2022 a 13/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5167531 / criSTiNa Maria rocHa daMaScENo / 083.195.882-00
5966050 / Marcia dE fáTiMa PaNToJa fErrEira / 561.579.592-15
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica Para o ENcaMiNHaMENTo dE docUMENTo 
do HoSPiTal rEGioNal PUBlico dE caSTaNHal À SEMMa rEfErENTE À 
SoliciTaÇÃo da licENÇa dE oPEraÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4103 de 16 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: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 10/09/2022

MaTrÍcUla / NoME / cPf
55585765-1 / dorilEa dE SENa PaNToJa SalES / 299.020.372-91
541951401 / EliZaNGEla dE NaZarE SaNToS rEiS / 736.164.352-34
571909321 / GillENE liMa fErrEira / 306.146.432-87
58995293 / HiGor riBEiro BorGES / 015.520.892-66
5957191 / JoSUÉ lEiTE doS PaSSoS / 020.464.612-07
54189931/1 / liliaN YaE KaTo  / 446.338.742-68
55208365 / MElYaNE dE aSSUNcao Gaia / 008.193.042-98
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElE-
ciMENToS SUJEiToS a ViGilÂNcia SaNiTária E o cUMPriMENTo do dEcrE-
To ESTadUal N ° 2.044 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dE-
crETo 2.265, dE 29/03/2022 E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022), rEfErENTE 
À coMProVaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4104 de 16 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: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 10/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190544-1 / EZEQUiEl TriNdadE dE carValHo / 654.681.632-68
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar fiScaliZa-
ÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS SUJEiToS a ViGilÂNcia 
SaNiTária E o cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal N ° 2.044 dE 03 
dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dEcrETo 2.265, dE 29/03/2022 
E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022), rEfErENTE À coMProVaÇÃo dE Va-
ciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4105 de 16 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: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 10/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5960077 / caio cÉSar MacEdo dE SoUZa / 022.382.322-81
54189041 / iGiNo MarTiNS PaolElli / 024.574.232-87
oBJETiVo: dar aPoio TÉcNico aoS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar 
fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS SUJEiToS a 
ViGilÂNcia SaNiTária E o cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal N ° 
2.044 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dEcrETo 2.265, dE 
29/03/2022 E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022), rEfErENTE À coMPro-
VaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4106 de 16 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: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 11/09/2022 a 17/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55589812/1 / SoNia criSTiNa ariaS BaHia / 266.193.932-68
OBJETIVO: PARTICIPAR DA 2ª OFICINA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJA-
MENTo rEGioNal iNTEGrado(Pri) da rEGiÃo dE SaÚdE araGUaia, 
No MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4107 de 16 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: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 11/09/2022 a 17/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55208016 / clEBSoN cardoSo raMoS / 589.958.462-91
oBJETiVo: coNdUZir EM VEÍcUlo oficial a TÉcNica do NiSPlaN, 
No PErÍodo dE 11 a 17/09/2022, ao MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do 
araGUaia. Para ParTiciPar da oficiNa do PlaNEJaMENTo rEGioNal 
iNTEGrado -Pri.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4108 de 02 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: STa lUZia do Pará
PErÍodo: dE 05/09/2022 a 09/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57194988 / BrENda lioMar dE fariaS cUEllar / 754.481.812-87
oBJETiVo: dar aPoio ao MoNiToraMENTo do TraTaMENTo dE Pa-
ciENTES dESiNTErNadoS do HoSPiTal GEral PENiTENciário - HGP, 
BUSca aTiVa dE faMiliarES EM faSE dE dESiNTErNaÇÃo E QUalifi-
caÇÃo Na rEGiÃo do caETÉS Para o cUidado iNTEGral ao PaciENTE 
coM TraNSTorNo MENTal EM coNfliTo coM a lEi, No MUNicÍPio dE 
SaNTa lUZia do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4111 de 16 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: TailÂNdia
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 16/09/2022
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MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190130/1 / KEllY criSTiNa oliVEira dE alBUQUErQUE  / 293.936.202-53
57197391 / SolaNGE SilVa SoUZa / 361.614.202-44
oBJETiVo: rEaliZar No PErÍodo dE 12 a 16 dE SETEMBro dE 2022, 
No MUNiciPio dE TailÂNdia/Pa E rEGiÃo (laGo TUcUrUÍ), MoNiTo-
raMENTo dE TraTaMENTo dE PaciENTES coM TraNSTorNo MENTal EM 
coNfliTo coM a lEi (MarcoS BriTo SaNTaNa E roNiElSoN da SilVa 
oliVEira), BEM coMo arTicUlaÇÃo coM oS SErViÇoS dE JUSTiÇa 
(dEfENSoria PÚBlica E Vara dE EXEcUÇÃo PENal), caPS, ESf E diá-
loGo coM oS faMiliarES do PaciENTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4112 de 16 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: TailÂNdia
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5836166-16 / roSiNa BElicH PiNHEiro / 176.971.902-49
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo ÀS TÉcNicaS da EaP, QUE irÃo 
rEaliZar No PErÍodo dE 12 a 16 dE SETEMBro dE 2022, No MUNici-
Pio dE TailÂNdia/Pa E rEGiÃo (laGo TUcUrUÍ), MoNiToraMENTo dE 
TraTaMENTo dE PaciENTES coM TraNSTorNo MENTal EM coNfliTo 
coM a lEi (MarcoS BriTo SaNTaNa E roNiElSoN da SilVa oliVEira), 
BEM coMo arTicUlaÇÃo coM oS SErViÇoS dE JUSTiÇa (dEfENSoria 
PÚBlica E Vara dE EXEcUÇÃo PENal), caPS, ESf E diáloGo coM oS 
faMiliarES do PaciENTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4113 de 16 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: TailÂNdia
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
2299753 / Mario cESar da SilVa fErrEira / 462.012.032-49
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS da EaP, QUE ESTarÃo rEaliZaNdo 
No PErÍodo dE 12 a 16 dE SETEMBro dE 2022, No MUNiciPio dE TailÂN-
dia/Pa E rEGiÃo (laGo TUcUrUÍ), MoNiToraMENTo dE TraTaMENTo dE 
PaciENTES coM TraNSTorNo MENTal EM coNfliTo coM a lEi (MarcoS 
BriTo SaNTaNa E roNiElSoN da SilVa oliVEira), BEM coMo arTicUla-
ÇÃo coM oS SErViÇoS dE JUSTiÇa (dEfENSoria PÚBlica E Vara dE EXE-
cUÇÃo PENal), caPS, ESf E diáloGo coM oS faMiliarES do PaciENTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4114 de 16 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: colarES
PErÍodo: dE 08/09/2022 a 09/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572214091 / carla carValHo da SilVa / 733.666.172-68
oBJETiVo: oriENTar E EXEcUTar BUSca aTiVa Por NoTificaÇÃo dE iN-
ToXicaÇÃo EXÓGENa Por aGroTÓXico coNforME criTÉrioS do PNS 
2020/2023-MS, NoS MUNicÍPioS dE colarES E SaNTa iZaBEl do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4115 de 16 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: colarES
PErÍodo: dE 08/09/2022 a 09/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571943231 / adriaNa do Socorro MoNTE Maia / 698.986.932-15
oBJETiVo: dar aPoio Na oriENTaÇÃo E Na EXEcUÇÃo dE BUSca aTiVa 
Por NoTificaÇÃo dE iNToXicaÇÃo EXÓGENa Por aGroTÓXico coN-
forME criTÉrioS do PNS 2020/2023-MS, NoS MUNicÍPioS dE cola-
rES E SaNTa iZaBEl do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4116 de 16 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: colarES
PErÍodo: dE 08/09/2022 a 09/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5831490 / froYlaN da SilVa faro filHo / 248.263.242-00
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar aS SErVidoraS QUE irÃo oriEN-
Tar E EXEcUTar BUSca aTiVa Por NoTificaÇÃo dE iNToXicaÇÃo EXÓ-
GENa Por aGroTÓXico coNforME criTÉrioS do PNS 2020/2023-MS, 
NoS MUNicÍPioS dE colarES E SaNTa iZaBEl do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4119 de 16 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rio Maria
PErÍodo: dE 31/08/2022 a 03/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57206851 / SiMoNE TriNdadE dE oliVEira / 763.230.302-25
oBJETiVo: rEaliZar aUdiToria TÉcNica No HoSPiTal rEGioNal dE 
oUrilÂNdia NorTE E HoSPiTal rEGioNal dE rio Maria.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 4120 de 16 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária  Valor: r$ 237,38
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo caETaNo dE odiVElaS
PErÍodo: dE 29/09/2022 a 29/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54182362 / cHriScia fErNaNdES daMoUS / 574.050.002-82
55208472/1 / dUlcE KarEN coSTa dE VaScoNcEloS / 024.919.802-90
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica Para a aValiaÇÃo E MoNiTora-
MENTo Na BaSE dEScENTraliZada do SaMU 192 dE SÃo caETaNo 
dE odiVElaS  Para a aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo doS criTÉrioS 
EXiGidoS Para QUalificaÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4121 de 16 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária  Valor: r$ 237,38
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo caETaNo dE odiVElaS
PErÍodo: dE 29/09/2022 a 29/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
86746/1 / fraNciSco rEGiNaldo MoraES / 122.427.482-20
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica Para a aValiaÇÃo E MoNiTo-
raMENTo Na BaSE dEScENTraliZada do SaMU 192 dE SÃo caETaNo 
dE odiVElaS  Para a aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo doS criTÉrioS 
EXiGidoS Para QUalificaÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4122 de 16 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: SÃo caETaNo dE odiVElaS, dESTiNo: ViGia
PErÍodo: dE 30/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54182362 / cHriScia fErNaNdES daMoUS / 574.050.002-82
55208472/1 / dUlcE KarEN coSTa dE VaScoNcEloS / 024.919.802-90
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica Para a aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo 
Na BaSE dEScENTraliZada do SaMU 192 dE  ViGia Para a aValiaÇÃo E 
MoNiToraMENTo doS criTÉrioS EXiGidoS Para QUalificaÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4123 de 16 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: SÃo caETaNo dE odiVElaS, dESTiNo: ViGia
PErÍodo: dE 30/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
86746/1 / fraNciSco rEGiNaldo MoraES / 122.427.482-20
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica Para a aValiaÇÃo E Mo-
NiToraMENTo Na BaSE dEScENTraliZada do SaMU 192 dE ViGia 
Para a aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo doS criTÉrioS EXiGidoS 
Para QUalificaÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4124 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
57614762 / lUcidalVa dE oliVEira GadElHa / 247.303.432-04
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo NaS aTiVidadES dE SUPErVi-
SÃo daS aTiVidadES do ProGraMa dE coNTrolE da ESQUiSToSSo-
MoSE NoS MUNicÍPioS PrioriTárioS dE caPaNEMa, BraGaNÇa, QUa-
TiPUrU, PriMaVEra E cacHoEira do Piriá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4125 de 12 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 17/08/2022 a 19/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5950011 / roBErTa doS SaNToS faro / 462.024.632-87
oBJETiVo: ParTiciPar do ProGraMa dE iNTErioriZaÇÃo coNVEr-
SaNdo coM o coNTrolE iNTErNo, NoS diaS 18/08/2022 À 19/08/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4126 de 16 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: coNcordia do Para
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541958181 / aNa criSTiNa MENEZES BoMfiM / 052.733.607-65
1231961 / iSaiaS liMa GUiMarÃES / 185.928.722-00
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÕES NaS aTiVidadES dE ViGilÂNcia 
EPidEMiolÓGica E dE coNTrolE VETorial No ProGraMa dE coNTro-
lE daS arBoViroSES No MUNicÍPio dE coNcÓrdia do Pará (aBraN-
GÊNcia do 2º crS).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 4127 de 16 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: coNcordia do Para
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
51765901 / JoSÉ ZildoMar MaToS cordEiro / 263.861.782-20
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNico E SUPErViSor Para rEaliZarEM SU-
PErViSÕES NaS aTiVidadES dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica E dE 
coNTrolE VETorial, No ProGraMa dE coNTrolE daS arBoViroSES, 
No MUNicÍPio dE coNcÓrdia do Pará (aBraNGÊNcia do 2° crS).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4128 de 17 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: cacHoEira do Piria
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572085941 / faBio TaVarES BoUlHoSa / 372.763.012-49
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo, MoNiToraMENTo NaS aÇÕES dE 
coNTrolE da Malária E aTUaliZaÇÃo doS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica, coNTrolE dE VETorES E iNSUMoS 
ESTraTÉGicoS (SiVEP-Malária/VETorES/SiES), No 4ºcrS E No MUNi-
cÍPio dE cacHoEira do Piriá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4129 de 17 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: cacHoEira do Piria
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5134838 / MarlENE crUZ dE alBUQUErQUE / 236.099.402-63
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo ao SErVidor QUE ira rEali-
Zar SUPErViSÃo, MoNiToraMENTo NaS aÇÕES dE coNTrolE da Ma-
lária E aTUaliZaÇÃo doS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo dE ViGilÂNcia 
EPidEMiolÓGica, coNTrolE dE VETorES E iNSUMoS ESTraTÉGicoS 
(SiVEP-Malária/VETorES/SiES), No 4ºcrS E No MUNicÍPio dE cacHo-
Eira do Piriá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4130 de 17 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: cacHoEira do Piria
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
51765901 / JoSÉ ZildoMar MaToS cordEiro / 263.861.782-20
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS QUE irÃo rEaliZar SUPErViSÃo, 
MoNiToraMENTo NaS aÇÕES dE coNTrolE da Malária E aTUaliZa-
ÇÃo doS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica, 
coNTrolE dE VETorES, E iNSUMoS ESTraTÉGicoS, No 4º crS E No 
MUNicÍPio dE cacHoEira do Piriá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4131 de 17 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 28/08/2022 a 29/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5917571 / diNaElSoN SoarES / 645.135.562-34
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS QUE dEVErÃo rEaliZar aSSESSora-
MENTo TÉcNico E MoNiToraMENTo daS aÇÕES iMPlEMENTadaS dE 
HUMaNiZaÇÃo E EdUcaÇÃo PErMaNENTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4132 de 17 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 28/08/2022 a 29/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55207856 / aNa lUiSa ESTacio Ó dE alMEida / 545.987.292-87
5962933 / daYara dE NaZarE roSa dE carValHo / 791.386.402-87
5921980 / JESSica PErEira BaTiSTa / 011.454.082-90
5959540 / KariNE dE PaUla MarTiNS MoUrÃo / 000.475.332-18
729850/1 / lUiZ GUilHErME NaSciMENTo MarTiNS / 122.162.592-68
57195457 / riNaldo BriTo fErrEira / 361.572.362-72
5548004 / riTa do Socorro riBEiro QUarESMa oliVEira / 
483.273.012-68
59621721 / TaiSE NEVES carValHo doS SaNToS / 008.369.082-44
57213351 / ViViaNY dE NaZarÉ da SilVa cardoSo / 612.405.322-53
oBJETiVo: rEaliZar aSSESSoraMENTo TÉcNico E MoNiToraMENTo daS 
aÇÕES iMPlEMENTadaS dE HUMaNiZaÇÃo E EdUcaÇÃo PErMaNENTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4134 de 17 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaGoMiNaS

PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55208005 / JEffErSoN liMa PaNToJa / 949.755.072-34
57195771 / raiMUNdo WaGNEr corrEa SilVa / 398.842.792-68
oBJETiVo: ParTiciPar daS rETiradaS dE MaTÉriaS E EQUiPaMENToS 
No cENTro ESPEcialiZado dE aTENdiMENTo coVid19 E PoSTErior-
MENTE rEaliZar aS ENTrEGaS No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do 
lESTE EM ParaGoMiNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4135 de 17 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaGoMiNaS
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541844833 / aNdrE fErrEira GoMES / 431.532.912-68
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar rETiradaS 
dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS No cENTro ESPEcialiZado dE aTEN-
diMENTo coVid-19 EM ParaUaPEBaS E PoSTEriorMENTE rEaliZar aS 
ENTrEGaSa No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do lESTE No MUNicÍPÍo 
dE ParaGoMiNaS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4136 de 17 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 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
8400636-1 / crEUZa MElo doS SaNToS / 440.643.222-15
572064291 / Maria doMiNGaS SaNToS SilVa / 804.023.992-34
oBJETiVo: ParTiciPar daS rETiradaS dE MaTÉriaS E EQUiPaMENToS 
No cENTro ESPEcialiZado dE aTENdiMENTo coVid19 E PoSTErior-
MENTE rEaliZar aS ENTrEGaS No HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4137 de 17 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 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316781 / WaldEViNo GUErrEiro forMiGoSa / 643.152.902-20
oBJETiVo: coNdUZir aS SErVidoraS QUE irÃo rEaliZar rETiradaS 
dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS No cENTro ESPEcialiZado dE aTEN-
diMENTo coVid-19 EM ParaUaPEBaS E PoSTEriorMENTE rEaliZar aS 
ENTrEGaS No HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo do araGUaia.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4138 de 17 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 24 diárias e meia Valor: r$ 5.815,81
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 05/09/2022 a 29/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59581351 / adErloN da SilVa liMa / 704.562.592-87
55207951-1 / allaN PaTricK aQUiNo SilVa / 011.384.472-77
57225334 / HEric GoMES MoUrÃo / 737.195.362-20
57195771 / raiMUNdo WaGNEr corrEa SilVa / 398.842.792-68
oBJETiVo: ParTiciPar do lEVaNTaMENTo E iNVENTário PaTriMoNial 
dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do 
BaiXo aMaZoNaS No MUNicÍPio dE SaNTarÉM /Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4139 de 17 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 24 diárias e meia Valor: r$ 5.815,81
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 05/09/2022 a 29/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541844833 / aNdrE fErrEira GoMES / 431.532.912-68
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar o lEVaN-
TaMENTo E iNVENTário No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do BaiXo 
aMaZoNaS No MUNicÍPio dE SaNTarÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4140 de 17 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 2.278,89
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cEará
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5890592 / dEiSiaNE da SilVa MESQUiTa / 002.642.832-60
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo No 24º coNGrESSo BraSilEiro doS coNSE-
lHoS dE ENfErMaGEM (24º cBcENf), Para aPrESENTaÇÃo do TraBalHo 
iNTiTUlado: “SiTUaÇÃo EPidEMiÓloGica da coVid-19 No ESTado do 
Pará No PriMEiro SEMESTrE dE 2022: doiS aNoS dE PaNdEMia.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 4141 de 17 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 31/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54192820/1 / laUra da coSTa coNcEiÇÃo / 751.475.992-15
571975631 / oSMariNo ViEira da coSTa JÚNior / 457.879.802-04
oBJETiVo: EfETUar o PaTriMÔNio E ToMBaMENTo dE 30 aParElHoS 
dE HEModiáliSE Na PolicliNica No MUNicÍPio dE TUcUrUÍ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4142 de 17 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 31/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190544-1 / EZEQUiEl TriNdadE dE carValHo / 654.681.632-68
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar oS ToMBa-
MENToS E PaTriMÔNioS dE 30 aParElHo dE HEModiáliSE Na Poli-
cliNÍca No MUNicÍPio dE TUcUrUÍ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4143 de 17 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 15/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572336982 / carMEN caroliNa crUZ dE liMa / 885.990.352-15
5870925 / daNiElE dE BarroS GaliNdo / 559.707.532-20
5096324-1 / Jaira aTaidE doS SaNToS BriTo / 122.355.122-91
5898235 / lariSSE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES / 
680.348.812-87
oBJETiVo: rEaliZar caPaciTaÇÃo NoS MUNicÍPio do 10ºcrS E SUaS 
EQUiPES da aPS/ ESf / ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica / iMUNiZaÇÃo Na 
docUMENTaÇÃo daS EVidÊNciaS E aÇÕES Para ENcErraMENTo do 
SUrTo dE SaraMPo No ESTado.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4144 de 17 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 14 diárias e meia Valor: r$ 3.442,01
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 05/09/2022 a 19/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59580101 / clEci rodriGUES da SilVa  / 839.674.192-15
8400636-1 / crEUZa MElo doS SaNToS / 440.643.222-15
572064291 / Maria doMiNGaS SaNToS SilVa / 804.023.992-34
51766891 / ViTor dE NaZarE GoMES da coSTa / 257.013.472-49
oBJETiVo: ParTiciPar do lEVaNTaMENTo E iNVENTário No HoSPiTal 
rEGioNal PÚBlico do SUdESTE No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4145 de 17 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 14 diárias e meia Valor: r$ 3.442,01
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 05/09/2022 a 19/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316781 / WaldEViNo GUErrEiro forMiGoSa / 643.152.902-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar o lEVaNTa-
MENTo E iNVENTário No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do SUdESTE No 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4146 de 17 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 14/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54188886-1 / aNdrÉa NUNES da coSTa / 453.213.292-49
oBJETiVo: rEaliZar a caPaciTaÇÃo do SiSTEMa oUVidorSUS Para 
oS MUNicÍPioS dE aBraNGÊNcia do 5ºcrS/SESPa, coM dESTiNo ao 
MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUaMá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4147 de 17 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 14/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541913841 / lia TriNdadE BorGES / 603.595.362-04
oBJETiVo: rEaliZar aPoio adMiNiSTraTiVo a TÉcNica da oUVidoria 
QUE irá rEaliZar a caPaciTaÇÃo do SiSTEMa oUVidorSUS Para oS 
MUNicÍPioS dE aBraNGÊNcia do 5ºcrS/SESPa, coM dESTiNo ao MU-
NicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUaMá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 4148 de 17 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 14/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57205095 / SiNdErlEi cardoSo da SErra / 401.567.102-34
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE da oUVidoria QUE irá rEaliZar a caPa-
ciTaÇÃo do SiSTEMa oUVidorSUS Para oS MUNicÍPioS dE aBraNGÊNcia 
do 5ºcrS/SESPa, coM dESTiNo ao MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUaMá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4149 de 17 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: BrEVES
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572101221 / HEloiSa PorTal da SilVa da coSTa / 377.585.862-87
1231961 / iSaiaS liMa GUiMarÃES / 185.928.722-00
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÕES NaS aTiVidadES dE ViGilÂNcia 
EPidEMiolÓGica E dE coNTrolE VETorial No ProGraMa dE coN-
TrolE dE arBoViroSES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4150 de 17 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: BrEVES
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5966054 / JoilSoN SilVa da SilVa / 889.240.842-91
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo do laBoraTÓrio dE ProVaS BáSi-
CAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BREVES (8ª CRS), VERIFICAR O FUN-
cioNaMENTo E a coNforMidadE ESTrUTUral dE iNSTalaÇÕES, EQUi-
PaMENToS E QUalificaÇÕES da EQUiPE QUE EXEcUTa aS aNáliSES, 
No MUNicÍPio dE BrEVES/Pa E oriENTaÇÕES Para TÉcNicoS MUNi-
ciPaiS SoBrE aS aTUaliZaÇÕES ocorrida No SiSTEMa dE iNforMa-
ÇÕES - SiSSolo, aNáliSE coNJUNTa daS iNforMaÇÕES iNSEridaS No 
MESMo, VErificaNdo EM caMPo alGUMaS SiTUaÇÕES idENTificadaS 
Para corrEÇÃo E aTUaliZaÇÃo, BEM coMo oriENTaÇÕES Para a UTi-
liZaÇÃo da fErraMENTa dE GEoProcESSaMENTo NaS aTiVidadES dE 
VSA, NO MUNICÍPIO DE BREVES (8ª CRS).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4151 de 17 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: BrEVES
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571943231 / adriaNa do Socorro MoNTE Maia / 698.986.932-15
oBJETiVo: dar SUPorTE E aUXilio NEcESSárioS ( coPiaS, frEQU-
ÊNciaS, MaTErial dE EXPEdiENTE, ETc.) ao SErVidor QUE irá: rE-
aliZar SUPErViSÃo do laBoraTÓrio dE ProVaS BáSicaS dE áGUa 
DO MUNICÍPIO DE BREVES (8ª CRS), VERIFICAR O FUNCIONAMENTO E 
a coNforMidadE ESTrUTUral dE iNSTalaÇÕES, EQUiPaMENToS E 
QUalificaÇÕES da EQUiPE QUE EXEcUTa aS aNáliSES, No MUNicÍPio 
dE BrEVES/Pa E oriENTaÇÕES Para TÉcNicoS MUNiciPaiS SoBrE aS 
aTUaliZaÇÕES ocorrida No SiSTEMa dE iNforMaÇÕES - SiSSolo, 
aNáliSE coNJUNTa daS iNforMaÇÕES iNSEridaS No MESMo, VEri-
ficaNdo EM caMPo alGUMaS SiTUaÇÕES idENTificadaS Para cor-
rEÇÃo E aTUaliZaÇÃo, BEM coMo oriENTaÇÕES Para a UTiliZaÇÃo 
da fErraMENTa dE GEoProcESSaMENTo NaS aTiVidadES dE VSa, No 
MUNICÍPIO DE BREVES (8ª CRS).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4152 de 17 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 2.278,89
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cEará
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59553161 / fáBYla d’ Tácia BriTo TriNdadE / 539.027.002-97
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo No 24º coNGrESSo BraSilEiro doS coNSE-
lHoS dE ENfErMaGEM (24º cBcENf), Para aPrESENTaÇÃo do TraBa-
lHo iNTiTUlado: “caSoS coNfirMadoS dE SaraMPo No ESTado do 
Pará, Por criTÉrio dE ENcErraMENTo, 2019 a 2021”.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4153 de 17 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: MaraBá
PErÍodo: dE 05/09/2022 a 10/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59131181 / aNToNildE MarcEliNa arrUda dE Sá / 746.927.982-20
oBJETiVo: rEaliZar caPaciTaÇÃo SoBrE aS dirETriZES do ProGra-
Ma dE coNTrolE da ESQUiSToSSoMoSE E PESQUiSa MalacolÓGica 
Para SErVidorES do 11º crS No MUNicÍPio dE MaraBá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 4154 de 17 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caPaNEMa, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 05/09/2022 a 10/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0505018 / fraNciSco daS cHaGaS MoUrÃo GalVÃo / 181.093.062-68
oBJETiVo: rEaliZar PESQUiSa MalacolÓGica No MUNicÍPio dE Ma-
raBá (caPTUra dE MolUSco TraNSMiSSor da ESQUiSToSSoMoSE) E 
aPoio TÉcNico Na caPaciTaÇÃo SoBrE aS dirETriZES do ProGraMa 
dE coNTrolE da ESQUiSToSSoMoSE Para SErVidorES do 11º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4155 de 17 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caPaNEMa, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 05/09/2022 a 10/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
51765901 / JoSÉ ZildoMar MaToS cordEiro / 263.861.782-20
oBJETiVo: TraNSPorTar E acoMPaNHar oS SErVidorES: aNToNildE 
M. arrUda dE Sá E fraNciSco daS cHaGaS MoUrÃo GalVÃo QUE 
irÃo rEaliZar caPaciTaÇÃo SoBrE aS dirETriZES do ProGraMa dE 
coNTrolE da ESQUiSToSSoMoSE E PESQUiSa MalacolÓGica Para 
SErVidorES do 11º crS No MUNicÍPio dE MaraBá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4156 de 18 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 23/08/2022 a 26/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571975631 / oSMariNo ViEira da coSTa JÚNior / 457.879.802-04
5955922 / rENaTo MarcElo dE oliVEira florES / 794.425.952-53
oBJETiVo: ParTiciPar daS ENTrEGaS dE 03 aParElHoSE dE HEMo-
diáliSE E PoSTEriorMENTE rEaliZar o ToMBaMENTo E PaTriMÔNio 
No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do araGUaia No MUNicÍPio dE rE-
dENÇÃo/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4157 de 18 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 23/08/2022 a 26/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316781 / WaldEViNo GUErrEiro forMiGoSa / 643.152.902-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar aS ENTrE-
GaS dE 03 aParElHoS dE HEModÍaliSE E PoSTEriorMENTE rEaliZar 
oS ToMBaMENToS doS BENS No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do ara-
GUaia No MUNicÍPio dE rEdENÇÃo/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4158 de 18 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: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 11/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
552083741 / aNdrEia rodriGUES PiNTo  / 984.289.262-04
5955238 / EiMar NEri dE oliVEira JUNior / 737.000.532-15
55208471 / lUaNda rodriGUES da PaiXao dE caSTro / 769.402.682-00
552084391 / WESllaNa dE oliVEira fErrEira GoNcalVES / 020.762.452-60
oBJETiVo: rEaliZar iNSPEÇÕES dE aMBiENTES E ProcESSo dE Tra-
BalHo dE ViGilÂNcia EM SaÚdE do TraBalHador NoS coMÉrcioS /
PraiaS/rESTaUraNTE / BarES E SiMilarES, coMo aÇÃo GEradora dE 
iNTErVENÇÃo E rEdUÇÃo doS riScoS À SaÚdE doS TraBalHadorES 
rElacioNadoS a UM aMBiENTE, a UMa aTiVidadE oU a UM ProcESSo 
dE TraBalHo, EM ParcEria E dUraNTE aS aÇÕES dE fiScaliZaÇÃo 
E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS rEaliZadoS EM ParcEria 
coM ViGilÂNcia SaNiTária, No MUNicÍPio dE SaliNÓPoliS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4159 de 18 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: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 11/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5168333-1 / PaUlo MaNoEl dE SoUZa / 145.554.172-91
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS Para rEaliZarEM iNSPEÇÕES EM 
aMBiENTES E ProcESSo dE TraBalHo dE ViGilÂNcia EM SaÚdE do 
TraBalHador NoS coMÉrcioS /PraiaS /rESTaUraNTE / BarES E Si-
MilarES, No MUNicÍPio dE SaliNÓPoliS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4160 de 18 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: caNaÃ doS caraJáS
PErÍodo: dE 18/09/2022 a 24/09/2022

MaTrÍcUla / NoME / cPf
57189732 / alaN doS SaNToS rEiS / 725.522.042-87
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo do TraTaMENTo dE PaciENTE 
dESiNTErNadoS do HoSPiTal GEral PENiTENciário - HGP, BUSca 
aTiVa dE faMiliarES EM faSE dE dESiNTErNaÇÃo E QUalificaÇÃo 
Na rEGiÃo do caraJáS Para o cUidado iNTEGral ao PaciENTE coM 
TraNSTorNo MENTal EM coNfliTo coM a lEi, No MUNicÍPio dE ca-
NaÃ doS caraJáS, No PErÍodo dE 18 À 24 dE SETEMBro dE 2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4161 de 18 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: caNaÃ doS caraJáS
PErÍodo: dE 18/09/2022 a 24/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571957941 / JoSÉ lUiZ araGÃo dE alMEida / 280.083.832-91
oBJETiVo: dar aPoio No MoNiToraMENTo do TraTaMENTo dE Pa-
ciENTES dESiNTErNadoS do HoSPiTal GEral PENiTENciário - HGP, 
BUSca aTiVa dE faMiliarES EM faSE dE dESiNTErNaÇÃo E QUalifica-
ÇÃo Na rEGiÃo do caraJáS Para o cUidado iNTEGral ao PaciENTE 
coM TraNSTorNo MENTal EM coNfliTo coM a lEi, No MUNicÍPio dE 
caNaÃ doS caraJáS, No PErÍodo dE 18 À 24 dE SETEMBro dE 2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4162 de 18 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: caNaÃ doS caraJáS
PErÍodo: dE 18/09/2022 a 24/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056461 / ValdiMilSoN loPES MoNTEiro / 454.827.992-04
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar MoNiTora-
MENTo do TraTaMENTo dE PaciENTE dESiNTErNadoS do HoSPiTal 
GEral PENiTENciário - HGP, BUSca aTiVa dE faMiliarES EM faSE dE 
dESiNTErNaÇÃo E QUalificaÇÃo Na rEGiÃo do caraJáS Para o cUi-
dado iNTEGral ao PaciENTE coM TraNSTorNo MENTal EM coNfliTo 
coM a lEi, No MUNicÍPio dE caNaÃ doS caraJáS, No PErÍodo dE 18 
À 24 dE SETEMBro dE 2022
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4163 de 18 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rio Maria
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5931865 / PaTricK raiol diaS  / 668.879.412-87
122980-1 / raiMUNdo aSSiS VarEla JUNior / 175.631.272-91
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica ao HoSPiTal MUNiciPal dE rio 
Maria Para dEfiNiÇÕES dE rEadEQUaÇÕES Na UNidadE HoSPiTalar
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4164 de 18 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: acará
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 24/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54194134 / PaUla caroliNa MalcHEr VaScoNcEloS / 834.656.182-20
oBJETiVo: dar aPoio Na oriENTaÇÃo PlaNo dE coBErTUra daS for-
MaS dE aBaSTEciMENTo dE áGUa E lEVaNTaMENTo dE iNforMaÇÕES 
QUaNTo ao ProGraMa - ViGiáGUa, NoS MUNicÍPioS dE acará, coN-
cÓrdia do Pará E ToMÉ-aÇÚ (2ºcrS).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4165 de 18 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: acará
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 24/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55208371-1 / adilKa caliNE GoMES caValcaNTi caNdido / 103.144.624-90
oBJETiVo: rEaliZar oriENTaÇÃo PlaNo dE coBErTUra daS for-
MaS dE aBaSTEciMENTo dE áGUa E lEVaNTaMENTo dE iNforMaÇÕES 
QUaNTo ao ProGraMa - ViGiáGUa, NoS MUNicÍPioS dE acará, coN-
cÓrdia do Pará E ToMÉ-aÇÚ (2ºcrS).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4166 de 18 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: acará
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 24/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231601 / fErNaNdo do NaSciMENTo SarGES / 634.745.812-87
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar aS SErVidoraS QUE irÃo rEa-
liZar oriENTaÇÃo PlaNo dE coBErTUra daS forMaS dE aBaSTEci-
MENTo dE áGUa E lEVaNTaMENTo dE iNforMaÇÕES QUaNTo ao Pro-
GraMa - ViGiáGUa, NoS MUNicÍPioS dE acará, coNcÓrdia do Pará 
E ToMÉ-aÇÚ (2ºcrS).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 4167 de 18 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa Maria daS BarrEiraS
PErÍodo: dE 21/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5964514 / BrUNo lEaNdro GoMES oliVEira / 000.602.272-30
oBJETiVo: rEaliZar ETaPa dE coNclUSÃo do ProJETo dE aSSESSo-
raMENTo E aliNHaMENTo daS aÇÕES do cErEST rEGioNal araGUaia/
TocaNTiNS Para alcaNcE do ÍNdicE (PoNTUaÇÃo) do QUalifica cE-
rEST do MiNiSTÉrio da SaÚdE No iNdicador dE ProcESSo “cErEST 
coM aTUaÇÃo SaTiSfaTÓria,” laNÇado E EXEcUTado EM Todo BraSil 
E dEMaiS aTiVidadES, NoS MUNicÍPioS dE coNcEiÇÃo do araGUaia/
Pa, oUrilÂNdia do NorTE E SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4168 de 18 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa Maria daS BarrEiraS
PErÍodo: dE 21/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54184514 / lUciaNa BarroS da SilVa / 693.044.242-91
105651 / Maria GraciETE GoMES / 198.220.142-87
oBJETiVo: rEaliZar aPoio loGÍSTico E adMiNiSTraTiVo Na coNclU-
SÃo do ProJETo dE aSSESSoraMENTo E aliNHaMENTo daS aÇÕES E 
dEMaiS aTiVidadES, NoS MUNicÍPioS dE coNcEiÇÃo do araGUaia/
Pa, oUrilÂNdia do NorTE E SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4169 de 18 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa Maria daS BarrEiraS
PErÍodo: dE 21/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5168333-1 / PaUlo MaNoEl dE SoUZa / 145.554.172-91
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS Para rEaliZarEM aTiVidadES NoS 
MUNicÍPioS dE coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa, oUrilÂNdia do NorTE E 
SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4170 de 18 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 18 diárias e meia Valor: r$ 4.391,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alENQUEr
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572100381 / aNToNio dE JESUS GUiMaraES  / 073.096.002-15
502471 / JoSE Maria do roSario / 243.361.062-15
oBJETiVo: rEaliZar BorrifaÇÃo rESidUal iNTradoMiciliar - Bri 
NaS localidadES coM ocorrÊNcia dE SUrTo dE lEiSHMaNioSE ViS-
cEral HUMaNa-lVc E alTa dENSidadE dE flEBoToMÍNEoS No MUNicÍ-
Pio dE alENQUEr No PErÍodo dE 12/09 a 30/09/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4171 de 18 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 18 diárias e meia Valor: r$ 4.391,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alENQUEr
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5761302 / laUro aNToNio coSTa PaNToJa / 634.874.542-20
oBJETiVo: rEaliZar aPoio adMiNiSTraTiVo E MoNiToria Na aTU-
aliZaÇÃo daS TÉcNicaS dE aPlicaÇÃo EM TEcNoloGia dE aPlica-
ÇÃo dE iNSETicidaS EM SaÚdE PÚBlica aoS aGENTES dE coNTrolE 
dE ENdEMiaS - acE’S da SMS dE alENQUEr No PErÍodo dE 12/09 a 
30/09/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4172 de 18 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 18 diárias e meia Valor: r$ 4.391,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alENQUEr
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
504261 / arGEMiro JoSÉ do liVraMENTo coElHo / 179.638.772-04
oBJETiVo: rEaliZar iNSTrUÇÕES TEÓricaS E PráTicaS Na aTUaliZa-
ÇÃo daS TÉcNicaS dE aPlicaÇÃo EM TEcNoloGia dE aPlicaÇÃo dE 
iNSETicidaS EM SaÚdE PÚBlica aoS aGENTES dE coNTrolE dE ENdE-
MiaS - acE’S da SMS dE alENQUEr No PErÍodo dE 12/09 a 30/09/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4173 de 18 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 18 diárias e meia Valor: r$ 4.391,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alENQUEr
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571732761 / coriolaNo SilVa MoNTEiro JUNior / 332.247.732-00
oBJETiVo: dESlocaMENTo diário doS TÉcNicoS QUE rEaliZarÃo 
BorrifaÇÃo rESidUal iNTradoMiciliar - Bri E aTUaliZaÇÃo daS 

TÉcNicaS dE aPlicaÇÃo dE iNSETicidaS EM SaÚdE PÚBlica aoS 
aGENTES dE coNTrolE dE ENdEMiaS - acE’S da SMS dE alENQUEr No 
PErÍodo dE 12/09 a 30/09/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4174 de 19 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 05/09/2022 a 07/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571912451 / JoSE roBErTo PoNTES dE oliVEira / 564.425.132-20
oBJETiVo: rEaliZar acoMPaNHaMENTo E fiScaliZaÇÃo da EXEcU-
ÇÃo fÍSica do coNVÊNio Nº02/2021, ProcESSo Nº 2021/128412 do 
MUNicÍPio dE MaraBá, coM fUlcro No rElaTÓrio fiNal.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4175 de 19 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 05/09/2022 a 07/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55208015 / lailSoN PaTricK caMPoS doS SaNToS / 689.973.612-87
oBJETiVo: coNdUZir o SErVidor JoSÉ roBErTo PoNTES dE oliVEi-
ra Para rEaliZar acoMPaNHaMENTo E fiScaliZaÇÃo da EXEcUÇÃo 
fÍSica do coNVÊNio Nº02/2021, ProcESSo Nº 2021/128412 do MUNi-
cÍPio dE MaraBá, coM fUlcro No rElaTÓrio fiNal.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4176 de 19 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
5945884 / dEBoraH NoBrE calaNdriNi oliVEira / 008.318.042-70
5959183 / GaBriElla alMEida PaNToJa / 017.968.502-33
59348702 / NaTHália THaYS da SilVa PorTUGal  / 831.598.192-72
541928281 / roBErTa da SilVa SoUZa / 734.050.512-15
oBJETiVo: rEaliZar iNSPEÇÕES dE aMBiENTES E ProcESSo dE Tra-
BalHo dE ViGilÂNcia EM SaÚdE do TraBalHador NoS coMÉrcioS / 
PraiaS / rESTaUraNTE / BarES E SiMilarES, coMo aÇÃo GEradora 
dE iNTErVENÇÃo E rEdUÇÃo doS riScoS À SaÚdE doS TraBalHado-
rES rElacioNadoS a UM aMBiENTE, a UMa aTiVidadE oU a UM Pro-
cESSo dE TraBalHo, EM ParcEria E dUraNTE aS aÇÕES dE fiScali-
ZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS rEaliZadoS EM Par-
cEria coM ViGilÂNcia SaNiTária, No MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4177 de 19 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
572316021 / aGildo afoNSo JaSTES / 615.244.252-49
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS QUE irÃo rEaliZar iNSPEÇÕES dE 
aMBiENTES E ProcESSo dE TraBalHo dE ViGilÂNcia EM SaÚdE do 
TraBalHador NoS coMÉrcioS / PraiaS / rESTaUraNTE / BarES E 
SiMilarES, coMo aÇÃo GEradora dE iNTErVENÇÃo E rEdUÇÃo doS 
riScoS À SaÚdE doS TraBalHadorES rElacioNadoS a UM aMBiEN-
TE, a UMa aTiVidadE oU a UM ProcESSo dE TraBalHo, EM ParcEria 
E dUraNTE aS aÇÕES dE fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTa-
BElEciMENToS rEaliZadoS EM ParcEria coM ViGilÂNcia SaNiTária, 
No MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4178 de 19 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: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 11/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54194716 / aNdrÉa VEra da SilVa coSTa / 278.705.882-53
5922168 / daNilo WENdEl cordEiro ViEira / 961.504.832-15
5957447 / Maria raiMUNda PErEira da SilVa / 734.607.292-87
59544112 / MUrYlo aUGUSTo riBEiro MacEdo  / 022.667.272-73
571947431 / SiMÃo SaNTaNa PaiXÃo da SilVa / 775.271.352-04
552085701 / WaldirENE SalES da cUNHa / 015.311.292-18
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElE-
ciMENToS SUJEiToS a ViGilÂNcia SaNiTária E o cUMPriMENTo do 
dEcrETo ESTadUal N ° 2.044 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZa-
ÇÕES dEcrETo 2.265, dE 29/03/2022 E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022 
), rEfErENTE a coMProVaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUla-
ÇÃo No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4179 de 19 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: SaliNoPoliS
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PErÍodo: dE 06/09/2022 a 11/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57207621 / PaUlo rodolfo da SilVa oliVEira / 430.734.412-04
oBJETiVo: dar aPoio oPEracioNal aoS SErVidorES QUE irÃo rE-
aliZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS SU-
JEiToS a ViGilÂNcia SaNiTária E o cUMPriMENTo do dEcrETo ESTa-
dUal N ° 2.044 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dEcrETo 
2.265, dE 29/03/2022 E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022), rEfErENTE a 
coMProVaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4180 de 19 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: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 11/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571732681 / aNdErSoN MaToS SiQUEira  / 683.281.092-04
5950899 / GiSElE doS rEiS SaNTiaGo / 617.655.382-20
54240192 / lUiZ carloS BaHia NUNES / 615.520.892-15
31567881 / odiNÉia NaSciMENTo BriTo / 256.539.972-34
54194494 / roSiclEia do Socorro NoGUEira dE JESUS / 298.379.282-04
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE irÃo 
rEaliZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS SU-
JEiToS a ViGilÂNcia SaNiTária E o cUMPriMENTo do dEcrETo ESTa-
dUal N ° 2.044 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dEcrETo 
2.265, dE 29/03/2022 E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022), rEfErENTE a 
coMProVaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4181 de 19 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: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 11/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
85863-1 / carloS alBErTo dUTra MadUrEira / 038.819.622-04
2299753 / Mario cESar da SilVa fErrEira / 462.012.032-49
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar fiScaliZa-
ÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS SUJEiToS a ViGilÂNcia 
SaNiTária E o cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal N ° 2.044 dE 03 
dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dEcrETo 2.265, dE 29/03/2022 
E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022), rEfErENTE a coMProVaÇÃo dE Va-
ciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4182 de 19 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: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 11/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59592001 / aMaro ViEira doS SaNToS / 374.768.402-59
59591961 / aNa lUcia da SilVa SoBral  / 881.437.912-20
58077212 / SHEYla criSTiNa fErrEira dE MaGalHÃES / 590.542.712-72
oBJETiVo: dar aPoio TÉcNico aoS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar 
fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS SUJEiToS a 
ViGilÂNcia SaNiTária E o cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal N ° 
2.044 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dEcrETo 2.265, dE 
29/03/2022 E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022), rEfErENTE a coMPro-
VaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4183 de 19 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: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 11/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
51466581 / dUrValiNa SErrao PiNTo / 251.887.712-68
541947761 / ETiaNE dE SoUZa fErrEira / 670.355.232-00
5958685 / HiaGo roBErTo ViaNa BriTo / 027.050.632-26
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElE-
ciMENToS SUJEiToS a ViSa E o cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal 
N ° 2.044 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dEcrETo 2.265, 
dE 29/03/2022 E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022), rEfErENTE a coM-
ProVaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4184 de 19 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: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 11/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571937811 / adi MarcUS raMoS dE oliVEira / 424.758.642-49
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE irÃo 
rEaliZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS 
SUJEiToS a ViSa E o cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal N ° 2.044 
dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dEcrETo 2.265, dE 
29/03/2022 E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022), rEfErENTE a coMPro-
VaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 4185 de 19 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: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 11/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5585605/1 / VicTor ValÉrio dE SoUZa WaNdErlEY / 592.274.942-00
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar fiScaliZa-
ÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS SUJEiToS a ViSa E o 
cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal N ° 2.044 dE 03 dE dEZEMBro 
dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dEcrETo 2.265, dE 29/03/2022 E dEcrETo 
2.433 dE 13/06/2022), rEfErENTE a coMProVaÇÃo dE VaciNaÇÃo 
Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4186 de 19 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 17/08/2022 a 18/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5917571 / diNaElSoN SoarES / 645.135.562-34
oBJETiVo: acoMPaNHar UM GUiNcHo Para faZEr o rEBoQUE do VEÍ-
cUlo TiPo caMiNHÃo QUE dEU PaNE Na rEaliZaÇÃo dE aÇÃo dE SaÚdE, 
Para o MUNicÍPio dE aBaETETUBa, No PErÍodo dE 17/08 á 18/08/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4187 de 19 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 1.772,47
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo PaUlo
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 15/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5956288 / aNdrEa PoMPEU BarroSo / 796.717.562-04
5957183 / carla fErNaNdES fiGUEirEdo MEllo / 795.604.742-00
541951401 / EliZaNGEla dE NaZarE SaNToS rEiS / 736.164.352-34
5955882 / MilVEa fraNciaNE fErrEira carNEiro / 826.621.262-72
57206851 / SiMoNE TriNdadE dE oliVEira / 763.230.302-25
oBJETiVo: ParTiciPar do 7º fÓrUM laTiNo-aMEricaNo dE QUalida-
dE E SEGUraNÇa Na SaÚdE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4188 de 20 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 12/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572125552 / aNa caroliNa GoMES carNEiro  / 875.279.442-34
47194040 / JEaNNE ViNaGrE alcaNTara / 381.160.902-59
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica E MoNiToraMENTo Na UNidadE 
PriSioNal do MUNicÍPio E rEUNiÕES coM EQUiPE dE SaÚdE do crS 
E coM GESTorES MUNiciPaiS Para TraTar dE aSSUNToS rEfErENTES 
a PNaiSP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4189 de 20 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 12/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5945905 / fErNaNdo roSa da coSTa / 124.036.362-15
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aS TÉcNicaS da cEaiSP E cES-
Mad, aNa caroliNa E JEaNNE ViNaGrE, QUaNdo do MoNiToraMEN-
To Na UNidadE PriSioNal, caPS E rEUNiÕES coM EQUiPE dE SaÚdE 
do 11ºcrS E coM GESTorES MUNiciPaiS Para TraTar dE aSSUNToS 
rEfErENTES PolÍTica NacioNal iNTEGral À SaÚdE No SiSTEMa Pri-
SioNal - PNaiSP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4190 de 20 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 12/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55208015 / lailSoN PaTricK caMPoS doS SaNToS / 689.973.612-87
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES da cEaiSP E cESMad,, fErNaN-
do roSa da coSTa, aNa caroliNa GoMES carNEiro E JEaNNE ViNa-
GrE aTÉ o MUNicÍPio dE TUcUrUÍ/Pa, No PErÍodo dE 12 a 16/09/2022, 
oNdE irÃo rEaliZar MoNiToraMENTo dE UNidadE PriSioNal E caPS, 
BEM coMo aSSUNToS rEfErENTES a PolÍTica NacioNal dE iNTEGra-
ÇÃo a SaÚdE do SiSTEMa PriSioNal(PNaiSP).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4191 de 20 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: oUrilaNdia do NorTE
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
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MaTrÍcUla / NoME / cPf
5957970 / Edir do Socorro aMaral da SilVa JUNior / 015.631.042-29
33284733 / rENaTa TEiXEira dE carValHo SilVa / 304.898.732-00
5912586-3 / THiaGo BEZErra liMa / 000.400.862-67
oBJETiVo: rEaliZar acoMPaNHaMENTo da oBra Para coNSTrUÇÃo 
do HoSPiTal rEGioNal dE oUrilÂNdia do NorTE, TErMo dE cooPE-
raÇÃo TÉcNica Nº 01/22. BElÉM / MaraBá / oUrilÂNdia do NorTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4192 de 20 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: oUrilaNdia do NorTE
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572064941 / GiVaNildo BorGES dE oliVEira / 624.631.952-15
oBJETiVo: coNdUZir EM VEicUlo oficial oS SErVidorES, THiaGo 
BEZErra liMa, rENaTa TEiXEira dE carValHo SilVa E Edir do So-
corro aMaral da SilVa JÚNior. Para rEaliZar acoMPaNHaMENTo 
da oBra Para coNSTrUÇÃo do HoSPiTal rEGioNal dE oUrilÂNdia 
do NorTE, TErMo dE cooPEraÇÃo TÉcNica Nº 01/22. BElÉM/MaraBa/
oUrilaNdia do NorTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4193 de 20 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BaNNacH
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
122980-1 / raiMUNdo aSSiS VarEla JUNior / 175.631.272-91
oBJETiVo: rEaliZar acoMPaNHaMENTo do coNVÊNio Nº 05/2021 
Para rEforMa do HoSPiTal MUNiciPal dE BaNacH. PorTaria fiScal 
Nº 192/2022- SaGa/SESPa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4194 de 20 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 13/09/2022 a 15/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
6060935-027 / clodoaldo SiQUEira MorEira / 049.138.682-68
5958048 / PaUlo alEXaNdrE MESQUiTa dE SaNTaNa / 720.432.882-53
oBJETiVo: acoMPaNHaMENTo daS oBraS doS coNVÊNioS dE Nº 
10/2022, Para a coNSTrUÇÃo do HoSPiTal MUNiciPal dE MoJÚ. E 
Nº 48/2022, Para rEforMa do HoSPiTal MUNiciPal dE aBaETETUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4195 de 20 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 13/09/2022 a 15/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572064941 / GiVaNildo BorGES dE oliVEira / 624.631.952-15
oBJETiVo: coNdUZir EM VEÍcUlo oficial, oS SErVidorES clodoaldo 
SiQUEira MorEira E PaUlo alEXaNdrE MESQUiTa dE SaNTaNa, Para 
ESTES, rEaliZarEM o acoMPaNHaMENTo daS oBraS doS coNVÊNioS 
dE Nº 10/2022, Para a coNSTrUÇÃo do HoSPiTal MUNiciPal dE MoJÚ. 
E Nº 48/2022, Para rEforMa do HoSPiTal MUNiciPal dE aBaETETUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4198 de 20 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cacHoEira do Piria
PErÍodo: dE 14/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5966054 / JoilSoN SilVa da SilVa / 889.240.842-91
oBJETiVo: idENTificar E cadaSTrar árEaS coM PoPUlaÇÕES PoTEN-
cialMENTE EXPoSTaS a SUBSTÂNciaS QUÍMicaS No MUNicÍPio dE ca-
cHoEira do Piriá, VErificaNdo EM caMPo alGUMaS SiTUaÇÕES Para 
aTUaliZaÇÃo do BaNco dE dadoS (SiSSolo), BEM coMo a colETa dE 
coordENadaS GEoGráficaS Para o GEorrEfErENciaMENTo E MaPE-
aMENTo daS iNforMaÇÕES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4199 de 20 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cacHoEira do Piria
PErÍodo: dE 14/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5168333-1 / PaUlo MaNoEl dE SoUZa / 145.554.172-91
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar o SErVidor QUE irá idENTificar 
E cadaSTrar árEaS coM PoPUlaÇÕES PoTENcialMENTE EXPoSTaS a 
SUBSTÂNciaS QUÍMicaS No MUNicÍPio dE cacHoEira do Piriá, VErifi-
caNdo EM caMPo alGUMaS SiTUaÇÕES Para aTUaliZaÇÃo do BaNco dE 
dadoS (SiSSolo), BEM coMo a colETa dE coordENadaS GEoGráficaS 
Para o GEorrEfErENciaMENTo E MaPEaMENTo daS iNforMaÇÕES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 4200 de 20 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: alTaMira
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 17/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
866141 / MaNoEl PEdro oEiraS diNiZ / 064.264.502-78
5966048 / MaNUElla alMEida raiol da SilVa / 015.420.372-63
59348702 / NaTHália THaYS da SilVa PorTUGal  / 831.598.192-72
oBJETiVo: ParTiciPar da ETaPa dE coNclUSÃo do ProJETo dE aS-
SESSoraMENTo E aliNHaMENTo daS aÇÕES do cErEST rEGioNal 
XiNGU Para alcaNcE do ÍNdicE (PoNTUaÇÃo) do QUalifica cErEST 
do MiNiSTÉrio da SaÚdE No iNdicador dE ProcESSo “cErEST coM 
aTUaÇÃo SaTiSfaTÓria,” laNÇado E EXEcUTado EM Todo BraSil, No 
MUNicÍPio dE alTaMira/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 847723

torNar seM eFeito
.

torNa seM eFeito - terMo de aPostiLaMeNto 001/2022 ao 
coNVÊNio assisteNciaL Nº 01/2022, Publicada em 05 de Maio 
DE 2022, no Diário Oficial nº 34.959, sob o protocolo nº 793897.

Protocolo: 849961

Portaria Nº. 1.071 de 08 de seteMBro de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Porta-
ria nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo processo 
2022/1126991;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor Marlio SUEd 
loPES TElES, identidade funcional nº 5913378/1, ocupante do cargo de 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado na diretoria operacional, no período de 
01 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022, referente ao período 
aquisitivo de 27 de maio de 2021 a 26 de maio de 2022, concedidas atra-
vés da Portaria coletiva nº 868/12.08.2022, publicada no doE nº. 35.080 
de 18.08.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 08.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 850018

.

.

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°: 052/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso Técnico em Saúde Bu-
cal, Módulo ii – área Temática iX – rotinas odontológicas, no município 
de cametá, Turma i, período de 29/08 a 02/09/2022. totalizando 40 ho-
ras-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 26/08/2022
Vigência: 26/08 a 09/10/2022
orçamento: NE nº 00259
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000 - 33903600  -  0349002772  -  federal
contratado: Giane Bestene de oliveira Soares - cPf. Nº 410.566.392-53
Endereço: Tv. 14 de Março, Nº 1304, casa 06 – Bairro: Umarizal - Belém - Pa
cEP: 66055-490
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 850136

editaL de NotiFicaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica
escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ “dr. MaNUeL aYres”.
editaL de aBertUra Nº 028/2022 de 08 de seteMBro de 2022
iNscriÇÕes Para o cUrso de atUaLiZaÇÃo da assistÊNcia 
ao PrÉ-NataL
a diretora, Elizeth do Socorro da Silva Braga, da Escola Técnica do Sis-
tema Único de Saúde do Pará “dr. Manuel ayres” - ETSUS/Pa, diretoria 
vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, torna público as inscrições para o curso de atualização 
da assistência ao Pré-Natal.
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1. das disPosiÇÕes PreLiMiNares
o presente Edital tem por objeto a realização do curso de atualização da 
Assistência ao Pré-Natal, destinado aos profissionais das equipes multidis-
ciplinares diaSi/dSEi -Kaiapó, sendo enfermeiros, médicos, nutricionistas, 
assistentes sociais, farmacêuticos e psicologos, prioritariamente para a re-
gião de Saúde do araguaia, para os municípios de redenção, São felix do 
Xingu, Tucumã e ourilândia do Norte.
2. do cUrso
2.1 o curso de atualização da assistência ao Pré-Natal, tem carga horária 
de 32 (Trinta e duas) horas, sendo 04 (quatro) dias na semana e terá 8h 
(oito) horas por dia;
2.2 o curso terá 1 (uma) turma com 26 (vinte e seis) discentes;
2.3 o curso será realizado no período de 20 a 23 de setembro de 2022;
2.4  as aulas acontecerão na modalidade presencial no município de redenção;
2.5  as aulas teóricas ocorrerão nos dias 20 a 23 de Setembro no auditório 
do dSEi Kaiapó do Pará, munícipio de redenção, localizado na avenida 
Brasil lote 10/11 Quadra 32, Nº 4191, Parque dos Buritis i /Pa, cEP: 
685527-35, conforme (anexo i).
3. dos reQUisitos Para iNGresso No cUrso
3.1 os participantes devem atender aos seguintes critérios para efetivação 
de sua inscrição no curso:
3.1.1 Ser enfermeiros, Médicos, Nutricionistas, assistênte Social, farma-
cêuticos e Psicologos de redenção caSai E diaSi da Secretaria Municipal 
de Saúde ou dos Hospitais de Ensino;
3.1.2.desenvolver sua atividade na atenção Básica ou no atendimento à 
saúde da mulher no SUS.
4. das iNscriÇÕes
4.1 as inscrições são gratuitas;
4.2 o Edital estará disponível no portal da SESPa: http://www.saude.pa.
gov.br/rede-sespa/etsus/
4.3 o período das inscrições ocorrerá a partir de 08:00h do dia 09 de se-
tembro até as 17h do dia 19 de setembro de 2022;
4.4 as inscrições deverão ser enviadas por meio de ofício para a Secretaria Es-
colar da ETSUS/Pa, situada à Travessa Estrella, nº 2342 - Bairro: Marco, cEP: 
66080-471 ou para o e-mail: etsus.secretariaescolar@escola.seduc.pa.gov.br;
4.5 o envio das inscrições para a ETSUS/Pa, será de responsabilidade da Se-
cretaria Municipal de Saúde e das chefias imediatas dos Hospitais de Ensino;
4.6 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes docu-
mentos:
4.6.1 ficha de inscrição (anexo ii);
4.6.2 declaração de liberação para participar do curso (anexo iii);
4.6.3 cópia do rG;
4.6.4 cópia do cPf;
4.6.5 cópia do diploma de Graduação, emitido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo MEc.
4.6.6 Termo de compromisso do Gestor (anexo iV), sendo necessário ape-
nas 01(um) documento dos municípios da região de Saúde araguaia e ou/ 
Liberação da coordenação e ou/chefia imediata.
5. das VaGas
5.1 Serão ofertadas 26 (vinte e seis) vagas;
5.2 a distribuição de vagas encontra-se no (anexo i) deste Edital;
5.3 a oferta das vagas será destinada prioritariamente para os municípios 
de redenção, São felix do Xingu, Tucumã e ourilândia do Norte da região 
de Saúde araguaia;
5.4 Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS/Pa poderá absorver 
demanda espontânea social;
5.5 realização do curso:

Mês Período

Setembro 20 a 23 de setembro de 2022

6. das disPosiÇÕes Gerais
6.1 a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edital;
6.2 Somente serão aceitas as inscrições que não apresentarem pendências;
6.3 a ETSUS/Pa não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste edital;
6.4 Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o 
candidato que, comprovadamente, para realizar este curso tiver usado do-
cumentos e/ou informações falsas;
6.5 de acordo com o regimento interno da ETSUS/Pa, são critérios para 
a certificação a frequência mínima de 75% no curso das aulas teórico-prá-
tica, conforme regimento interno da Escola em com base no artigo 24 da 
ldB de 1996.
6.6 os casos omissos serão resolvidos pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 08 de setembro de 2022.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa

aNeXo i
distriBUiÇÃo das VaGas

região de saúde Local do curso Período do curso 12° centro regional de 
saúde/ Município

Vagas ofer-
tadas

araGUaia 
(12ºcrS)

aula Presencial
auditório do dSEi Kaiapó 

do Pará
Endereço:

avenida Brasil lote 10/11 
Quadra 32, Nº 4191, 

Bairro: Parque dos Buritis 
i, redenção/Pa,
cEP: 685527-35

 

20 a 23/09/2022
Horário:

08h às 12h
14h às 18h

 

redenção área 5
redenção caSai 5
redenção Polo 2

redenção diaSi 6
ourilância - caSai 2
ourilândia - área 1
Tucumã - caSai 1
Tucumã - Àrea 1

São felix do Xingu - caSai 1
São felix do Xingu - árEa 2

ToTal: 26

* Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS, poderá absorver de-
manda espontânea.
aNeXo ii
FicHa de iNscriÇÃo

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

14. PÓS-GradUaÇÃo:

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

16. carGo/fUNÇÃo: 17. MaT. fUNcioNal: 18. local dE loTaÇÃo:
19. daTa dE adMiSSÃo:
20. MUNicÍPio oNdE TraBalHa:
21. SiTUaÇÃo fUNcioNal: (  ) EfETiVo (  ) TEMPorário (  )carGo coMiSSioNado

aNeXo iii
terMo de coMProMisso iNdiVidUaL
Este Termo de compromisso individual assegura o direito ao servidor de 
participar do curso de atualização da assistência ao Pré-Natal, oferecido 
pela Escola Técnica do SUS “dr. Manuel ayres” – ETSUS/Pa.o Participante 
deverá cumprir o mínimo de 75% de frequência no curso/capacitação/
oficina citado acima, mediante comprovação em lista de frequência, res-
guardando direito de apresentar atestado médico para justificar falta, do 
contrário fica impedido de receber certificado.
Município, __ de __________________ de 2022.
 

              _____________________________
Assinatura e carimbo da Chefia Imediata

____________________
assinatura do Participante

aNeXo iii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso
declaro que o (a) servidor (a) _______________________________
lotado (a) no Setor ______________________________do (a) 
_______________________ tem disponibilidade para participar do curso 
de atualização da assistência ao Pré-Natal, com liberação para cumprir a 
carga horária de 32 horas, com duração de 4 (quatro) dias, que terá 8h por 
dia, no período de 20 a 23/09/2022.
Município,  de  de 2022.
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do município de origem.

aNeXo iV
terMo de coMProMisso do Gestor
a Escola Técnica do SUS do Pará “dr. Manuel ayres” e o (a) Secretário (a) 
de Saúde do Município de  __celebram entre si o presente TErMo dE coM-
ProMiSSo que estabelece as condições que regerão a participação dos 
profissionais da área da Saúde para a realização do Curso de Atualização 
da assistência ao Pré-Natal.
cLÁUsULa PriMeira: Este Termo de compromisso assegura o direito 
profissionais da saúde, área de Educação Permanente, Atenção Primária, 
profissional da Educação ou do Conselho/Usuário (Controle Social), ofer-
tado pela ETSUS/Pa.
cLÁUsULa seGUNda: fica a Secretaria Municipal de Saúde responsável 
em prover todas as facilidades e estímulos para os candidatos participarem 
e concluírem o curso, sala de aula com computadores, acesso à internet, 
inclusive o almoço e o deslocamento para os candidatos da zona rural;
cLÁUsULa terceira: fica a Secretaria Municipal de Saúde ciente de 
que uma vez inscrito e iniciado o curso, o candidato deverá cumprir o míni-
mo de 75% de frequência, mediante comprovação em lista de frequência, 
resguardando direito de apresentar atestado médico para justificar falta, 
do contrário fica impedido de receber o certificado no final do curso.
cLÁUsULa QUarta: a ETSUS-Pa compromete-se a promover toda a in-
fraestrutura pedagógica necessária para a realização do curso.
Município de  __________________ de 2022.
_________________________________________
NoME do SEcrETário (a) MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 850403
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LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o laBoraTÓrio cENTral do ESTado do Pará, através da Pregoeira, 
comunica que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico 
19/2022, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de KiTS rEaGENTES para triagem neonatal (teste do 
pezinho), com cessão de equipamento (s) em regime de comodato para 
atender as necessidades deste lacEN-Pa
daTa da aBErTUra: 21/09/2022.
Horário: 10:00 h. (horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926007
ENTrEGaS do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital no sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mu-
ral de licitações).
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: SiMoNE SErrao rodriGUES – Pregoei-
ra-lacEN-Pa

Protocolo: 850489

.

.

diÁria
.

Portaria nº 182 de 06/09/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: caPaciTaÇÃo No diaGNÓSTico laBoraTorial da lEiSHMa-
NioSE TEGUMENTar aMEricaNa.
Período da viagem: 18 a 30/09/2022.
Quantidade: 12 e ½ (doze e Meia) diárias.
origem: Belém – Pa.
destino: Santarém – Pa.
Servidor (a): Kérzia Thaís Nascimento Bulhões/ Mat. 54194164-1/ Téc. 
em Pat. clínica.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 850508

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 650 de 08 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 JESUS afoNSo fErrEi-
ra ,  cargo de  TEcNico EM HiGiENE dENTal, Matrícula 5876648-2, com 
lotação no (a) UBS PEdrEira, mês de licença Prêmio, 02 (dois) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 28.10.2017 a 27.10.2020.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 31.10.2022 a 29.12.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 08.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 849931
Portaria Nº. 649 de 08 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) Maria dE JESUS afoNSo fEr-
rEira, cargo de TEcNico EM HiGiENE dENTal, Matrícula 5876648-2, 
com lotação no (a) UBS PEdrEira, goze de licença prêmio, 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 28.10.2011 a 27.10.2014.
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: 08.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 849928

errata
.

errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
errata da Licença Prêmio Portaria Nº. 611 de 16 de aGosto de 
2022, publicada no diÁrio oFiciaL N° 35.080 de 18 de aGosto 
de 2022, QUE, coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 
98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) laUro alaN SoUSa 
E SoUSa, cargo de TEcNico dE ENfErMaGEM, Matrícula 57205675-1, 
lotação no (a) UrE rEdUTo com lotação no (a), 02 (dois) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 17.10.2011 a 16.10.2014.
onde se lê ao triênio de 17.10.2011 a 16.10.2014,
Leia-se ao triênio de 17.10.2014 a 16.10.2017
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 08.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 849988

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

errata
Fica retificada o presente extrato do edital do Pregão Eletrônico nº 
010/3º crs/sesPa/2022, processo administrativo nº 2022/484278, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.108 do dia 08/09/2022.
onde se lê: data da abertura: 20 de setembro de 2022;
Leia-se: data da abertura: 21 de setembro de 2022.

Protocolo: 850248

diÁria
.

Portaria nº 1015 de diÁria de 08/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: acompanhar o andamento do processo de trabalho do município 
referente á agressões de morcegos hematófagos a seres humanos e ani-
mais assim, como constatar a aplicação do protocolo de profilaxia da raiva 
humana em expostos pelo hospital municipal do referido município.
origem:  castanhal –Pa.
destino: curuçá - Pa–  Período: 09 /09/2022.
Servidor: celene da paz Gonçalves cargo: médica cPf-918.258.652.72 
mat. 5957609/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1016 de diÁria de 08/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora que irá acompanhar o andamento do pro-
cesso de trabalho do município referente á agressões de morcegos hema-
tófagos a seres humanos e animais assim, como constatar a aplicação do 
protocolo de profilaxia da raiva humana em expostos pelo hospital munici-
pal do referido município.
origem: castanhal -Pará
destino: curuçá -Pa.  Periodo: 09/09/2022
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: Motorista 
cPf-689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 849980
Portaria nº 1017 de diÁria de 08/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: realizar capacitação da equipe entomológica em identificação e 
infectividade de triatomíneos no município de São domingos do capím
origem:  castanhal –Pa.
destino: São domingos do capím - Pa–  Período: 12 a 16 /09/2022.
Servidor: Maria do Socorro Portela de Jesus cargo: ag. de Endemias 
cPf-740.937.622.87 mat. 57205650
raimundo Nonato lima da Silva cargo: ag. de portaria cPf- 332.728.162.91 
mat. 5160952/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 850027
Portaria nº 1011 de diÁria de 08/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião para tratar assuntos de saúde do município 
com o prefeito secretaria de saúde e equipe
origem:  castanhal –Pa.
destino: Terra alta - Pa–  Período: 08 /09/2022.
Servidor: Mário Moraes chermont filho cargo: diretor regional 
cPf-663.815.332.34 mat. 5912309/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PorTariaS dE Nº 1012 dE diária dE 08/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir diretor regional que irá participar de reunião para tratar 
assuntos de saúde do município com o prefeito secretaria de saúde e equipe
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origem: castanhal -Pará
destino: Terra alta -Pa.  Periodo: 08/09/2022
Servidor: cícero alves ferreira cargo: motorista  
cPf-108.102.502.68 mat. 0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 849936
Portaria nº 1013 de diÁria de 08/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: acompanhar o andamento do processo de trabalho do município 
referente á agressões de morcegos hematófagos a seres humanos e ani-
mais assim, como constatar a aplicação do protocolo de profilaxia da raiva 
humana em expostos pelo hospital municipal do referido município.
origem:  castanhal –Pa.
destino: curuçá - Pa–  Período: 08 e 09 /09/2022.
Servidores: Simone Silveira da costa cargo: Méd. Veterinária 
cPf-594.697.142.53 mat. 54186802/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PorTariaS dE Nº 1014 dE diária dE 08/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora que irá acompanhar o andamento do pro-
cesso de trabalho do município referente á agressões de morcegos hema-
tófagos a seres humanos e animais assim, como constatar a aplicação do 
protocolo de profilaxia da raiva humana em expostos pelo hospital munici-
pal do referido município.
origem: castanhal -Pará
destino: curuçá -Pa.  Periodo: 08/09/2022
Servidor: José raimundo Holanda de melo costa cargo: motorista 
cPf- 134.588.842.20 mat. 721220/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 849969
Portaria nº 1018 de diÁria de 08/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar supervisão do sistema sisagua, no município, afim de 
orientar os técnicos municipais.
origem:  castanhal –Pa.
destino: igarapé-açú - Pa–  Período: 15,16 /09/2022.
Servidor: Maria Nilcirene Pereira cargo: ag. de portaria cPf- 330.060.082.00 
mat. 5231060
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1019 de diÁria de 08/09/2022
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 supervisão do sistema sisa-
gua, no município, afim de orientar os técnicos municipais.
origem: castanhal -Pará
destino: igarapé-açú -Pa.  Periodo: 15/09/2022
Servidor: Benedito José  lima da Silva cargo: Motorista cPf- 
233.862.232.49 mat. 5705304/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 850084
Portarias de Nº 1020 de diÁria de 08/09/2022
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 supervisão do sistema sisa-
gua, no município, afim de orientar os técnicos municipais.
origem: castanhal -Pará
destino: igarapé-açú -Pa.  Periodo: 16/09/2022
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: motorista cPf- 
689.018.52.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 850090

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de editaL PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 001/4° crs/sesPa/2022
Processo administrativo n° 2021/1147265
o 4° c.r.S/SESPa, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo Menor Preço, conforme abaixo:
oBJETo: É escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de em-
presa especializada em prestação de serviços visando o fornecimento de 
sistema informatizado para atender a central de regulação de Urgência 
(SAMU 192), incluindo a capacitação e qualificação das equipes do SAMU 
dos municípios de abrangência da central de regulação Médica das Ur-
gências da Macrorregião Nordeste no Suporte Pré-Hospitalar de Vida no 
Trauma nos municípios do 4° crS/SESPa, no período de 12 (doze) meses, 
conforme discrição e quantidades estabelecidas no termo de referência e 
seus anexos.
daTa da aBErTUra: 21 de setembro 2022.
Hora dE aBErTUra: 09:00h (horário de Brasília)

ENdErEÇo ElETrÔNico: www.gov.br/compras
UaSG: 926050 (4° crS/SESPa)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no coMPraSNET, na data de 09/09/2022.
a integra do Edital poderá ser obtida no Portal de compras do Gover-
no federal – coMPraSNET, no endereço www.gov.br/compras e no Portal 
Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará – coMPraPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br.
PaTrÍcia dE fáTiMa liMa da SilVa
diretora do 4° crS/SESPa

Protocolo: 850427

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 40 de 06 de seteMBro de 2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) diNair GUEdES dE SoUZa, carGo:aGENTE dE SaÚdE, lotado(a) no 
5º crS/cENTro dE SaÚdE-caPiTÃo PoÇo, 02 mês(es) licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 13/06/2009 a 12/06/2012.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 31/12/2022 a 28/02/2023,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 723827-1
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 850450
 
Portaria nº 37 de 06 de seteMBro de 2022
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servi-
dor (a) aNa PiNHEiro TEiXEira oliVEira, carGo:aGENTE dE SaÚdE, 
lotado(a) no UNidadE MiSTa-doM EliZEU, 02 mês(es) licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 03/07/2010 a 02/07/2013.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 01/12/2022 a 29/01/2023,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 5093236-1
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 850434
 
Portaria nº 38 de 06 de seteMBro de 2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servi-
dor (a) aNa PiNHEiro TEiXEira oliVEira, carGo:aGENTE dE SaÚdE, 
lotado(a) no UNidadE MiSTa-doM EliZEU, 02 mês(es) licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 03/07/2013 a 02/07/2016.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 30/01/2023 a 30/03/2023,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 5093236-1
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 850436
Portaria nº 39 de 06 de seteMBro de 2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) diNair GUEdES dE SoUZa, carGo:aGENTE dE SaÚdE, lotado(a) no 
5º crS/cENTro dE SaÚdE-caPiTÃo PoÇo, 02 mês(es) licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 13/06/2006 a 12/06/2009.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 01/11/2022 a 30/12/2022,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 723827-1
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 850444
Portaria nº 55 de 06 de seteMBro de 2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) dEUZENir airES da SilVa, carGo:NUTricioNiSTa, lotado(a) no 5º 
crS/SÃo MiGUEl do GUaMá, 02 mês(es) licença Prêmio, correspondente 
ao triênio de 19/05/2014 a 18/05/2017.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 01/11/2022 a 30/12/2022,  no total de 60 (SES-
SENTa) dias, matricula nº 57197333-1
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 850492
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Portaria nº 46 de 06 de seteMBro de 2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servi-
dor (a) Nara HElENa MiraNda dE carValHo, carGo:aGENTE adMi-
NiSTraTiVo, lotado(a) no 5º crS/SÃo MiGUEl do GUaMá, 01 mês(es) 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 02/01/2012 a 01/01/2015.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 01 (UM) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 07/11/2022 a 06/12/2022,  no total de 30 (TriN-
Ta) dias, matricula nº 5896924-1
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 850471
Portaria nº 41 de 06 de seteMBro de 2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) diNair GUEdES dE SoUZa, carGo:aGENTE dE SaÚdE, lotado(a) no 
5º crS/cENTro dE SaÚdE-caPiTÃo PoÇo, 02 mês(es) licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 13/06/2012 a 12/06/2015.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 01/03/2023 a 29/04/2023,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 723827-1
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 850454
Portaria nº 42 de 06 de seteMBro de 2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) diNair GUEdES dE SoUZa, carGo:aGENTE dE SaÚdE, lotado(a) no 
5º crS/cENTro dE SaÚdE-caPiTÃo PoÇo, 02 mês(es) licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 13/06/2015 a 12/06/2018.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 30/04/2023 a 28/06/2023,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 723827-1
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 850455
Portaria nº 43 de 06 de seteMBro de 2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servi-
dor (a) Naldir oliVEira da cUNHa, carGo:aGENTE dE coNTrolE dE 
ENdEMiaS, lotado(a) no 5º crS/SÃo MiGUEl do GUaMá, 01 mês(es) 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 25/06/2012 a 24/06/2015.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 01 (UM) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022,  no total de 30  (TriN-
Ta) dias, matricula nº 5900472-1
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 850457
 
Portaria nº 56 de 06 de seteMBro de 2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) fErNaNdo MaUricio ViEGaS fErNaNdES, carGo: ENfErMEiro, lo-
tado(a) no 5º crS/SÃo MiGUEl do GUaMá, 02 mês(es) licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 30/06/2008 a 29/06/2011.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 01/11/2022 a 30/12/2022,  no total de 60 (SES-
SENTa) dias, matricula nº 571980001-1
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 850502

.

.

diÁria
.

Portaria nº 186 de 05/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar caPaciTaÇÃo dE rEcUrSoS HUMaNoS Na idENTi-
ficaÇÃo dE forMaS iMaTUraS dE VETorES (larVaS).
PErÍodo: 12 a 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá – Pa
dESTiNo (S): NoVa ESPEraNÇa do Piriá – Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

JoSÉ aUGUSTo NaSciMENTo oliVEira 57206128/1 aGENTE dE coNTrolE dE ENdEMiaS

Naldir oliVEira da cUNHa 5900472/1 aGENTE dE coNTrolE dE ENdEMiaS

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 849977

Portaria nº 189 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.
PErÍodo: 08 a 09/09/2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 01 (dUaS MEiaS)
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá – Pa
dESTiNo (S): iriTUia - Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
aNToNio carloS NUNES dE oliVEira 57234080/1 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 849927

Portaria nº 188 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: 08 a 09/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 (dUaS MEiaS)
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá – Pa
dESTiNo (S): iriTUia - Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
JoSÉ aUGUSTo NaSciMENTo oliVEira 57206128/1 aGENTE dE coNTrolE dE ENdEMiaS

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 849923

Portaria nº 187 de 05/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS Para rEaliZar caPaciTaÇÃo dE rE-
cUrSoS HUMaNoS Na idENTificaÇÃo dE forMaS iMaTUraS dE VETo-
rES (larVaS).
PErÍodo: 12 a 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá – Pa
dESTiNo (S): NoVa ESPEraNÇa do Piriá – Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
JoÃo carloS riBEiro fidÉliS 5853010/2 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 849981

Portaria nº 194 de 06/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar dE TrEiNaMENTo No SiSTEMa diGiSUS GESTor, 
ModUlo PlaNEJaMENTo.
PErÍodo: 14 a 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
faBio alEXaNdrE dE SoUSa SaNToS 59666851 adMiNiSTrador

Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS 556874892 dirETor dE cENTro rEGioNal

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 850192

Portaria nº 192 de 05/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar dE TrEiNaMENTo No SiSTEMa diGiSUS GESTor, 
ModUlo PlaNEJaMENTo
PErÍodo: 14 a 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
Maria dE NaZarÉ oliVEira E SoUZa 5145031 aG. dE SaÚdE

aNToNia cEcÍlia dE SoUZa liMa 58963061 aG. adMiNiSTraTiVo

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 850159

Portaria nº 193 de 05/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidoraS Para ParTiciPar dE TrEiNaMENTo 
No SiSTEMa diGiSUS GESTor, ModUlo PlaNEJaMENTo.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d40
PErÍodo: 14 a 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
fraNK JUNior carValHo coSTa 572340981 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 850160

Portaria nº 180 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 No laBoraTÓrio dE BaSE.
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PErÍodo: 08 a 09/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (dUaS MEiaS diáriaS)
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): iriTUia-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

iraNEidE GaldiNo MorEira 57206615/1 aGENTE dE coNTrolE dE 
ENdEMiaS

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 850387

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 392 de 08 de seteMBro de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
YGor YUri PErEira da SilVa  -  
aGENTE dE coNTrolE dE ENdEMiaS  – Mat.57210055 /1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 360,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de Muaná.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 850014

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

errata
.

errata da Portaria nº 341 de 06 de setembro de 2022 publicada 
quinta-feira, 08 de setembro de 2022 no Diário Oficial nº 35.108 
sob o Protocolo: 849692.
onde se lê: Servidor (es): Patrícia Silveira
Leia-se: Servidor (es): Patrícia oliveira da Silva
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 850275
errata da Portaria nº 336 de 31 de agosto de 2022 publicada 
quinta-feira, 08 de setembro de 2022 no Diário Oficial nº 35.108 
sob o Protocolo: 849671.
onde se lê: 5,5 diárias de 12 à 16/09/2022.
Leia-se: 4,5 diárias de 12 à 16/09/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 850272

diÁria
.

Portaria nº 350 de 08 de seteMBro de 2022
objetivo: Participar do Treinamento no sistema diGiSUS Gestor - Módulo 
Planejamento (dGMP).
origem: BrEVES/Pá - BElÉM/Pa.
Servidor (es): Érika Barros alves cordeiro, rodrigo ricardo da Silva Pereira 
e aliceanes do Socorro de Sousa custódio 5,5 diárias de 13 à 18/09/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 850370

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria nº 198 de 28 de julho 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 das ações do Programa de Vigilância 
das Populações Exposta a Agrotóxicos-VSPEA e notificações de Intoxicação 
Exógena por agrotóxicos, em conjunto com Nível central.
MUNiciPio: MaraBá/ São Geraldo do araguaia, Piçarra, Parauapebas e 
rondon do Pará.
PEriodo: 08 a 13/08/2022
(5/5 cinco diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
aNdrEZa ciNara criSTo aNdradE farmacêutica 5940382-1

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 850131

Portaria nº 199 de 28 de julho 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 
das ações do Programa de Vigilância das Populações Exposta a agrotó-
xicos-VSPEA e notificações de Intoxicação Exógena por Agrotóxicos, em 
conjunto com Nível central.
MUNiciPio: MaraBá/ São Geraldo do araguaia, Piçarra, Parauapebas e 
rondon do Pará.
PEriodo: 08 a 13/08/2022
(5/5 cinco diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
iZaQUE caValcaNTE dE araUJo Motorista 505659

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 850135

.

.

oUtras MatÉrias
.

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
11º ceNtro reGioNaL de saÚde
coMissÃo iNterGestores reGioNaL-cir caraJÁs
resoLUÇÃo cir caraJÁs Nº 016 de 08 de seteMBro de 2022
a comissão intergestores regionais – cir carajás, no uso de suas atribui-
ções legais e,
coNSidEraNdo a lei 12.466, de 24 de agosto de 2011 que acrescenta os 
arts. 14-a e 14-B à lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências”.
coNSidEraNdo o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regu-
lamenta a lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
coNSidEraNdo que as comissões intergestores são instâncias de pactu-
ação consensual entre os entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS bem como referências para as transferências 
de recursos entre os entes federativos;
coNSidEraNdo a lei n. 10. 216 de 6 de abril de 2001 que dispõe sobre 
a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental;
coNSidEraNdo o decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010, que institui o 
Plano integrado de Enfrentamento ao crack e outras drogas;
coNSidEraNdo Portaria nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017 que altera 
as Portarias de consolidação nº 3 e nº 6, de 28 de setembro de 2017, para 
dispor sobre a rede de atenção Psicossocial;
coNSidEraNdo a resolução cir carajás 09/2022 de 13 de junho de 2022 
que aprovou o Plano de ação regional da rede de atenção Psicossocial da 
região de Saúde de carajás;
coNSidEraNdo que foi solicitada a apreciação na cir por meio do ofício 
2.446/2022 da SMS de Marabá a emissão de resolução aprovando a inclu-
são de serviço no plano de ação referente à saúde mental regional;
coNSidEraNdo o art. 9º Parágrafo Único do regimento interno da cir 
que diz que a cir somente poderá deliberar “ad referendum” por meio do 
seu Presidente sobre os assuntos emergenciais, submetendo o ato à de-
liberação do Plenário na reunião imediatamente posterior sendo vetado 
deliberações que envolvam alocação e transferências de recursos entre os 
municípios que compõe a região de saúde.
rESolVE:
art. 1º aProVar “ad referendum” a inclusão do caPS i do município de 
Marabá no Plano de ação regional da rede de atenção Psicossocial da 
região de Saúde de carajás.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
irlândia da Silva Galvão luciano lopes dias
 Presidente da cir  Secretário Municipal de Saúde de Marabá

Protocolo: 850429

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 511 de 08 de setembro de 2022.
Nome: Nilton correia Macedo.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 0498914.
cPf: 185.486.872-15.
Período: 19 a 23.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
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destino: redenção, cumaru do Norte, Santa Maria das Barreiras e Santana 
do araguaia
objetivo: tratar de assuntos relacionados ao Setor de almoxarifado e fazer 
distribuição de Hipoclorito de Sódio. Teste rápidos e material de consumo 
para os profissionais de saúde que atuam no combate as Endemias Malá-
ria, dengue, leishmaniose, covid-19 etc, nos municípios sobe a jurisdição 
deste 12º crS/SESPa/ENdEMiaS
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 849937

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 694 /2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda
rESolVE:
designar o servidor desta autarquia, rodriGo da SilVa PiNTo, enfermei-
ro, matrícula nº 54181018/2, e no seu impedimento a servidora MariNETE 
DO SOCORRO DE BRITO LIMA, , bacharel em geografia, matrícula nº 661, 
ambos lotados na central de abastecimento de Material Técnico – caMTEc, 
para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 130/2022 – HOL, 
firmado com a empresa CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IM-
PorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda, cujo objeto é o fornecimento de MaTE-
rial TÉcNico HoSPiTalar: cândulas para Traqueostomia, Sondas folley, 
gástrica e uretral, drenos torácicos, agulhas, cateteres e scalp.  Processo 
nº 2022/993273.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 850059

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 130/2022-HoL
objeto: MaTErial TÉcNico HoSPiTalar.
Valor Global: r$ 31.850,00 (trinta e um mil e oitocentos e cinqüenta reais)
data assinatura: 05/09/2022
Vigência: 05/09/2022 a 04/09/2023
Pregão: 008/2022/fScMP – Processo nº 2022/993273
orçamento: 10.302.1507.8880. 339030 fonte: 0103/0269
contratado: criSTalfarMa coMÉrcio rEPrESENTaÇÃo iMPorTaÇÃo E 
EXPorTaÇÃo lTda, com sede na rodovia, Br 316, KM 06 alameda leo-
poldo Teixeira, nº 08, Bairro levilândia, ananindeua/Pa, cEP: 67.030-025 
fone: (91) 3255-5616/3255-1279, e-mail: licitacoes@cristalfarma.com.br, 
inscrita no cNPJ sob o nº 05.003.408/0001-30.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 850056

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico N°031/2022 – Hol
objeto: coNTraTaÇÃo de EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇo dE 
aNESTESioloGia EM rEGiME dE SEiS (06) HoraS dE PlaNTÃo Por UM 
PErÍodo dE doZE (12) MESES
data da abertura: 21/09/2022
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, 08 de setembro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 850408

.

.

diÁria
.

Portaria nº 700/2022– 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 o decreto Estadual nº 734 de 07 de abril de 1992 que 
fixa os valores e estabelece normas à concessão de Diárias para viagem.
coNSidEraNdo o art. 145 e seguintes da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 
1994, dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores da administração 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.
coNSidEraNdo a orientação Normativa nº 001/aGE de 11 de março de 2008 
que dispõe sobre procedimentos para concessão de diárias aos servidores da 
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e Portaria 
nº 278 de 23 de outubro de 2019 que altera os valores das diárias

coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/925804 de 21/07/2022.
rESolVE:
aUToriZar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem a cidade de 
São Paulo, no período de 12 a 16 de setembro de 2022 para participar do 
7° fórum latino-americano de Qualidade e Segurança na Saúde.

NoMe MatricULa carGo PerÍodo de Par-
ticiPaÇÃo

Qtd de diÁ-
rias

iVETE GadElHa VaZ 102385/4 dirETora GEral (aSSiSTEN-
TE Social) 12 a 16/09/2022 4,5

Maria dE fáTiMa GoUVEia 
PErES 57235029/2 EcoNoMiSTa/aSSESSoria 

da dG 12 a 16/09/2022 4,5

JoÃo dE dEUS rEiS da 
SilVa 3152928/1 MÉdico/ dirETor clÍNico 12 a 16/09/2022 4,5

ilcE carla MorEira 
BEcKMaNN MENEZES 54189337/2 MÉdico 12 a 16/09/2022 4,5

faGNEi iViSoN corrEa 
carValHo 57174898/1 ENfErMEiro/ aSSESSor dE 

PlaNEJaMENTo 12 a 16/09/2022 4,5

roSilENE SilVa liMa 5110602/6 TEc. adM. E fiNaNÇaS 
(ESTaTÍSTica) 12 a 16/09/2022 4,5

EliElMa aMoriM coElHo 5722144/2 ENfErMEiro 12 a 16/09/2022 4,5

alESSaNdra liMa lEal 5829364/2 MEdico 12 a 16/09/2022 4,5

MarcElla fErNaNda Mar-
TiNS XiMENES SoarES 5905750/1 ENfErMEiro 12 a 16/09/2022 4,5

Maria do roSário 
fErNaNdES 5436907/1 ENfErMEiro 12 a 16/09/2022 4,5

os referidos servidores, quando do seu regresso, terão o prazo de 05 (cin-
co) dias a contar da data de retorno, para apresentar ao departamento 
financeiro e contábil os relatórios de viagens, juntamente com os bilhetes 
aéreos utilizados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 11 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 850197

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 696/2022 – 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 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a participação no período de 12 a 16/09/2022, no con-
gresso 7º fórum latino – americano de Qualidade e Segurança na Saúde, 
no hospital albert Einstein, na cidade de São Paulo - SP, da servidora iVETE 
GadElHa VaZ, matrícula nº 102385/4, assistente Social e diretora Geral 
deste Hospital.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/1147960 de 06/09/2022.
rESolVE:
dESiGNar, o servidor EdNEY MENdES PErEira, farmacêutico, matrícula 
nº 55589787/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública - SESPa, para responder pelo expediente da dire-
toria Geral em razão da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 06 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 850034
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 030/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022
Processo nº. 2022/210.483
forNEcEdor: ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar lTda
Valor Total: r$ 8.491,14
data de assinatura: 05/09/2022
ViGÊNcia: 05/09/2022 a 04/09/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos injetáveis de uso geral, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

55
TIROFIBANA 25MG/ML (50ML) NOME COMERCIAL: cloridrato de tirofi-
bana monoidratado aPrESENTaÇÃo: 0,25 MG/Ml Sol dil iNJ caiXa 

coM 1 f.a Vd TraNS X 50 Ml
f/a 14 r$ 606,51

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 850406

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 030/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022
Processo nº. 2022/210.483
forNEcEdor: coNQUiSTa diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E Pro-
dUToS HoSPiTalarES EirEli
Valor Total: r$ 21.200,00
data de assinatura: 05/09/2022
ViGÊNcia: 05/09/2022 a 04/09/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos injetáveis de uso geral, conforme abaixo:
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iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

31 EPiNEfriNa - “adrEN” - 1 MG/Ml Sol iNJ cX 100 aMP Vd aMB X 1 Ml aMP 8.000 r$ 1,30

49 NiTroPrUSSETo dE Sodio - “NiTroP” - iNTraVENoSa - VaSodila-
TadorES - 25 MG/Ml Sol iNJ cX 5 aMP Vd aMB X 2 Ml aMP 600 r$ 18,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 850407

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 030/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022
Processo nº. 2022/210.483
forNEcEdor: SUPErMÉdica diSTriBUidora HoSPiTalar EirEli
Valor Total: r$ 23.932,50
data de assinatura: 05/09/2022
ViGÊNcia: 05/09/2022 a 04/09/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos injetáveis de uso geral, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

8 aMiodaroNa 50MG/Ml (3Ml) aMP 3.500 r$ 2,40
25 doBUTaMiNa 250MG (20Ml) aMP 750 r$ 7,11
53 ProMETaZiNa, cloridraTo 25MG/Ml (2Ml) aMP 3.000 r$ 3,40

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 850428

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 030/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022
Processo nº. 2022/210.483
forNEcEdor: Elfa MEdicaMENToS S.a.
Valor Total: r$ 333.496,00
data de assinatura: 05/09/2022
ViGÊNcia: 05/09/2022 a 04/09/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos injetáveis de uso geral, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

28 ENoXaPariNa 20MG 16,60 204.180,00 ModElo: clEXaNE 20 
MG Sol iNJ cT 10SEr PrÉ SEr 12.300 r$ 16,60

30 ENoXaPariNa 60MG 29,39 129.316,00 ModElo: clEXaNE 60 
MG Sol iNJ cT 2SEr PrÉ SEr 4.400 r$ 29,39

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 850413

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 030/2022 - PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 051/2022
Processo nº. 2022/210.483
forNEcEdor: M M loBaTo coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda
Valor Total: r$ 202.840,50
data de assinatura: 05/09/2022
ViGÊNcia: 05/09/2022 a 04/09/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos injetáveis de uso geral, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

17 clorETo dE PoTáSSio 10% 10Ml aMP 25.000 r$ 0,36
22 dEXaMETaZoNa 4MG (2,5Ml) f/a 74.500 r$ 2,60
42 iSoSSorBida 10MG (1Ml) aMP 50 r$ 2,81

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 850424

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 030/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022
Processo nº. 2022/210.483
forNEcEdor: PolYMEdH. EirEli
Valor Total: r$ 3.000,00
data de assinatura: 05/09/2022
ViGÊNcia: 05/09/2022 a 04/09/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos injetáveis de uso geral, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

20 coMPlEXo B (2Ml) aMP 2.500 r$ 1,20

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 850425

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 030/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022
Processo nº. 2022/210.483
forNEcEdor: rioBaHiafarMa coMErcio E diSTriBUiÇÃo dE ProdU-
ToS MÉdicoS E coSMETicoS lTda
Valor Total: r$ 173.390,00
data de assinatura: 05/09/2022
ViGÊNcia: 05/09/2022 a 04/09/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos injetáveis de uso geral, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

32 ErTaPENEM 1G (GENErico) f/a 700 r$ 247,70

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 850426

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 030/2022 - PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 051/2022
Processo nº. 2022/210.483
forNEcEdor: criSTália ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda
Valor Total: r$ 348.649,60
data de assinatura: 05/09/2022
ViGÊNcia: 05/09/2022 a 04/09/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos injetáveis de uso geral, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

15 cEToProfENo i.V. 100 MG - Po liofil. f/a 13.500 r$ 2,69
16 cloNidiNa clor.150 McG/Ml S. iNJ. 1 Ml f/a 600 r$ 7,85
29 ENoXaPariNa Sodica 40MG/0,4Ml SErG 12.600 r$ 20,70
34 ESMolol clor. 10 MG/Ml S.iNJ. 10 Ml aMP 40 r$ 64,49
44 lidocaiNa clor.20 MG S/VaSo 20 Ml ESTEril f/a 6.200 r$ 7,00
52 PaNcUroNio BroMETo 2MG/Ml Sol.iNJ. 2 Ml aMP 150 r$ 5,50

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 850411

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 030/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022
Processo nº. 2022/210.483
forNEcEdor: f. cardoSo & cia lTda
Valor Total: r$ 928.790,00
data de assinatura: 05/09/2022
ViGÊNcia: 05/09/2022 a 04/09/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos injetáveis de uso geral, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

2 acido EPiSiloN 1G (20Ml) f/a 31.000 r$ 27,17
27 EfEdriNa, SUlfaTo 50MG (1Ml) aMP 4.500 r$ 4,08
39 HidrocorTiZoNa 100MG (2Ml) f/a 16.000 r$ 3,36
46 METilPrEdNiSoloNa 500MG f/a 800 r$ 18,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 850418

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 030/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022
Processo nº. 2022/210.483
forNEcEdor: farMacE iNdÚSTria QUiMico farMacEUTica cEarENSE lTda
Valor Total: r$ 176.872,00
data de assinatura: 05/09/2022
ViGÊNcia: 05/09/2022 a 04/09/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos injetáveis de uso geral, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

4 áGUa BidESTilada 10 Ml aMP 341.000 r$ 0,34

7 aMiNofiliNa 240MG (10Ml) aMP 2.900 r$ 1,08

33 EScoPolaMiNa, N-BUTilBroMETo 20MG/Ml (1Ml) aMP 30.000 r$ 1,34

56 ViTaMiNa c 500MG (5Ml) aMP 16.000 r$ 1,10

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 850419

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 030/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022
Processo nº. 2022/210.483
forNEcEdor: i.f.S. NaSciMENTo & cia lTda EPP - diSMEMBEl
Valor Total: r$ 18.750,00
data de assinatura: 05/09/2022
ViGÊNcia: 05/09/2022 a 04/09/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos injetáveis de uso geral, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

12 BicarBoNaTo dE Sodio 8,4% 250Ml fr 750 r$ 25,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 850420

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 030/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022
Processo nº. 2022/210.483
forNEcEdor: MEd cENTEr coMErcial lTda
Valor Total: r$ 81.340,00
data de assinatura: 05/09/2022
ViGÊNcia: 05/09/2022 a 04/09/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos injetáveis de uso geral, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

40

HidrocorTiZoNa 500MG (5 Ml) f/a S/ dil PEd c/ 50 UNidadES
Marca: BlaU

rMS: 1163701190078
cod. alfaNdEGário: 201504000011536

f/a 14.000 r$ 5,81

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 850421
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eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 030/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022
Processo nº. 2022/210.483
forNEcEdor: UNi HoSPiTalar lTda
Valor Total: r$ 800.935,00
data de assinatura: 05/09/2022
ViGÊNcia: 05/09/2022 a 04/09/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos injetáveis de uso geral, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
5 alBUMiNa HUMaNa 20% (50Ml) - cX c/ 01 f/a 1.200 r$ 123,50
50 oMEPraZol 40MG - cX c /50 f/a 51.500 r$ 11,39
54 SUGaMadEX SÓdico 100MG/Ml (2Ml) - cX c/ 10 f/a 350 r$ 189,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 850432

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 030/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022
Processo nº. 2022/210.483
forNEcEdor: UNiÃo QUÍMica farMacÊUTica NacioNal S. a.
Valor Total: r$ 199.120,00
data de assinatura: 05/09/2022
ViGÊNcia: 05/09/2022 a 04/09/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos injetáveis de uso geral, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario

13 BroMoPrida 5MG/Ml (2Ml) iNJ  X 50aMP iM /iV cT 50 aMP 
Vd aMB X  2Ml (EMB HoSP) – GENÉrico aMP 65.500 r$ 3,04

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 850433

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 777804, diÁrio oFiciaL Nº 34.911 de 29/03/2022
Pae (2022/525680) - errata - data coNtrato 092/2022
oNde se LÊ: 24/03/2022
Leia-se: 07/04/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 850042
errata da PUBLicaÇÃo: 777903, diÁrio oFiciaL Nº 
34.913 de 30/03/2022
Pae (2022/525680) - errata - data iNeX Nº 004/2022
oNde se LÊ: 24/03/2022
Leia-se: 07/04/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScM

Protocolo: 850046
errata da PUBLicaÇÃo: 777904, diÁrio oFiciaL 
Nº 34.913 de 30/03/2022
Pae (2022/525680) - 
errata - data ratiFicaÇÃo da iNeX Nº 004/2022
oNde se LÊ: 24/03/2022
Leia-se: 07/04/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScM

Protocolo: 850047
errata da PUBLicaÇÃo: 777813, 
diÁrio oFiciaL Nº 34.911 de 29/03/2022
Pae (2022/525680) - errata - data Portaria 313/202
oNde se LÊ: 28/03/2022
Leia-se: 07/04/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScM

Protocolo: 850048
errata da PUBLicaÇÃo: 766752, 
diÁrio oFiciaL Nº 34.880 de 04/03/2022
oNde se LÊ: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 064/2021/fScMP
Leia-se: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 056/2021/fScMP
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 850117

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
contrato: 170/2021/FscMP
PaE Nº 2021/310518 - PrEGÃo ElETrÔNico SrP N. º 030/2021/fScMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de quan-
tidade de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor do contrato original, cujo 
objeto é a aQUiSiÇÃo dE fÓrMUlaS E aliMENToS iNfaNTiS, consoante 
dispõe o artigo 65, §1º, da lei federal n.º 8.666/93.
data da assinatura: 05/09/2022

orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes: 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 
superavits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: laViE HoSPiTalar EirEli, cNPJ/Mf n.º 37.626.154/0001-01
Endereço: av. francisco amâncio nº 1433, Box a, Bairro centro, Santa 
izabel do Pará/Pa, cEP: 68.790-000, telefone: (91)98274-1221
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 849968
termo aditivo: 1
contrato: 168/2021/FscMP
PaE Nº 2021/310518 - PrEGÃo ElETrÔNico SrP N. º 030/2021/fScMP
objeto: o presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de quan-
tidade de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor do contrato original, cujo 
objeto é a aQUiSiÇÃo dE fÓrMUlaS E aliMENToS iNfaNTiS, consoante 
dispõe o artigo 65, §1º, da lei federal n.º 8.666/93.
data da assinatura: 05/09/2022
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes: 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 
superavits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: NUTriXX SUPlEMENToS aliMENTarES lTda-EPP, cNPJ/Mf 
n.º 12.401.269/0001-69
Endereço: Tv. Quintino Bocaiuva nº 1970, loja a, Sala B, Bairro centro, 
cEP: 68.743-010, castanhal/Pa, telefone: (91) 3721-1460/98897-0357
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 849966
termo aditivo: 7
contrato: 097/2020/FscMP
PaE Nº 2022/493733 - PrEGÃo ElETrÔNico SrP N. º 003/2020/fScMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a retificação do valor 
da subcláusula 2.1 da cláusula Segunda do 6º Termo aditivo ao referido 
instrumento contratual cujo objeto é a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE diaG-
NÓSTicoS laBoraToriaiS dE aNáliSES clÍNicaS, aNaToMia PaTolÓGi-
ca E ciToPaToloGia, nos termos do art. 55, iniciso iii da lei nº 8.666/93
data da assinatura: 01/09/2022
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.122.1297.8338; fontes: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653, 0149009936 e seus respectivos 
superavits; Elemento de despesa: 339039.
contratada: laBoraTÓrio r f VaScoNcEloS lTda, cNPJ/Mf n.º 07.320.965/0001-00
Endereço: Travessa rui Barbosa nº1170, Bairro de Nazaré, Belém/Pa, 
cEP: 66.035-220, Telefone: (91) 3181-0037
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 850070

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N° 062/2022-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela Portaria nº 770/2022-GP/fScMP, torna pública 
data que será realizada a licitação em referência, no dia 22/09/2022 às 
09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto aquisição de Material Téc-
nico Hospitalar - Escovas para higienização de instrumentais cirúrgicos 
para a FSCM-PA, conforme as especificações contidas no Anexo I, Termo 
de referência do Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 08  setembro de 2022.
rodrigo fernando rodrigues Wanzeller
Pregoeiro/cPl/fScMP

Protocolo: 850149
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 061/2022-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela Portaria nº 770/2022-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 21/09/2022 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo:a presente licitação tem como objeto a aquisição de material per-
manente para dar suporte nas ações de qualidade e segurança e no Projeto 
de implantação do Núcleo de Melhoria contínua a Partir da Experiência do 
Paciente, conforme as especificações contidas no Anexo I, Termo de Refe-
rência do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido a partir do dia 08/09/2022 nos sites: www.compras.
gov.br ou pelo Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 08 de setembro de 2022.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/cPl/fScMP

Protocolo: 850430
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aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 08/09/2022
oBJETo: É objeto do presente Termo de apostilamento a inclusão da fun-
cional programática e fontes de recurso do contrato em epígrafe, consoan-
te permite o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93.
inclusão da funcional Programática 10.302.1507.8879; fontes de recurso 
0149008849, 0349008849, 0269008239 e 0669008239.
coNTraTo nº 179/2022 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 034/2022
PaE Nº 2022/1112361 - Proc. oriGiNal: 2022/137591
coNTraTada: EMPrESa Vr3 EirEli
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 850290

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria nº 980/2022 –aJUr/GaPre/HeMoPa, 
de 06 de setembro de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a execução do Programa de Residência Multiprofissional em 
Hematologia e Hemoterapia na fundação HEMoPa em parceria com a Uni-
versidade do Estado do Pará; considerando a atuação do Núcleo docente 
Assistencial Estruturante (NDAE) do Programa de Residência Multiprofis-
sional em Hematologia e Hemoterapia da fundação HEMoPa, conforme o 
Regimento do Programa de Residência Multiprofissional da Universidade 
do Estado do Pará e Hospitais associados; considerando reunião do NdaE 
ocorrida em 18/03/2022, com a reestruturação da composição do referido 
núcleo;
considerando o Processo administrativo Eletrônico – PaE n. 2022/346896;
rESolVE,
i – Nomear os servidores abaixo relacionados, como membros do Núcleo 
docente assistencial Estruturante (NdaE) do Programa de residência Mul-
tiprofissional em Hematologia e Hemoterapia da Fundação HEMOPA:
- ana amélia de freitas Gonçalves
- carlos Eduardo de Melo amaral
- charles ricardo Machado Soares
- Elenluce Marçal Elmescany da Silva
- cristina do Socorro Mendes dos Santos
- Gecila amoedo da cunha
- Gisele Maria cardoso Silva
- Hugo José regis de almeida
- Marineide Sousa Bastos
- Nelma Maria de lima chaves
- Núbia caroline costa de almeida
- olinda da Silva campos carvalho
- Patricia Jeanne de Souza Mendonça Mattos
- Priscila Gleyce Nunes Nobre
- regiane Siqueira de Vilhena
- renata Bezerra Hermes de castro
- roberta Bentes de Melo Paz
- rubenilson caldas Valois
ii – Torna-se sem efeito a PorTaria N° 372/2022 - aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 30/03/2022.
iii - dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 06 de Setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 850025
Portaria nº 991/2022 - aJUr/GaPre/HeMoPa, 
de 08 de setembro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado 
a ampla defesa;
considerando que nenhuma sanção poderá ser imposta a servidor público 
sem que se garanta, por intermédio do devido processo legal, o direito de 
defesa a ser exercitado da forma mais ampla possível, conforme estabele-
ce o art. 5º da constituição federal, reiterado pela lei. 5.810/94;
considerando a necessidade de instituição da comissão de Processo admi-
nistrativo disciplinar que irá apurar responsabilidade de servidor por sus-
posta infração praticada no exercício de suas atribuições, de acordo com os 
arts. 199 e seguintes da lei 5.810/94;
rESolVE,
i – designar os servidores abaixo relacionados, para, sob a Presidência do 
primeiro, constituírem a comissão de Processo administrativo disciplinar – 
Pad, que irá apurar eventual responsabilidade do servidor c. a. S. P., desta 
fundação HEMoPa, pelos fatos descritos no processo n° 2022/972452, 

com prazo de 60 (sessenta) dias da publicação desta Portaria, prorrogáveis 
por igual período:
Márcio aUGUSTo SoUZa dE aZEVEdo (PrESidENTE)
oliNda da SilVa caMPoS carValHo (VoGal)
criSTiaNE fErrEEira (SEcrETária)
ii - dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 08 de setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 850132

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 069/2022-HeMoPa
Em grau de repetição dos itens fracassados no PE 36/2022
a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará 
– HEMoPa comunica que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo 
ElETrÔNico pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo 
de disputa aBErTo.
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal (EPi) para 
o corpo funcional da fundação HEMoPa, pelo período de 12 (doze) Meses.
Edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 22/09/2022
Hora da aBErTUra: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000, 10302150782880000 e 
10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 850128

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 992/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JaiME adaM NETo Gerente de custos/GEiNE 5938470
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1138187 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 850364
Nº da portaria: 993/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
rENaTa SoUSa fErrEira  ass. Técnica/SENUT 59097572
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339039 3500,00
observação: Nº do Processo: 2022/1154231  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 850369

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Nota de eMPeNHo de desPesa Nº 2022Ne02418 
- Processo adMiNistratiVo Nº 2022/242753- disPeNsa de 
LicitaÇÃo.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: P. r. B. QUiNTo MaToS, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ nº: 31.405.857/0001-15, com sede na Travessa lomas 
Valentinas, 450f altos – Pedreira – Belém/Pa- cEP: 66080-321, neste ato 
representada por seu representante legal Paula renata Bastos Quinto Ma-
tos, portador da cédula de identidade nº: 4389835 Pc/Pa, cPf/Mf sob o 
nº 711.331.862-20, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de 03 Exaustores 
Parede/Teto Vento Kit 150m3/h – bifásico 127/220v.
do PraZo: rEMESSa ÚNica
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: 10302150782890000
fonte de recurso: 0301000000
Natureza de despesa: 44905200
do Valor: - o valor global do presente contrato é de r$ 1.083,99 (um mil 
oitenta e três reais e noventa e nove centavos).
do fiScal: Será responsável pela Gestão do contrato a Servidora lucidéia 
oliveira, Gerente de almoxarifado e Patrimônio – GEraP e responsável 
pela fiscalização do contrato a Servidora Rebeca Guerra Trindade, Gerente 
de infraestrutura (GEiNE), da fundação
HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa do EMPENHo: 05/09/2022
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aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
Taissa Vieira amador – dafiN
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 850087

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

errata
.

errata do PreGÃo eLetrÔNico 83/2022
No doe N° 35.066 de 03/08/2022, que publicou o número da pu-
blicação n° 834933.
oNde se LÊ:

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

03

Placa eletrocirúrgica adulto descartável, 
compatível com bisturi elétrico da Marca: 

WEM SS 501 S, para uso em cirurgias com 
utilização de energia de rádio frequência. 
Utilizada em geradores com sistema de 
monitoramento de qualidade de contato. 

Constituída por um dorso de filme de 
poliéster onde é fixada uma lâmina 

de alumínio revestido por um adesivo 
hidrofílico, condutivo e dispersivo presente 
em toda área condutiva e uma película de 
polietileno formando uma barreira perfeita 

para fluidos. Presença de anel de segu-
rança ou similar, que dispensa a corrente 

em direção ao centro da placa, diminuindo 
a densidade de calor na região central, 
de acordo com as normas aaMi Hf 18 e 

NBr 60.601.-2-2. indicado para o uso em 
cirurgias de pacientes adultos (que

atendam adultos obesos). área condutiva 
e embalagem aluminizada.

200 r$ 15.680,00
M MEd coMErcial dE MEdica-

MENToS E ProdUToS HoSPiTala-
rES - EirEli

Leia-se

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

03

Placa eletrocirúrgica adulto descartável, 
compatível com bisturi elétrico da Marca: 

WEM SS 501 S, para uso em cirurgias com 
utilização de energia de rádio frequência. 

Utilizada em geradores com sistema de moni-
toramento de qualidade de contato. constitu-
ída por um dorso de filme de poliéster onde 
é fixada uma lâmina de alumínio revestido 

por um adesivo hidrofílico, condutivo e 
dispersivo presente em toda área condutiva 
e uma película de polietileno formando uma 
barreira perfeita para fluidos. Presença de 
anel de segurança ou similar, que dispensa 
a corrente em direção ao centro da placa, 
diminuindo a densidade de calor na região 
central, de acordo com as normas aaMi Hf 
18 e NBr 60.601.-2-2. indicado para o uso 

em cirurgias de pacientes adultos (que
atendam adultos obesos). área condutiva e 

embalagem aluminizada.

2000 r$ 15.680,00
M MEd coMErcial dE 

MEdicaMENToS E ProdUToS 
HoSPiTalarES - EirEli

Belém (Pa), 08 de setembro de 2022
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 850507

.

.

coNtrato
.

contrato Nº 254/2022
Valor: r$ 1.720,00 (Um Mil e Setecentos e vinte reais)
objeto: aquisição emergencial de Medicamentos de Uso Geral para atender 
a 4 (Quatro) meses a necessidade da fundação Pública Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPHcGV).
data de assinatura: 02/09/2022
Vigência início em 02/09/2022 e término em 30/11/2022.
dispensa n º 93/2022
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103, 0149 e suas respectivas subfontes e 
superravits
origem do recurso: Estadual

contratado
NoME: a. N. Garcia da SilVa EirEli
Endereço: TV WE 66, cJ cidadE NoVa Vi, N° 821, Bairro: coQUEiro.
aNaNiNdEUa/Pará
cEP: 67.140-080
Telefone: (91)33530939
E-mail: EXTrEMaHoSPiTalar@GMail.coM
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 850038
contrato Nº 222/2022
Valor r$ 1.059.000,00 (Um milhão e cinquenta e nove mil reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente 
do SUS.
data de assinatura: 24/08/2022
Vigência: início em 30/08/2022 e término em 29/11/2022.
dispensa Nº 76/2022
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: HYBrida ProdUToS HoPiTalarES lTda
Endereço: Barão do Triunfo n° 3540 - Marco
BElÉM – Pará – cEP: 66095-055
Telefone: (091) 3257-5160
E-mail: alexsandra@hybridahospit.com
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 850061
contrato Nº 224/2022
Valor r$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente do SUS.
data de assinatura: 24/08/2022
Vigência: início em 30/08/2022 e término em 29/11/2022.
dispensa Nº 76/2022
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: aPcl coMErcio dE MaTEriaiS MEdicoS HoSPiTalarES lTda
Endereço: rodovia Br 316 Edif. NEXT officE, aNdar 10, Sala 1010
BElÉM – Pará – cEP: 67013-000
fone: (91) - 2122-0978
E-mail: angioflex@angioflex.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 850062
contrato Nº 253/2022
Valor r$ 27.143,20 (ViNTE E SETE Mil E cENTo E QUarENTa E TrÊS 
rEaiS E ViNTE cENTaVoS)
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE MEdicaMENToS dE USo GEral 
Para aTENdEr a NEcESSidadE dE 4 (QUaTro) MESES NaS clÍNicaS, 
UNidadES dE TEraPia iNTENSiVa, aMBUlaTÓrio, cENTro cirÚGico E 
oBSTÉTrico da fUNdaÇÃo PÚBlica ESTradUal HoSPiTal dE clÍNi-
caS GaSPar ViaNNa (fHcGV).
data de assinatura: 02/09/2022
Vigência início em 02/09/2022 e término em 30/11/2022.
dispensa n º 93/2022
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103, 0149 e suas respectivas subfontes e 
superravits
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: liZ coMÉrcio aTacadiSTa dE ProdUToS HoSPiTalarES EirEli
Endereço: aV. MaraJoara, 06 – TÉrrEo - diaMaNTiNo
SaNTarÉM/Pará
cEP: 68.020-510
Telefone: (93) 98111-5354
E-mail: lizcomercio@gmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 850044
contrato Nº 248/2022
Valor r$ 39.100,00 (Trinta e Nove mil e cem reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente 
do SUS.
data de assinatura: 06/09/2022
Vigência início em 06/09/2022 e término em 04/12/2022.
dispensa n º 92/2022
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103, 0149 e suas respectivas subfontes e 
superravits
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: ProTEcH MEdical coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS lTda
Endereço: aVENida coNSElHEiro fUrTado Nº 2391 Sala 607 – Bairro 
– crEMaÇÃo
BElÉM – Pará – cEP: 66040-100.
fone: (91) 3229-0134 / 9603-6444
E-mail: protech.adm@hotmail.com
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 850127
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contrato Nº 258/2022
Valor r$ r$ 42.042,50 (Quarenta e dois Mil, Quarenta e dois reais e cin-
quenta centavos)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente 
do SUS.
data de assinatura: 08/09/2022
Vigência início em 08/09/2022 e término em 06/12/2022.
dispensa n º 94/2022
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103 e suas respectivas subfontes e super-
ravits
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: ProTEcH MEdical coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS lTda
Endereço: aVENida coNSElHEiro fUrTado Nº 2391 Sala 607 – Bairro 
– crEMaÇÃo
BElÉM – Pará – cEP: 66040-100.
fone: (91) 3229-0134 / 9603-6444
E-mail: protech.adm@hotmail.com
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 850166
contrato Nº 225/2022
Valor r$ 63.060,00 (SESSENTa E TrÊS Mil E SESSENTa rEaiS)
objeto: aquisição emergencial de Medicamentos de Uso Geral para aten-
der a necessidade de 4 (quatro) meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
data de assinatura: 02/09/2022
Vigência: início em 02/09/2022 e término em 01/01/2023
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e 
superávits.
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: a. N. Garcia da SilVa - ME
Endereço: conj. cidade Nova Vi, Trav. WE 66 Nº 821, coqueiro, ananin-
deua – Pa / E-mail: extremahospitalar@gmail.com (91) -988743568
Telefone: (091) 3241-1150
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 850180
contrato Nº 226/2022
Valor r$ 92.150,00 (NoVENTa E doiS Mil, cENTo E ciNQUENTa rEaiS)
objeto: aquisição emergencial de Medicamentos de Uso Geral para aten-
der a necessidade de 4 (quatro) meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
data de assinatura: 02/09/2022
Vigência: início em 02/09/2022 e término em 01/01/2023
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e 
superávits.
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: criSTalfarMa coMÉrcio rEPrESENTaÇÃo iMPorTaÇÃo EXPor-
TaÇÃo lTda
Endereço: rodoVia Br 316 – KM 06 alaMEda lEoPoldo TEiXEira - 
lEVilÂNdia
E-mail: licitacoes@cristalfarma.com.br
Telefone: (091) 3255-5616
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 850198

.

.

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: 850029

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

Protocolo: 849974

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 131/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição eventual de cateteres Guia 
e diagnóstico (Órteses, Próteses e Materiais Especiais – oPME), para aten-
der as necessidades do Serviço de Hemodinâmica da fundação Pública Es-
tadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), para o período de 12 
(doze) meses, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, 
o qual é parte integrante deste 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: 29/09/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 849906

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 506, de 06 de seteMBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governa-
mental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
1.500,00 (Um Mil e Quinhentos reais), para pagamento de despesas mi-
údas durante o mês de SETEMBro/2022, que não podem subordinar-se 
ao processo normal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: GUSTaVo diaS da GaMa rodriGUES
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
MaTrÍcUla: 57197555/1
rG: 3009839
cPf: 749.934.102-04
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…...............................r$ 1.500,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 850058
Portaria nº 507, de 08 de seteMBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
1.500,00 (Um Mil e Quinhentos reais), para pagamento de despesas mi-
údas durante o mês de SETEMBro/2022, que não podem subordinar-se 
ao processo normal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: UrSUla Mara MorEira da SilVa araUJo
carGo: farMacÊUTico - SEfar
MaTrÍcUla: 55590267/1
rG: 2504752
cPf: 584.157.852-91
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…...............................r$ 1.500,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 850060
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oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 173/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 173/2022, 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 cateteres, para atender a necessidade de 
12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
Empresa: GUilBEr farMacEUTica coMÉrcio lTda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 01.399.246/0001-40, inscrição 
Estadual nº 15.189.530-9, com sede na Passagem Bom Sossego - centro, 
cEP:67030245, email: licitação_sim@guilberfarma.com.
 

iteM descriÇÃo QUaNtidade UNid VaLor
UNitÁrio

VaLor
totaL

14

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso central 
de longa duração, embalado em plástico tubular 
semi-rígido, transparente com tampa em lacre, 
no Tamanho 0,7mm diâmetro x 20,3cm/22G 8” 

(Neonatal)

500 UNd r$40,00 r$20.000,00

15
agulha para anestesia peridural, estéril, apirogênica, 
atóxica, em aço inoxidável, descartável, embalada 

em papel cirúrgico, nº 17
600 UNd r$40,00 r$24.000,00

  Valor GloBal: r$44.000,00

* o valor global estimado desta ata é r$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl

Protocolo: 850273
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 175/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 175/2022, 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 cateteres, para atender a necessidade de 
12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa: HEMocard coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES lT-
da-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
83.346.825/0001-90, inscrição Estadual nº 15.170.691-3, com sede na 
rod. Br-316, KM 03 n° 1962 – Térreo sala J– ananindeua-Pa, cEP: 67133-
080, email: hemocard.bel@gmail.com

iteM descriÇÃo QUaNti-
dade UNid

VaLor
UNitÁ-

rio

VaLor
totaL

36

cateter para canulização umbilical monolúmen, poliuretano 
transparente, estéril, embalado em papel grau cirúrgico, 

radiopaco, atóxico, apirogênico, descartável, para uso por 
via venosa ou arterial. comprimento total entre 30 e 40cm. 

diâmetro de 3,5f

200 UNd r$20,00 r$4.000,00

  Valor GloBal: r$4.000,00

* o valor global estimado desta ata é r$4.000,00 (quatro mil reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 850285

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 394 de 02 de seteMBro de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal daS clÍNicaS GaSPar ViaNa EM BElÉM - 
Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
SaMia criSTiNa lacErda BUraTTi – MaT. 5952005-1, TÉcNico dE EN-
fErMaGEM
Nº 4.5 diária
PErÍodo: dE 29/08 À 02/09/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria nº 373 de 26 de aGosto de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil

dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
raUaNNY raVilla dE JESUS araÚJo – MaT. 5904513-3, TÉcNico dE 
ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 15/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria nº 372 de 26 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
raUaNNY raVilla dE JESUS araÚJo – MaT. 5904513-3, TÉcNico dE 
ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 13 À 14/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria nº 371 de 26 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
raUaNNY raVilla dE JESUS araÚJo – MaT. 5904513-3, TÉcNico dE 
ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 10/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria nº 376 de 26 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SaNa MÔNica EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEiro
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 16/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria nº 379 de 29 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEiro
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 21 À 22/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria nº 392 de 01 de seteMBro de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEiro
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 27 À 28/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria nº 378 de 29 de aGosto de 2022
oBJETiVo: BUScar PrESTador dE SErViÇoS, MÉdico ESPEcialiSTa 
EM UTi Na cidadE EM rEdENÇÃo – Pa, Para ESTE, PoSTEriorMENTE 
coNdUZir-lo EM rETorNo Para a cidadE dE oriGEM.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 18 À 19/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria nº 383 de 31 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Nº 1.0 diária
PErÍodo: dE 23/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
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Portaria nº 388 de 31 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Nº 1.0 diária
PErÍodo: dE 26/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 850529

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
Nº do coNtrato: 029/2021
Processo: 2020/764495 Proc. aNeXo: 2022/959037
JUSTificaTiVa: o termo aditivo de prorrogação de prazo ao contrato 
Nº 029/2021, é decorrente da solicitação feita pela Empresa contratada, 
Manifestação da dirTEc e Manifestação Jurídica, devidamente autorizada 
pelo Secretário de Estado de Transportes, com fundamento no art. 57, §1, 
ii da lei federal nº. 8.666/93.
iNic. dE ViG.: 07/09/2022 TÉrM. ViG.: 07/03/2023
PraZo: 06 (seis) meses
daTa da aSSiNaTUra: 06/09/2022.
coNTraTada: d fáTiMa coNSTrUTora lTda.
cNPJ: 22.208.322/0001-63.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 850530
eXtrato do terMo aditiVo de aLteraÇÃo de cLÁUsULa
Nº do coNtrato: 54/2020
Processo: 2020/417813 aNeXos: 2022/938778; 2021/1109013
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de alteração da cláusula 9, item 9.1 do 
contrato Nº 54/2020 é decorrente do pedido formulado pela contratada, 
Manifestação Jurídica nº 054/2021, com fundamento no art. 54 da lei 
8.666/93, Nota Técnica nº 000045/2020, oriunda da Procuradoria-Geral 
do Estado do Pará, datada de 03/04/2020, bem como pela autorização do 
Gestor desta SETraN.
daTa da aSSiNaTUra: 18/08/2022.
coNTraTada: Via oESTE coNSTrUÇÕES lTda.
cNPJ: 14.134.894/0001-17.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 850527
eXtrato do 1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
Nº do coNtrato: 54/2021
Processo Nº. 2021/295193  aNeXo:2022/720194
JUSTificaTiVa: decorrente da solicitação feita pela contratada, motivado 
pelo interesse na continuação da prestação de serviços, devidamente aco-
lhida e autorizada pela autoridade Superior e Setor Técnico, com funda-
mento no art. 57, § 1º, ii da lei nº 8.666/93.
iNic. dE ViG.: 30/08/2022 TÉrM. ViG.: 25/02/2022
PraZo: 180 (cento e oitenta dias).
dadoS da coNTraTada:
daTa da aSSiNaTUra: 02/09/2022.
coNTraTada: coNSTrUTora E EMPrEENdiMENTo iNdiaNa lTda.
cNPJ: 32.432.542/0001-20.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 850525

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato do 2º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
Processo: 2019/244957
coNtrato Nº: 018/2020
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao con-
trato nº. 018/2020 é decorre da solicitação feita pela empresa contratada, 
manifestação técnica, manifestação jurídica, devidamente autorizada pelo 
Secretário de Estado de Transportes, com fundamento no art. 57, ii da lei 
federal nº. 8.666/93.
iNic. dE ViG.: 06/09/2022 TÉrM. ViG.: 06/09/2023
PraZo: 12 (doze) meses.
Valor do coNTraTo r$: 18.141.051,13 (dezoito milhões, cento e qua-
renta e um mil, cinquenta e um reais e treze centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da despesa: 449051; fonte do re-
curso: 0124000000; origem do recurso: Tesouro.
daTa da aSSiNaTUra: 02/09/2022.
coNTraTada: T.l. coNSTrUÇÕES E TErraPlaNaGEM lTda.
cNPJ: 63.883.672/0001-02.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 850526

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 012/2022 Processo nº 2021/189158
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 11/07/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 012/2022 é decorrente da solicitação feita através do Oficio nº 
037/2022/PlaN/PMrP (seq.92) emitido pela Prefeitura Municipal de ron-
don do Pará, Para a conclusão dos procedimentos legais e o cumprimento 
da finalidade do convênio. A prorrogação de prazo encontra fundamento 
na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “i”, 
passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer 
parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) inic. de Vig.: 12/07/2022 T. Vig.: 08/11/2022
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE roNdoN do Pará cNPJ nº: 
04.780.953/0001-20.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 850519
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 090/2022  Processo nº 2022/141020
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 06/09/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 090/2022 é decorrente da solicitação feita através do ofício n° GaB/
PMa-135/2022 (seq.98) emitido pela Prefeitura Municipal de alenquer, 
Considerando tempo suficiente para continuação à execução dos serviços 
e a conclusão do objeto. a prorrogação de prazo encontra fundamento na 
lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “j”, pas-
sando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte 
integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de Vig.: 08/09/2022 T. Vig.: 05/01/2023.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE alENQUEr - cNPJ nº: 04.838.793/0001-73.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 850521

1º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo de serViÇos 
coM reFLeXo FiNaNceiro
coNtrato Nº: 041/2020
Processo N°: 2020/417306                                                    
aNeXo N°: 2022/199618
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de acréscimo e Supressão de Serviços, 

com Reflexo Financeiro ao Contrato nº 041/2020, decorre 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 do coNTraTo: r$ 67.000.511,17 (sessenta e sete milhões, qui-

nhentos e onze reais e dezessete centavos).

Valor acrEScido: r$ 16.708.078,85 (dezesseis milhões, setecentos e 

oito mil, setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Valor SUPriMido: r$ 454.905,21 (quatrocentos e cinquenta e quatro 

mil, novecentos e cinco reais e vinte e um centavos). 

Valor do rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 16.253.173,64 (dezesseis milhões, 
duzentos e cinquenta e três mil, cento e setenta e três reais e sessenta e 
quatro centavos). 
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 83.253.684,81 (oitenta e três milhões, 
duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oi-
tenta e um centavos). 

doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 

Trabalho: 26.782.1486.7429; Natureza da despesa: 449051; fonte de re-

curso: 0125000000; fonte de recurso: 0126000000; fonte de recurso: 

0124000000; fonte de recurso: 0324000000; origem do recurso: TESoU-

ro; Pi: 206PPa254oB.

daTa da aSSiNaTUra:  05/09/2022.
coNTraTada: coNSTrUTora caPiTÓlio EirEli.
cNPJ: 02.040.698/0001-02.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 850543
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

desiGNar serVidor
.

Portaria nº 291 de 08 de seteMBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
considerando o processo nº 2022/1154803;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora, SHirlEY criSTiNa da coSTa rEiS, matrícula nº 
6045553/ 2, ocupante do cargo de agente administrativo, para responder 
pelo cargo de Gerente, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, em virtu-
de da titular ETiENNE ValEria dE aBrEU liMa, matrícula nº 5904405/ 2, 
ter sido designada para responder pelo cargo de coordenador.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 850287
Portaria nº 290 de 08 de seteMBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
considerando o processo nº 2022/1154803;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora, ETiENNE ValÉria dE aBrEU liMa, matrícula nº 
5904405/ 2, ocupante do cargo de Gerente, para responder pelo cargo 
de coordenador, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, em virtude de 
férias da titular lUciaNa HElENa alEXaNdriNo BiTTaNcoUrT, matrícula 
nº 5959004/ 2.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 850282

.

.

errata
.

errata do contrato Nº 164/2022-sedaP
Pelo presente Termo, fica RETIFICADO o Contrato Nº 164/2022-SEDAP, 
celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo 
aGroPEcUário E da PESca-SEdaP e a empresa BENEdiTo dUTra 
lUZ dE SoUZa-ME, com sede na rodovia Pa-242, Km 25 s/nº, ramal do 
Braço Grande, Tracuateua/Pa – cEP – 68.647-060, Telefone de contato: 
(91) 8876-4670, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 84.260.405/0001-59, 
representada neste ato pelo senhor BENEdiTo dUTra lUZ dE SoUZa, 
brasileiro, portador da carteira de identidade nº 15233639 SSP/Pa, cPf 
nº 222.197.902-82, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:
onde se lê:
cLÁUsULa seGUNda: do PreÇo e das coNdiÇÕes de PaGaMeNto
2.1 - o valor total do contrato é de r$ 4.125.000,00 (Quatro Milhões e 
cento e Vinte e cinco Mil reais) irreajustáveis, já considerados o frete, os 
tributos, seguros, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do 
objeto, conforme planilha anexa.

iteM cÓdiGo descriÇÃo UNid QUaNt VLr UNt VLr totaL

01 182586-0

Maniva-semente (propágulos) 
de mandioca da cultivar BrS 

Mari, com tamanho referência 
de 17 a 20 cm e no minimo de 
0,7 cm até 2,5 cm, com feixe 

de até 25 unidades.

Und 750.000 2,75 2.062,500

02 182586-0

Maniva-semente (propágulos) 
de mandioca da cultivar BrS 

PoTi, com tamanho referência 
de 17 a 20 cm e no minimo de 
0,7 cm até 2,5 cm, com feixe 

de até 25 unidades.

Und 750.000 2,75 2.062,500

ToTal 4.125.000,00

Leia-se:
cLÁUsULa seGUNda: do PreÇo e das coNdiÇÕes de PaGaMeNto
2.1 - o valor total do contrato é de r$ 1.496,00 (Um milhão, Quatrocen-
tos e Noventa e Seis Mil reais) irreajustáveis, já considerados o frete, os 
tributos, seguros, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do 
objeto, conforme planilha anexa.

iteM cÓdiGo descriÇÃo UNid QUaNt VLr UNt VLr totaL

01 182586-0

Maniva-semente (propágulos) 
de mandioca da cultivar BrS 

Mari, com tamanho referência 
de 17 a 20 cm e no minimo de 
0,7 cm até 2,5 cm, com feixe 

de até 25 unidades.

Und 272 2,75 748.000,00

02 182586-0

Maniva-semente (propágulos) 
de mandioca da cultivar BrS 

PoTi, com tamanho referência 
de 17 a 20 cm e no minimo de 
0,7 cm até 2,5 cm, com feixe 

de até 25 unidades.

Und 272 2,75 748.000,00

ToTal 1.496.000,00

ordENador: JoÃo carloS lEÃo raMoS
 

Protocolo: 850121

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 797/2022 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: Paulo afonso Martins de lima. carGo: Engenheiro agrô-
nomo. MaTrÍcUla: 23264/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: castanhal/ 
Pa. oBJETiVo Tratativas de organizar para o recebimento de insumos di-
versos para a agricultura regional. PErÍodo: 08 a 10/09/2022. Nº dE diá-
riaS: 2½ (duas e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade 
/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 850267

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo N° 0192/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
ViTÓria do XiNGU, com sede na av. Manoel felix de farias, s/n, centro, 
cEP: 68383-000, no Município de Vitoria do Xingu, Estado do Pará, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o n° 34.887.935/0001-53. o pleno uso do bem móvel 01 
und TraTor aGrÍcola dE rodaS PlaTaforMado 75cV NEWHollaNd. 
data da assinatura:07/07/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 849528
terMo de cessÃo N° 0194/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE SÃo MiGUEl do GUaMá, com sede na Praça licurgo Peixoto, Nº 130, 
centro, cEP: 68660-000 no Município de São Miguel do Guamá, Estado do 
Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.193.073/0001-60. o pleno uso do 
bem móvel 01 und TraTor aGrÍcola dE rodaS PlaTaforMado 75cV 
NEWHollaNd; e 20 und roÇadEira coSTal MoTor 2 TEMPoS 36 ci-
liNdradaS 1,7 KW.
data da assinatura:07/07/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 849534
terMo de cessÃo N° 0189/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE GoiaNÉSia do Pará com sede na rua Pedro Soares de oliveira, s/n, 
centro, cEP: 68639-000, no município de Goianésia do Pará, Estado do 
Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 83.211.433/0001-13. o pleno uso do 
bem móvel 10 und MoTor coM raBETa BfG 4T 6,5cV-P MaNUal.
data da assinatura:06/07/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 849540
terMo de cessÃo N° 0195/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE coNcÓrdia do Pará, com sede na av. Marechal deodoro da fonseca, 
s/n, centro, cEP: 68685-000 no Município de concórdia do Pará, Estado do 
Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 14.145.791/0001-52. o pleno uso do 
bem móvel 01 und TraTor aGrÍcola dE rodaS PlaTaforMado 75cV 
NEWHollaNd.
data da assinatura:07/07/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 849542
terMo de cessÃo N° 0197/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
UliaNÓPoliS , com sede na av. Pará,, nº 651, Bairro caminho das arvo-
res, cEP: 68632-000, no Município de Ulianópolis, Estado do Pará, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o n° 83.334.672/0001-60. o pleno uso do bem móvel 20 
Und roÇadEira coSTal MoTor 2 TEMPoS 36 ciliNdradaS 1,7 KW; e 
01 und TraTor aGricola dE rodaS PlaTaforMado 75cV lS; e 01 und 
GradE aradora.
data da assinatura:06/07/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 849545
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terMo de cessÃo N° 0185/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
cUrraliNHo, com sede na av. Jarbas Passarinho, s/n, cEP: 68815-000, 
no município de curralinho, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
n° 04.876.710/0001-30. o pleno uso do bem móvel 60 und MoTor coM 
raBETa BfG 4T 6.5 cV-P MaNUal; e 01 und caMiNHÃo 9 ToNEladaS 
carGa SEca coM carrocEria dE MadEira; e 01 und rETroEScaVa-
dEira 4X2 ModElo: Mr406adV; e 20 und roÇadEira coSTal MoTor 2 
TEMPoS 36 ciliNdradaS 1,7KW.
data da assinatura:06/07/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 849550
terMo de cessÃo N° 0199/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE cUrUÇá, com sede na Praça coronel Horácio, n 70, cEP: 68750-000, 
no Município de curuçá, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
05.171.939/0001-32. o pleno uso do bem móvel 70 und roÇadEira coS-
Tal MoTor 2 TEMPoS 36 ciliNdradaS 1,7KW.
data da assinatura:04/07/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 849553
terMo de cessÃo N° 0200/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE ToMÉ-aÇÚ, com sede na Praça dos Três Poderes, s/n, largo, centro, 
cEP: 68680-000, no Município de Tomé-açú, Estado do Pará, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 05.196.530/0001-70. o pleno uso do bem móvel 02 und 
TraTor dE ESTEira.
data da assinatura:15/07/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fraNciSco faBricio GliNS dE araUJo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 849562
terMo de cessÃo N° 0163/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
GoiaNÉSia do Pará com sede na rua Pedro Soares de oliveira, s/n, cen-
tro, cEP: 68639-000, no município de Goianésia do Pará, Estado do Pará, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 83.211.433/0001-13. o pleno uso do bem 
móvel 01 und TraTor aGrÍcola dE rodaS PlaTaforMado 75cV Tra-
ToMac; e 30 und roÇadEira coSTal MoTor 2 TEMPoS a GaSoliNa.
data da assinatura:30/06/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 849565
terMo de cessÃo N° 0202/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
JUrUTi, com sede na rua Marechal rondon, s/n, bairro Bom Pastor, cEP: 
68170-000, no Município de Juruti, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o n° 05.257.555/0001-37. o pleno uso do bem móvel 01 und rETro-
EScaVadEira 4X2 JcB ModElo: 3cX.
data da assinatura:21/07/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fraNciSco faBricio GliNS dE araUJo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 849567

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº 5491 /2022 - adeParÁ, 
BeLeM 05 de seteMBro de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo as diretrizes emanadas pela lei 7.782/2014 (Pccr), art. 
14, e processo: 2022/869372, e após avaliar o certificado apresentado 
pela servidora desta autarquia:
rESolVE:
Conceder Gratificação de Titulação do servidor HELSON JOSE DA COSTA 
NaciMENTo, matrícula: 57188614/ 1, fiscal Estadual agropecuário – En-
genheiro agrônomo, lotado na unidade local de sanidade agropecuária- 
UlSa de Santo antônio do Tauá, a Titulação de Pós Graduação em Espe-
cialização lato Sensu em “Gestão Publicação com Ênfase em Gestão do 
conhecimento nas organizações Públicas”, conforme o art. 14 § 1º para 
efeito de pagamento da gratificação de titulação, a contar de 05/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 850106

Portaria nº 5492 /2022 - adeParÁ, 
BeLeM 05 de seteMBro de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo as diretrizes emanadas pela lei 7.782/2014 (Pccr), art. 
14, e processo: 2022/589520, e após avaliar o certificado apresentado 
pela servidora desta autarquia:
rESolVE:
Conceder Gratificação de Titulação da servidora Kelly Cristiny Gomes da 
Paixão albuquerque, matrícula:57209646/2, fiscal Estadual agropecuário 
– Médica Veterinária, lotado na unidade local de sanidade agropecuária- 
UlSa de Soure, a Titulação de Pós Graduação em MESTra EM aNaliSES 
cliNicaS: área de concentração em diagnóstico Veterinário. conforme o 
Art. 14 § 1º para efeito de pagamento da gratificação de titulação, a contar 
de 13/05/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Gera

Protocolo: 850120

.

.

errata
.

errata da Portaria 2519/2022, publicada dia 04/05/2022
onde se lê: origem: irituia/Pa.
Leia-se: origem: São Miguel do Guamá/Pa.
ordenador: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 849986

.

.

coNtrato
.

contrato Nº 51/2022
ProcESSo N° 2020/411450
Projeto/atividade – 8706
Elemento da despesa – 339030
fonte - 0261
Valor ToTal: r$ 2.239,00
ViGÊNcia: 08/09/2022 à 07/09/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: aquisição de insumos para análise físico quí-
mica e microbiológica de produtos de origem animal e água.
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: MaKlaB coMErcial lTda ME, cNPJ/Mf sob o nº 
10.824.101/000130.
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 850196
contrato Nº 52/2022
ProcESSo N° 2020/411450
Projeto/atividade – 8706
Elemento da despesa – 339030
fonte - 0261
Valor ToTal: r$ 2.098,35
ViGÊNcia: 08/09/2022 à 07/09/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: aquisição de insumos para análise físico quí-
mica e microbiológica de produtos de origem animal e água.
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: iNTErJET coMErcial lTda, cNPJ/Mf sob o nº 
59.403.410/0001-26,
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 850204
contrato Nº 53/2022
ProcESSo N° 2020/411450
Projeto/atividade – 8706
Elemento da despesa – 339030
fonte - 0261
Valor ToTal: r$ 12.210,95
ViGÊNcia: 08/09/2022 à 07/09/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: aquisição de insumos para análise físico quí-
mica e microbiológica de produtos de origem animal e água.
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: MaKlaB coMErcial lTda ME, cNPJ/Mf sob o nº 
10.824.101/000130.
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 850209
contrato Nº 55/2022
ProcESSo N° 2020/411450
Projeto/atividade – 8706
Elemento da despesa – 339030
fonte - 0261
Valor ToTal: r$ 4.772,64
ViGÊNcia: 08/09/2022 à 07/09/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: aquisição de insumos para análise físico quí-
mica e microbiológica de produtos de origem animal e água.
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JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: orBiTal ProdUToS Para laBoraTorioS lTda, cNPJ/Mf 
sob o nº 71.443.667/0001-07
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 850217
contrato Nº 54/2022
ProcESSo N° 2020/411450
Projeto/atividade – 8706
Elemento da despesa – 339030
fonte - 0261
Valor ToTal: r$ 308,40
ViGÊNcia: 08/09/2022 à 07/09/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: aquisição de insumos para análise físico quí-
mica e microbiológica de produtos de origem animal e água.
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: forMiS iNSTrUMENToS dE MEdicoS lTda, cNPJ/Mf sob 
o nº 30.197.931/0001-92
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 850213
contrato Nº 56/2022
ProcESSo N° 2020/411450
Projeto/atividade – 8706
Elemento da despesa – 339030
fonte - 0261
Valor ToTal: r$ 2.626,13
ViGÊNcia: 08/09/2022 à 07/09/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: aquisição de insumos para análise físico quí-
mica e microbiológica de produtos de origem animal e água.
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: MUlTiPliEr diSTriBUidora EirEli, cNPJ/Mf sob o nº 
21.268.634/0001-08
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 850231

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 024/2022
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 2022/1314878 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 24/2022, 
para contratação do objeto: locação de imóvel para a instalação da Ulsa 
de SaNTa Maria do Pará.  autorizo a contratação e a emissão da Nota 
de Empenho em favor de JoÃo PErEira da SilVa, cPf: 352.185.332-20, 
no valor total de r$ 13.200,00 (Treze mil e duzentos reais) para todos os 
efeitos legais.
Belém, 10 de agosto de 2022.
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 849904

.

.

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 
147/2022, referente ao Processo nº 2022/1314878, 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 SaNTa Maria do Pará, em favor de JoÃo PErEira da 
SilVa, cPf: 352.185.332-20, no valor total de r$ 13.200,00 (Treze mil e 
duzentos reais) para todos os efeitos legais. E ordenar sua publicação em 
cumprimento ao disposto no art. 26 do supracitado diploma legal.
Belém, 10 de agosto de 2022.
 JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 849905

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5540/2022: BENEficiá-
rio: daNiElE NaSciMENTo dUarTE; Matrícula: 55208077;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica, para atender as necessidades da Unidade de Publicação.Elemento 
de despesa / Valor: 339039/ r$ 2.500,00;Prazo de aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 850268

diÁria
.

Portaria: 5524/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes da cam-
panha de vacinação contra aftosa maio/22 na região do distrito de São 
José do Araguaia no município de Xinguara. Justifica-se o pedido de 1/2 
diária para distrito São José do araguaia, localizado no mesmo Município, 
devido a região se localizar a uma distância de 120 km da sede.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: XiNGUara/Pa destino: 
XiNGUara/Pa Servidor: 05883075/ EliZaBETH PaTricia loPES rENdEi-
ro (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 02/09/2022 a 02/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 850015
Portaria: 5525/2022 objetivo: auxiliar em atividades de Saneamen-
tos de focos de aiE nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: UliaNÓPoliS/Pa destino: iPiXUNa do Pará, ParaGo-
MiNaS/Pa Servidor: 10294017/ ZEdEQUiaS rodriGUES da SilVa (TÉc-
Nico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 01/09/2022 a 03/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 850019
Portaria: 5523/2022 objetivo: realizar visita administrativa nos escritó-
rios da Gerência regional nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: aUGUSTo corrÊa, BoNi-
To, BraGaNÇa, QUaTiPUrU/Pa Servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE Mi-
raNda rocHa (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 12/09/2022 a 16/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 850000
Portaria: 5526/2022 objetivo: realizar o atendimento ao público, 
emissão de documentação, estruturação das reuniões e logístico nos mu-
nicípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETE-
TUBa/Pa destino: BaiÃo, iGaraPÉ-Miri, MocaJUBa, MoJU/Pa Servi-
dor: 55588821/ faBio MaciEl fUrTado (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 4,5 diáriaS / 19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 850024
Portaria: 5527/2022 Objetivo: Dar apoio na realização de fiscaliza-
ção volante de trânsito no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: rio Maria/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 
6403321/ aNdrESSa NUNES dE oliVEira (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 1,5 diária / 11/09/2022 a 12/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 850040
Portaria: 5528/2022 Objetivo: Dar apoio na realização de fiscalização vo-
lante de trânsito no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaPUcaia/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 5868203/ Joao 
cUSTodio dE liMa (TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 11/09/2022 a 
12/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 850052
Portaria: 5530/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante de trânsito no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rio Ma-
ria/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 6403321/ aNdrESSa NUNES dE 
oliVEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 06/09/2022 
a 07/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 850095
Portaria: 5529/2022 objetivo: realizar busca aos inadimplentes da 
campanha de vacinação contra febre aftosa 2022 no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: 
NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 54187187/ MaciEl carValHo araU-
Jo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 12/09/2022 a 
16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 850086
Portaria: 5539/2022 objetivo: realiza atendimento ao público, emissão 
de documentação e operacionalização das administrativas do Escritório 
de atendimento de Baião.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: aBaETETUBa/Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: 54188832/ WElli-
ToN doS SaNToS lEMoS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 
diáriaS / 19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 850262
Portaria: 5538/2022 objetivo: dar apoio a atividades de busca de ina-
dimplentes da campanha de vacinação contra aftosa maio/22 na região 
do distrito de São José do Araguaia no município de Xinguara. Justifica-
se o pedido localizado no mesmo Município, devido a região se localizar 
a uma distância de 120 km da sede. fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: XiNGUara/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 
57223367/ dEYVESoN GoMES dE BaSToS / (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 0,5 diária / 02/09/2022 a 02/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 850251
Portaria: 5536/2022 objetivo: realizar treinamento e capacitação aos 
produtores rurais da região da Nova formosa, sobre o sistema SiaPEc, 
para que os mesmos possam entender e usar a ferramenta no perfil de 
produtor rural no município. as diárias se fazem necessárias, pois a comu-
nidade a qual serão realizados os treinamentos se trata de uma comuni-
dade a cerda de 120 km de distância da sede, sendo necessário pernoitar 
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na comunidade e assim realizar mais treinamentos durante os referidos 
dias na comunidade e vizinhanças. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servi-
dor: 6300451/ dEriValdo BarBoSa dE liMa (aUXiliar dE caMPo) / 
2,5 diáriaS / 12/09/2022 a 14/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 850226
Portaria: 5537/2022 objetivo: realizar monitoramento de colônia de 
morcegos e identificação de abrigo e controle da população de morcegos 
hematófagos em uma propriedade rural no município. as diárias são pela 
necessidade de pernoite. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SoUrE/Pa destino: SalVaTErra/Pa Servidor: 03175189/ aG-
Naldo da SilVa BarBoSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 
diária / 02/09/2022 a 03/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 850243
Portaria: 5534/2022 objetivo: realizar Vistoria Técnica, em 03 Esta-
belecimentos Processadores de Polpa de frutas da agricultura familiar, no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraSil 
NoVo/Pa destino: MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 5897577/ PaUlo ViTor 
NoGUEira (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 1,5 diária / 05/09/2022 a 06/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 850214
Portaria: 5535/2022 objetivo: Participar do treinamento para a utiliza-
ção do cartão de suprimento de fundo no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: rUrÓPoliS/Pa destino: iTaiTUBa/Pa 
Servidor: 54187034/ WaldEir alEXaNdrE TEiXEira da SilVa (TÉcNico 
EM aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 14/09/2022 a 16/09/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 850219
Portaria: 5533/2022 objetivo: Participar do treinamento para utiliza-
ção do cartão suprimento de fundo no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: aVEiro/Pa destino: iTaiTUBa/Pa Servi-
dor: 57200781/ alEcSaNdro MarQUES loBaTo (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 14/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 850208
Portaria: 5532/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante para atender 
metas estipuladas pela adEPara - GTaGro nos municípios.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa 
destino: SaNTa Maria daS BarrEiraS, SaNTaNa do araGUaia/Pa Ser-
vidor: 55586141/ diENY fErrEira da TriNdadE (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 1,5 diária / 05/09/2022 a 06/09/2022. ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 850146

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato: nº: 031/2022
data de assinatura: 06/09/2022
Vigência: o inicio dos serviços deve ocorrer em até 20 (vinte) dias corridos, 
contados a partir da emissão da ordem de inicio dos serviços (oiS) e a 
execução dos serviços a contar do seu inicio que deverá ser no máximo em 
120 (cento e vinte) dias corridos
objeto: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na contratação de Empresa Especialização na rEViTaliZa-
ÇÃO DO ESPAÇO MODELO RURA, a fim de que esteja em condições para 
atendimento ao público na EXPofac – Exposição de feira agropecuária de 
castanhal – Pa 2022, quantitativo e peridicidade constante n item 04 do 
Projeto Básico e item 01 do Edital, para atender as necessidades da coN-
TraTaNTE, de acordo com as normas e diretrizes abaixo estabelecidas:
dotação orçamentária:
fonte de recurso: 0101 – Tesouro
Programa: 1449 – agricultura familiar
Projeto atividade: 8704 – Promoção da comercialização agrícola
Elemento de despesa: 3339039
Valor: r$ 89.445,00 (oitenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e cinco 
reais)
contratada:  iNfiNiTY ENGENHaria E coNSTrUTora EirEli
Endereço: Travessa antônio Baena, N. 100, Bairro: Pedreira, Belém-Pa
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 850054

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo Nº032/2019
data de assinatura: 31/08/2022
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a concessão de repactu-
ação na importância de r$ 3.335,40 (Três mil, trezentos e trinta e cinco 
reais e quarenta centavos que corresponde `a repactuação de 5,45% do 
valor global do contrato, cujo o objeto perfaz na prestação de serviços 
de cabanagem, jardinagem e roçagem, realizado pela contratada a esta 
EMaTEr-Pará.
da doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa: 1297 - Manutenção da Gestão.
Projeto /atividade: 4120008338c - operacionalização das ações administrativas.
fonte de recurso: 0301000000.
Elemento de despesa: 339039.
Município: Marituba.
contratada: EMPrESa GrEEN SErVicE lTda-ME
ordenador: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
Presidente da Emater-Pará

Protocolo: 850154

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo da cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 010/2022
considerando a tramitação do Processo nº 2022/1008465 e depois de 
constatada a regularidade dos autos procedimentais e verificada toda a 
documentação da Empresa Vencedora do certame, o Presidente o Sr. ro-
SiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo, HoMoloGa o resultado referente à 
cotação Eletrônica nº 010/2022 – EMaTEr- Pa, cujo objeto é a contratação 
de Empresa Especializada no fornecimento de Material de Expediente e 
Educativo, para disponibilizar as crianças e visitantes na stand da EMaTEr/
PA, conforme especificado no item 01 do Edital e item 03 do Termo de Re-
ferência, para atender as necessidades desta empresa, de acordo com as 
normas e diretrizes abaixo estabelecidas.
EMPrESa: J.f. MoNTEiro EirEli
cNPJ: 14.866.439/0001-06
Valor: r$ 4.183,12 (quatro mil e cento e oitenta e três reais e dose centavos)
Marituba-Pa, 08 de setembro de 2022.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
PrESidENTE da EMaTEr-Pa

Protocolo: 850503

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 218/2022; BENEficiário: rosival Pos-
sidônio do Nascimento,  Matrícula Nº 3175685/1; fUNÇÃo: Presidente; 
OBJETIVO: participar da abertura do evento 53ª EXPOFAC e acompanhar 
agenda governamental no município; Nº dE diáriaS: 1,5 (uma e meia); 
PErÍodo: 03 à 04.09.22; dESTiNo: castanhal; ordENadora dE dESPE-
Sa: MarialVa SoUSa coSTa

Protocolo: 850304
Portaria de diÁria Nº 217/2022; BENEficiário: VEloSo JUNior 
aBrEU fiGUEirEdo,  Matrícula Nº 7565519; fUNÇÃo: assistente de admi-
nistração; oBJETiVo: acompanhar o presidente na cerimônia de abertura 
da EXPOFAC, a fim de, produzir matéria jornalística e fotos do evento; Nº DE 
diáriaS: 1,5 (uma e meia); PErÍodo: 03 à 04.09.22; dESTiNo: castanhal; 
ordENador dE dESPESa: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 850298
Portaria de diÁria Nº 219/2022; BENEficiário: Glauber florên-
cio da cunha,  Matrícula Nº 57175853/1; fUNÇÃo: Extensionista rural i; 
oBJETiVo: acompanhar o Presidente da Empresa, rosival Possidônio do 
Nascimento na abertura do evento 53ª EXPOFAC  e acompanhar agenda 
governamental no município; Nº dE diáriaS: 1 e ½ (uma e meia); PE-
rÍodo: 03 à 04.09.22; dESTiNo: castanhal; ordENador dE dESPESa: 
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 850317
Portaria de diÁria Nº 216/2022; BENEficiário: PaUla aNdrEa 
frEiTaS PorTilHo,  Matrícula Nº 5908910/3; fUNÇÃo: assessora de co-
municação; oBJETiVo: acompanhar o presidente na cerimônia de abertura 
da EXPOFAC, a fim de, produzir matéria jornalística e fotos do evento; Nº DE 
diáriaS: 1,5 (uma e meia); PErÍodo: 03 à 04.09.22; dESTiNo: castanhal; 
ordENador dE dESPESa: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 850295
Portaria de diÁria Nº 221/2022; BENEficiário: PaUla aNdrEa 
frEiTaS PorTilHo,  Matrícula Nº 5908910/3; fUNÇÃo: assessora de co-
municação; oBJETiVo: Produzir matéria jornalística e fotos do evento; 
Nº dE diáriaS: 0,5 (meia); PErÍodo: 31.08.22; dESTiNo: castanhal; 
ordENador dE dESPESa: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 850401
Portaria de diÁria Nº 220/2022; BENEficiário: VEloSo JUNior 
aBrEU fiGUEirEdo,  Matrícula Nº 7565519; fUNÇÃo: assistente de ad-
ministração; oBJETiVo: Produzir matéria jornalística e fotos do evento; 
Nº dE diáriaS: 0,5 (meia); PErÍodo: 31.08.22; dESTiNo: castanhal; 
ordENador dE dESPESa: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 850392
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secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

..

Portaria
.

reMoÇÃo de serVidor
Portaria Nº 02071/2022-saGat/seMas, de 05.09.2022
i – rEMoVEr, a PEdido, da servidora fErNaNda alEiXo dE caSTro, a 
contar de 02/09/2022, matrícula n° 80845196/1, ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão de infraestrutura, lotada na Secretaria adjunta de Ges-
tão de recursos Hídricos e clima-SaGrH, para diretoria de Gestão Socio-
econômica-dGSocio.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 849997
Portaria Nº 02045/2022-dGaF/GaB/seMas, de 01/09/2022.
Nome: EriKa aliNNE caMPoS dE alMEida VEloSo
Matrícula: 5888448/2
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: afastamento decorrente de casamento
Período: 11/07/2022 a 16/07/2022
Processo: 2022/806681
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 850459
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 02005/2022-dGaF/GaB/seMas, de 31/08/2022.
Nome: WaldEli roZaNE SilVa dE MESQUiTa
Matrícula: 57175271/1
cargo: Técnico em Gestão Pública
concessão: 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 24/04/2022 a 08/05/2022
laudo Médico: 93479 de 29/08/2022
Processo: 2022/511535
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 849982
Portaria Nº 02007/2022-dGaF/GaB/seMas, de 31/08/2022.
Nome: aNa lidia iBErNoN fEiToSa
Matrícula: 5108705/1
cargo: agente de PorTaria
concessão: 03 (três) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 25/05/2022 a 27/05/2022
laudo Médico: 93483 de 29/08/2022
Processo: 2022/698912
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 849951
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 02093/2022-GaB/seMas, de 06.09.2022
Servidora: TaliTa do NaSciMENTo PraXEdES
cargo: Gerente
Matrícula: 5944042/2
i – dESiGNar, a servidora para responder pela Gerência de fauna, flo-
ra, aquicultura e Pesca - GEfaP, durante o impedimento do titular iGor 
BaraTa PiNHEiro dE SoUZa, matrícula nº 6402939/1, no período de 
08/09/2022 a 07/10/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 850002
..

errata
.

errata do Protocolo nº 846767, publicado no doe nº 35.100, de 01/09/2022
onde se lê: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Leia-se: aSSiSTENTE dE iNfraESTrUTUra

Protocolo: 850050
errata da Portaria Nº 1975/2022 – GaB/seMas, de 
29/08/2022, Publicada no doe Nº 35.108 do dia 08/09/2022.
oNde se LÊ: – YaGo BorGES dE SoUZa – (colaborador Eventual).
Leia-se: – ENildo cHarlES MENdES cardoSo – (colaborador Eventual).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 850216

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2062/2022 - GaB/seMas 05 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental, Integrada com Órgãos da Se-
gurança Pública em combate ao desmatamento na operação oUTSidErS ii.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São felix do Xingu (aPa – TriUNfo do XiNGU)/Pa

Período: 27/08 a 03/09/2022 – 7 e ½ diárias
Servidora:
- 5949243/ 2 - HEllEM criSTiNa TEiXEira rodriGUES – Técnica em 
Gestão de Meio ambiente
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 848759
Portaria Nº 2073/2022 - GaB/seMas 05 de seteMBro de 2022.
objetivo:realizar Vistoria Técnica Na instalação Portuária da Empresa 
Brascomp compensados do Brasil S/a.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Portel - Pa
Período: 13/09 a 19/09/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidores:
-5954867/1- fEliPE MEirElES TEoBald - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
-57205082/3 - PaTricia dE oliVEira riBEiro - (Técnico de Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 849086
Portaria Nº 1943/2022 - GaB/seMas 25 de aGosto de 2022.
objetivo: contribuir com a realização de atividades de Educação ambiental 
na 1ª Feira Municipal de Projetos Escolares sobre o Meio Ambiente” (FEM-
PESMa) e no dia Mundial da limpeza, bem como participar da posse dos 
membros do conselho Municipal de Meio ambiente de Salvaterra/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Salvaterra/Pa.
Período: 16/09/2022 à 21/09/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 57173608/ 2 – aNdrEia rodriGUES MoNTEiro – (coordenadora)
- 57201739/ 1 – fErNaNda alMEida cUNHa – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5837715/ 3 – WalTEr NaZarENo fErrEira SoarES – (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5963712/ 1 – MoiSÉS riTa VaScoNcEloS JUNior – (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 844947
Portaria Nº 1964/2022 - GaB/seMas 29 de aGosto de 2022.
objetivo: Participar no curso “comunicação 360º: aperfeiçoamento de co-
municadores e Porta-Vozes”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Natal/rN
Período: 26/09 à 01/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidora:
- 57175327/1 - EVEliNE fariaS UcHoa - (Técnico em Gestão Pública / 
Gerente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 845622
Portaria Nº 1969/2022 - GaB/seMas 29 de aGosto de 2022.
objetivo: Vistoria ao longo do traçado da linha de transmissão e três su-
bestações associadas, para subsidiar o processo de renovação de licença 
ambiental.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa - Parauapebas/Pa
Período: 12/09 á 15/09/2022 – 03,½ diárias.
Servidores:
-5905855/ 2 - NicolE dE liMa SilVa – (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
-5924173/ 2 - roBErTo WaGNEr caBral BaTiSTa - (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 845704
Portaria Nº 1977/2022 - GaB/seMas 29 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar ação de fiscalização ambiental integrada com os órgãos 
que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, conforme 
de decreto 551/2020.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Jacareacanga/Pa
Período: 27/08 a 03/09/2022 – 07 e ½ diárias.
Servidores:
- 5954905/1 - dEYSE JacQUEliNE da PaiXÃo MalcHEr- (Técnico Em 
Gestão do Meio ambiente)
- 5954923/1 - adriElE racHor TaGliEBEr (Técnico Em Gestão do Meio 
ambiente)
- 5959638/1 - SUElEN caroliNE alMEida araUJo (Técnico Em Gestão 
do Meio ambiente)
- 5954930/1 - VErENa lUcia SoUSa corrEa (Técnico Em Gestão do 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 846147
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Portaria Nº 1999/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas 
atribuições que lhe são conferidas de acordo com as PorTarias nº 420 de 
05 de abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 
34544 do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo o decreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, art. 145 a 149 e 
orientação Normativa nº 01/2008-aGE/Pa;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº2022/1039321 aiSc-SEMaS;
rESolVE:
i - alterar o período de viagem da servidora dESirEE aNTEia JaSTES 
fErNaNdES, matrícula nº 5938505/2, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão de Meio ambiente, na PorTaria nº 1841/2022-GaB/SEMaS de 
17/08/2022, publicada no doE 35.094 do dia 29/08/2022, que seria do 
dia 16/08 a 20/08/2022 – 04 e ½ diárias, para o período de 16/08/2022 
– 1,0 diária.
Belém, 31 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 846815
Portaria Nº 1996/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas 
atribuições que lhe são conferidas de acordo com as PorTarias nº 420 de 
05 de abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 
34544 do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo o decreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, art. 145 a 149 e 
orientação Normativa nº 01/2008-aGE/Pa;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº2022/989410 cofiSc-SEMaS;
rESolVE:
i - alterar o período de viagem da servidora MoNiQUE BEZErra 
NaSciMENTo, matrícula nº 5959636/1, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão de Meio ambiente, na PorTaria nº 1798/2022-GaB/SEMaS de 
11/08/2022, programada para publicar no doE do dia 05/09/2022, que 
seria do dia 08/08 a 26/08/2022 – 18 e ½ diárias, para o período de 08/08 
a 20/08/2022 – 12 e ½ diárias.
ii - incluir na PorTaria nº 1798/2022-GaB/SEMaS de 11/08/2022, 
programada para publicar no doE do dia 05/09/2022, a servidora dESirEE 
aNTEia JaSTES fErNaNdES, matrícula nº 5938505/2, ocupante do 
cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente, a contar do dia 17/08 a 
26/08/2022, 09 e ½ (nove e meia diárias).
Belém, 30 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 846851
Portaria Nº 2025/2022 - GaB/seMas 01 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica nos empreendimentos cadastrados no 
cEProf nos Municípios de Santarém e Uruará com o objetivo de confe-
rência de pátio para renovação cadastral de cEProf, cadastro novo de 
Comércio, e anulação de guias florestais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém e Uruará /Pa
Período: 19/09 a 24/09/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
-5904412/ 2- aNa cEcÍlia NaSciMENTo ViaNa - (TEcNico EM GESTao 
dE MEio aMBiENTE)
-5936180/ 2- rodriGo PiNTo cHaVES (TEcNico EM GESTao dE MEio 
aMBiENTE)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 847458
Portaria Nº 2107/2022 - GaB/seMas 06 de seteMBro de 2022.
objetivo: Participar da rodada de discussão high-level sobre mecanismos de 
rastreabilidade da carne bovina no Brasil e os resultados da implementação da 
plataforma Selo Verde, em parceria com a UfMG e Embaixada do reino Unido.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: São Paulo.
Período: 06/09 à 10/09/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidora:
–5958908/ 1 - caMillE BENdaHaN BEMErGUY - (dirET dE METErEolo-
Gia HidroloGia E MUd cliMaTicaS)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 850384

Portaria Nº 2088 /2022- dGaF/GaB/seMas 
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/n de 19.02.2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.497 de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o artigo 74 parágrafo 2º da lei Estadual nº 5.810 de 24 
de janeiro de 1994; e 
documentos números: 955084/2022, 2022/952122.
rESolVE: 
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores deste órgão, conforme 
relacionados abaixo: 

MatrÍcULa serVidor eXercÍcio GoZo de FÉrias

57175418/1 adNa SUaNY cardoSo dE oliVEira 2017/2018 17/10/2022 a 15/11/2022

3205193/1 alBErTo lUiZ TEiXEira da SilVa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

5903822/2 alESSaNdra daNiElE fErrEira 
cordEiro 2021/2022 31/10/2022 a 29/11/2022

57193751/1 aMaNda SilENY aNdradE da SilVa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

5954972/1 aNa caSSia MEdEiroS araUJo 2021/2022 05/09/2022 a 19/09/2022 e 
08/12/2022 a 22/12/2022

5904412/2 aNa cEcilia NaSciMENTo ViaNa 2021/2022 17/10/2022 a 31/10/2022 e 
02/12/2022 a 16/12/2022

57202860/4 aNa MaTiSSE coSTa dE aNdradE 2020/2021 03/10/2022 a 14/10/2022

5909995/2 aNa PaUla dE alMEida riBEiro 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

80845771/3 aNdErSoN TaVarES do carMo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

5889409/2 aNdrEa coNcEicao BoNaTo colarES 2021/2022 17/10/2022 a 28/10/2022 e 
02/01/2023 a 19/01/2023

5953128/1 aNdrESSa HilaNa PErEira MErcES 
da SilVa 2021/2022 11/09/2022 a 30/09/2022

5905174/2 aParEcida do Socorro da SilVa 
WaNZElEr 2021/2022 14/10/2022 a 12/11/2022

97571244/2 BErNardo clEo PiNTo dE aViZ 2021/2022 07/10/2022 a 05/11/2022

55588599/2 BrENda BaTiSTa cirilo 2020/2021 12/09/2022 a 30/09/2022 e 
12/06/2023 a 22/06/2023

5954982/1 BrUNa roBErTa PErEira lira 2021/2022 08/09/2022 a 07/10/2022

55587537/1 carla TaTiaNi do carMo PErEira 2021/2022 13/10/2022 a 11/11/2022

5954865/1 carloS GilMar NaSciMENTo 
fUrTado 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022

5955015/1 clEYToN da SilVa aMiN 2021/2022 03/10/2022 a 17/10/2022 e 
02/01/2023 a 16/01/2023

5936126/ 1 dElToN araUJo da SilVa 2019/2020 13/10/2022 a 11/11/2022

57224087/2 EdSoN Marcio araUJo da crUZ 2020/2021 03/10/2022 a 17/10/2022 e 
02/01/2023 a 16/01/2023

5824591/2 fraNciSca SolaNGE GoMES cHaVES 2021/2022 13/10/2022 a 11/11/2022

57176282/1 GUilHErME GoNÇalVES alVES 202/2021 17/10/2022 a 31/10/2022 E 
27/02/2023 a 13/03/2023

5136784/1 iVEliSE NaZarE fraNco fiocK doS 
SaNToS 2020/2021 13/10/2022 a 27/10/2022 e 

02/12/2022 a 16/12/2022

8400798/ 1 iZaBEl criSTiNa corrEa coSTa 2020/2021 03/10/2022 a 17/10/2022

5952130/1 JoSafaT loPES cardoSo 2020/2021 17/10/2022 a 31/10/2022

5897917/5 JorGE alVES da SilVEira JUNior 2021/2022 17/10/2022 a 31/10/2022 

5937470/3 JUlYaNNa GaBrYEla da SilVa BaTiSTa 2021/2022 08/09/2022 a 22/09/2022 e 
01/11/2022 a 15/112022

5900449/1 KlEBEr dE Sá PaiVa 2021/2022 17/10/2022 a 15/11/2022

5955136/1 lEila criSTiNa d, oliVEira coSTa 
rEiNoSo 2020/2021 21/10/2022 a 04/11/2022

5955039/1 lEiliaNE adriaNa Sa araUJo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

57203622/2 liliaN coNcEicao TaVarES 2021/2022 22/09/2022 a 01/10/2022

6403657/2 lUciaNa dE alMEida BorGES 2021/2022 20/10/2022 a 18/11/2022

55589703/1 lUciaNa HEGEdUS NoroNHa 2021/2022 31/10/2022 a 29/11/2022

55589109/4 Maria clESE alVES da SilVa 2021/2022 10/10/2022 a 24/10/2022 e 
02/01/2023 a 16/01/2023

5903150/3 Maria dE JESUS riBEiro PaNToJa 2021/2022 17/10/2022 a 15/11/2022

5953163/ 1 Marla Maria VEriSSiMo dE oliVEira 2021/2022 18/10/2022 a 27/10/2022 e 
05/12/2022 a 24/12/2022

5953165/1 MarloN JoNHS coSTa PadilHa 2021/2022 17/10/2022 a 31/10/2022

5930139/2 MilToN VaZ da SilVa JUNior 2021/2022 10/10/2022 a 08/11/2022

5951414/1 NicollE fErrari 2021/2022 11/10/2022 a 09/11/2022

5955179/1 PriScila MoTTa GadElHa SilVa 2021/2022 16/10/2023 a 14/11/2023

8002804/2 rafaEl MENdoNca MoUra dE SoUZa 2021/2022 17/10/2022 a 31/10 /2022 
e 16/11/2022 a 30/11/2022
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5927641/3 rEGiaNE roBErTa SaNToS MENdoNca 2021/2022 17/10/2022 a 31/10/2022 e 
16/11/2022 a 30/11/2022

5952149/1 ricHard PiNHEiro rodriGUES 2021/2022 17/10/2022 a 31/10/2022

80846411/2 rodriGo doS SaNToS liMa 2021/2022 13/10/2022 a 27/10/2022 e 
02/01/2023 a 16/01/2023

54190053/3 SaNdra PErEira PalHETa 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/2022

5898763/3 SErGio lUiS BarBoSa da SilVa 2021/2022 13/10/2022 a 11/11/2022

5955049/1 SHEYla rEGiNa BarBoSa da SilVa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

5888224/6 SilVia criSTiNa raiol da SilVa 2021/2022 16/09/2022 a 30/09/2022

5931893/2 SirlEidE rodriGUES fErrEira 2021/2022 13/10/2022 a 27/10/2022

5954883/1 STEPHaNE HaYara SilVa aGUiar 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

5954876/1 TadEU SoUZa PErEira 2021/2022 15/09/2022 a 30/09/2022

57174061/2 THiEGo GEorGE da cUNHa Nacif 2021/2022 13/10/2022 a 11/11/2022

Belém, 08 de setembro de 2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUGo YUTaKa SUENaG
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

    Protocolo: 850533

..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria nº. 645 de 06 de setembro de 2022
autorizar o afastamento da servidora Nívia Gláucia Pinto Pereira, matrícu-
la nº 57175336, no período de 12 a 17/09/2022, com destino a Salvador
-BA. Objetivo: Participar da 11ª reunião do Comitê Executivo, com o intuito 
de revisar o Poa ano 3. as despesas de viagem serão de responsabilidade 
do programa Paisagens Sustentáveis – WWf.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 644 de 06 de setembro de 2022
art. 1º – autorizar a servidora Patricia cristina de leão Messias, matrí-
cula n° 57224309, ocupante do cargo de Gerente, carteira Nacional de 
Habilitação n° 04890963609, Categoria B, a dirigir veículos oficiais do IDE-
flor-Bio, na área de abrangência da região administrativa calha Norte 1, 
no período de 04/09 a 31/12/2022.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 850284

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº. 649 de 08 de setembro de 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – matrícula – cargo: átila Santos Brandão - 57210925 - Técnico 
em Gestão de Pesca e aquicultura
PTrES: 798689
fonte: 0316009325
Elemento: 33.90.30.. r$ 500,00 (Quinhentos reais)
ação: 263374
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 850265

.

.

diÁria
.

Portaria nº. 648 de 06 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de BelémPa, de 10 a 23/09/2022:

servidor objetivo

rogerio Soares ferreira, matrícula nº 57231970, 
ocupante cargo de Gerente.

Participar de reuniões com a diretoria e Equipe Técnica para 
planejamento e definições logísticas de Atividades de Educa-

ção ambiental na flota do iriri.

ii – conceder 13,5 (treze e meia) diárias, ao servidor acima, conforme 
o processo nº 2022/1090728 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria nº. 643 de 06 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de Vitória do Xingu e Senador José Porfírio-Pa, de 22 a 24/08/2022:

servidor objetivo
Jaime Wanderley correa Nonato, matrícula nº 
5413214, ocupante do cargo de Motorista.

conduzir veículo com a Guarnição do Batalhão de Polícia 
Ambiental (BPA) que iniciará missão oficial por este Instituto.

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1031185 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 642 de 06 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de Santarém e Monte alegre-Pa, de 11 a 21/09/2022:

servidor objetivo

átila Santos Brandão, matrícula nº 57210925, 
ocupante do cargo Técnico em Gestão de Pesca e 

aquicultura.

Ministrar curso de Piscicultura para agentes ambientais 
que atuam no Parque Estadual de Monte alegre e em seu 

entorno.

ii - conceder 10,5 (dez e meia) diárias, ao servidor acima, confor-
me o processo nº 2022/1101846 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 
de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 634 de 06 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Brasil Novo e Medicilândia-Pa, de 12 a 16/09/2022:

servidor objetivo

andressa Júlia Santos Vasconcelos, matrícula nº 
5923512, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 

ambiental.

Orientação técnica para produção de mudas agroflores-
tais e tratos culturais nos viveiros da sede.

Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, ocupan-
te do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em 
atividade institucional.

ii- conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme 
o processo nº 2022/10636571 eart.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 850279
Portaria nº. 595 de 24 de agosto de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/1025896 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Garantir a segurança dos técnicos da GrcN-ll e atuar no controle 
de acesso dos coletores de castanhas no interior da flota do Trombetas
origem: Santarém-Pa
destino: oriximiná e Óbidos-Pa
Período: 14/08 a 05/09/2022 - 22,5 (vinte e duas e meia) diárias
Servidor: 3° SGT PM Gabriel lucio ribeiro Siqueira - 56967551
3° SGT PM roberto Nogueira Santos - 57199204
cB PM Maycon ray lima - 4219991
Sd PM railson oliveira Batista - 6402113
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 850383

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1652/2022-saGa Belém, 08 de setembro de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/1141189, e Mem. nº 18/2022-dPM-
SEGUP, de 05.09.2022.
coNSidEraNdo: PorTaria nº 1391/2022-SaGa de 05.07.2022, publicada 
no doE nº 35.058 de 27.07.2022, que concedeu férias à servidora JÚlia 
criSTiNa GoMES fErrEira, diretor de Planejamento e Monitoramento, 
Mf 5393027/1, 2021/2022, no período de 01.09.2022 a 30.09.2022.
r E S o l V E: designar o servidor JoÃo ocÉlio rodriGUES BraNdÃo, 
assistente administrativo, Mf: 71315/1, para responder pelo cargo de di-
retor de Planejamento e Monitoramento, no referido período
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 850126
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.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 036/2022 – FisP
a diretora e ordenadora de despesa do fundo de investimento de 
Segurança Pública - fiSP, designada através da PorTaria nº 1.015/2022-
ccG, de 02.08.2022, publicada no doE nº 35.066 em 03.08.2022 e 
rESolUÇÃo nº 002/2022-fiSP, de 03.08.2022, publicada no doE nº 
35.068 em 04.08.2022, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo: Processo nº 2022/162998, referente ao EdiTal PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 008/2022/fiSP, que gerou os coNTraToS de números 
028/2022 - FISP e 029/2022 - FISP, firmados entre este Fundo de 
investimento de Segurança Pública - fiSP e, respectivamente, as empresas 
SW coMErcio E SErViÇo lTda e aUGUSTo cESar MaKoUl GaSPEriN 
ME, para aQUiSiÇÃo dE aParElHoS dE coNdicioNadorES dE ar - 
TIPO SPLIT, com a finalidade de atender as necessidades do instituto de 
Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP;
coNSidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei nº 
8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a PorTaria 
conjunta nº 658/2014-SEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores MaJ BM r/r JoÃo BaTiSTa PiNHEiro, 
Mf 5602238; 1º SGT BM aNdrEliNo fErrEira diaS, Mf 5602327; e 2º 
SGT BM MarcElo SaNToS da SilVa, Mf 5398100, para atuarem como 
fiScaiS dos contratos supramencionados, junto ao instituto de Ensino de 
Segurança Pública do Pará - iESP, visando ao efetivo cumprimento das 
disposições contratuais.
Art. 2º - Requerer ao fiscal que encaminhe a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fa-
tura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, Termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil, após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer ao fiscal, quando a contratada não estiver cumprindo 
as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fiSP, rElaTÓrio 
circUNSTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, an-
tes do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as 
medidas competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da lei 
nº 8.666/93.
art. 4º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém/Pa, 08 de setembro de 2022.
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES
delegada de Polícia civil
diretora e ordenadora de despesas do fundo de investimento de Segu-
rança Pública

Protocolo: 850352
.

errata
.

errata da Portaria Nº 1623/2022 - saGa, PUBLicada eM doe 
Nº 35.108, publicada em 08.09.2022
oNde LÊ: SErVidor(ES): TEN cEl PM GEoGE aUad carValHo JÚNior, 
Mf: 5774012-1
Leia-se: SErVidor(ES): TEN cEl PM GEorGE aUad carValHo JÚ-
Nior, Mf: 5774012-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
errata da Portaria Nº 1624/2022 - saGa, PUBLicada eM doe 
Nº 35.108, publicada em 08.09.2022
oNde LÊ: ProcESSo: 2022/946783
Leia-se: ProcESSo: 2022/1126569
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
errata da Portaria Nº 1625/2022 - saGa, PUBLicada eM doe 
Nº 35.108, publicada em 08.09.2022
oNde LÊ: SErVidor(ES): SGT BM claUdio SfrENdrESH JÚNior, Mf: 
54185311-1
fEliPE PiNHEiro ScHMidiT, Mf: 57192845
Leia-se: SErVidor(ES): SGT BM claUdio SfrENdrEcH JÚNior, Mf: 
54185311-1
fEliPE PiNHEiro ScHMidT, Mf: 57192845
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
errata da Portaria Nº 1627/2022 - saGa, PUBLicada eM doe 
Nº 35.108, publicada em 08.09.2022
oNde LÊ: SErVidor(ES): caio dE SoUZa TaVarES, Mf: 595577-2
Leia-se: SErVidor(ES): caio dE SoUZa TaVarES, Mf: 5955777-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
errata da Portaria Nº 1628/2022 - saGa, PUBLicada eM doe 
Nº 35.108, publicada em 08.09.2022
oNde LÊ: dESTiNo (S): BaGrE/Pa
Leia-se: dESTiNo (S): liMoEiro do aJUrU/Pa
oNde LÊ: PErÍodo: 01.09.2022
Leia-se: PErÍodo: 25.08.2022
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 850187

.

coNtrato
.

coNtrato: 028-2022-FisP - exercício: 2022
objeto: aquisição de 09 (nove) unidades de coNdicioNadorES dE ar 
TiPo SPliT, para atender às necessidades do instituto de Ensino de Segu-
rança Pública do Pará - iESP. Valor: r$ 38.499,93 (trinta e oito mil, qua-
trocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos). data da 
assinatura: 08/09/2022. Vigência: 08/09/2022 à 07/09/2023, Processo 
nº 2022/162998, Edital do Pregão Eletrônico n° 008/2022/fiSP. funcional 
Programática: 44.101.06.181.1502.8264, Natureza da despesa: 449052, 
fonte: 0341. contratada: SW coMErcio E SErViÇo lTda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 26.415.706/0001-08, localizada na rodovia Pa 140, KM 
03, nº 108, Santa lúcia ii, Santa isabel do Pará/Pa, cEP: 68790-000. dPc 
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES, diretora e ordenadora de despesas do 
fiSP. JÉSSica PiMENTEl coElHo. SW coMErcio E SErViÇo lTda.

Protocolo: 850186
coNtrato: 029-2022-FisP - exercício: 2022
objeto: aquisição de 02 (duas) unidades de coNdicioNadorES dE 
ar TiPo SPliT, para atender às necessidades do instituto de Ensino 
de Segurança Pública do Pará - iESP. Valor: r$ 3.749,50 (três mil, se-
tecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). data da assi-
natura: 08/09/2022. Vigência: 08/09/2022 à 07/09/2023, Processo nº 
2022/162998, Edital do Pregão Eletrônico n° 008/2022/fiSP. funcional 
Programática: 44.101.06.181.1502.8264, Natureza da despesa: 449052, 
fonte: 0341. contratada: aUGUSTo cESar MaKoUl GaSPEriN ME, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob o nº 09.263.279/0001-70, localizada na localizada na 
rua fernandes de Barros, nº 525, alto da rua XV, cEP 80045-390, curi-
tiba/Pr. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES, diretora e ordenadora 
de despesas do fiSP. aUGUSTo cESar MaKoUl GaSPEriN ME. aUGUSTo 
cESar MaKoUl GaSPEriN.

Protocolo: 850190

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo (eXcePcioNaL) ao coNtrato: Nº 83/2017/FisP.
oBJETo: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por até 12 (doze) 
meses, com início a contar de 10/09/2022 e término em 10/09/2023, ou 
até que se conclua o novo procedimento licitatório, nos termos do artigo 
n° 57, §4°, da lei federal n° 8.666/93 1993. fica reajustado o contrato 
original para o valor de r$ 3.443.592,72 (três milhões, quatrocentos e 
quarenta e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e dois 
centavos), que corresponde ao percentual de 9,84% do valor contratado 
mediante a aplicação do índice divulgado pelo iPc-a (fiPE). daTa da aSSi-
NaTUra: 08/09/2022 - rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - dirETora E 
ordENadora dE dESPESa do fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraN-
Ça PÚBlica/fiSP - ElToN BorGoNoVo - MoTorola SolUTioNS lTda.

Protocolo: 849992
..

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
após a constatação da regularidade dos atos procedimentais pela autorida-
de competente deste fiSP, a dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES, di-
retora e ordenadora de despesas do fiSP, HoMoloGa o procedimento li-
citatório 2022/516204, na modalidade Pregão eletrônico nº 09/2022-fiSP, 
que tem como objeto aquisição de 100 (cem) macacões, 100 (cem) luvas 
e 100 (cem) bonés para voo, para atender às necessidades do Grupamento 
aéreo de Segurança Pública do Pará – GraESP/SEGUP-Pa, a empresa ÉriX 
TÊXTil E EQUiPaMENToS EirEli EPP, vencedora do item 2 e 3, com o 
valor total de r$ 45.690,00 (quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa 
reais), sendo r$ 39.000,00 (trinta e nove mil) referente a aquisição de 100 
(cem) unidades de luva de voo e r$ 6.690,00 (seis mil, seiscentos e no-
venta reais) referente aos bonés de voo operacional. dPc rENaTa GUrGEl 
SaNToS BorGES/diretora e ordenadora de despesa do fiSP.

Protocolo: 850031

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1579/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1114457
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 pou-
sada
SErVidor (ES): cEl PM alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, Mf: 
5420628-1
cEl BM HElToN cHarlES dE araUJo MoraiS, Mf: 5706386-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
* Republicado por ter saído com incorreção no Diário Oficial do Estado nº 
35.106, de 06 de Setembro de 2022.
Portaria Nº 1636/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1132519
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iTaiTUBa/Pa
PErÍodo: 03 à 04.09.2022
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QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): MarilENE da SilVa TaVarES, Mf: 585918-2
MarilÚcia doS SaNToS coNcEiÇÃo, Mf: 702277
fEliPE dE MoraiS corrEa, Mf: 5945438
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1641/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1133134
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo: 07.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): TiaGo doS SaNToS dE liMa, Mf: 5955780-2
GioVaNa rodriGUES E SilVa, Mf: 5956793
fEliPE dE MoraiS corrEa, Mf: 5945438
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1642/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1136383
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SoUrE/Pa
PErÍodo: 05.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 (uma) de alimentação
SErVidor (ES): SGT PM daViSoN MaciEl doS rEiS, Mf: 54195580
cB PM VEriNG da SilVa fariaS, Mf: 4220320
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1643/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1136327
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SoUrE/Pa
PErÍodo: 05.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): alEX carloS MarTiNS MoraES, Mf: 54186870
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1644/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de servidores da SESPa e SEdoP.
ProcESSo: 2022/1134538
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): oUrilÂNdia do NorTE/Pa
PErÍodo: 31.08.2022
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 1645/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de servidores da SEMaS.
ProcESSo: 2022/1134511
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SÃo fÉliX do XiNGÚ/Pa
PErÍodo: 28 à 31.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor (ES): Haroldo caÑiZo PErEira, Mf: 54197238-1
JoSÉ HUMBErTo dE MElo JUNior, Mf: 57193016
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1646/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1135702
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SalVaTErra/Pa
PErÍodo: 05.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): aNdrÉ lUiS BENTES MacEdo, Mf: 5899460-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1647/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar cobertura jornalística da “ oPEraÇÃo ralY doS 
SErTÕES “.
ProcESSo: 2022/1128540
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: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor (ES): roBErTa caroliNE MEirElES da coNcEiÇÃo, Mf: 5920436
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1648/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar coordenação da “ oPEraÇÃo ralY doS SErTÕES “.
ProcESSo: 2022/1150411
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: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor (ES): adriaNNE coSTa alVES, Mf: 5936907-5
WilSoN JoSÉ NEGrÃo PalHETa, Mf: 3242005
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1649/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1143673
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 BM fraNciSco fErrEira crUZ, Mf: 5610257-1
SGT PM cHarlES adriaNo roSário SaNTaNa, Mf: 54193184-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1650/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1151335
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SalVaTErra/Pa
PErÍodo: 05.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): MaJ BM Marco roGÉrio SciENZa, Mf: 57175250
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1653/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1151319
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: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): MaJ BM Marco roGÉrio SciENZa, Mf: 57175250
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 850258
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio oFi-
ciaL Nº 35.108 de 08/09/2022, reFereNte À diarias de Por-
taria Nº 1634/2022 - saGa, QUe GeroU o ProtocoLo de PU-
BLicaÇÃo: 849391.
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa.

Protocolo: 850179
Portaria Nº1651/2022-saGa Belém, 08 de setembro de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/1141189, e Mem. nº 18/2022-dPM-
SEGUP, de 05.09.2022.
rESolVE: Tornar sem efeito a PorTaria nº 1570/2022-SaGa, de 31.08.2022, 
publicada no doE nº 35.102, de 02.09.2022, que designou a servidora 
Maria do Socorro NaSciMENTo fEio, coordenador de Monitoramento e 
controle, Mf: 63290/1, para responder pelo cargo de diretor de Planejamento 
e Monitoramento, no período de 01.09.2022 a 30.09.2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 850109

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de MoViMeNtaÇÃo de BeNs MÓVeis
Nº 2022/27 data: 08/09/2022
oriGeM: FisP destiNo: PcPa
descrição: MaTErial PErMaNENTE do TiPo 03 UNidadES dE cafETEi-
raS ElÉTricaS ProfiSSioNal, 8 liTroS,110V, EM aÇo iNoX coM 2 
rESErVaTÓrioS dE 4 liTroS, ViSor dE NÍVEl dE áGUa, 3 TorNEiraS.
rP: 68540 - 68542, referente ao contrato nº 01/2022.
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - dirETora E ordENadora dE dES-
PESa do fiSP/SEGUP
WalTEr rESENdE dE alMEida - dElEGado GEral da PcPa

Protocolo: 850268
terMo de rescisÃo UNiLateraL ao coNtrato: Nº 22/2021-FisP.
oBJETo: Termo a rescisão unilateral do contrato administrativo n° 22/2021 
- fiSP, que tem por objeto a aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) 
switches, decorrente do Pregão Eletrônico nº 06/2021, homologado em 
21/10/2021 (doE nº 34.742), em razão de seu não cumprimento inte-
gral, por parte da contratada, a qual não realizou a entrega da totalidade 
do objeto contratado (250 switches), restando pendente a entrega de 85 
(oitenta e cinco) switches, em conformidade com o inciso i, do art. 79, 
da lei nº 8.666/93 e a previsão constante na cláusula décima Quinta do 
termo contratual. daTa da aSSiNaTUra: 06/09/2022 - rENaTa GUrGEl 
SaNToS BorGES - dirETora E ordENadora dE dESPESa do fUNdo 
dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚBlica/fiSP.

Protocolo: 850409
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 056/2022 - ccc/PMPa; EXEr-
cÍcio: 2022; oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada no 
fornecimento e instalação de aparelhos de ares-condicionados split, no 
prédio do departamento Geral de Pessoal da PMPa, referente ao Processo 
de licitação nº 2021/1177771; o valor do presente Termo de contrato é 
de r$ 338.282,81 (trezentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e dois 
reais e oitenta e um centavos); data da assinatura: 08/09/2022. Vigên-
cia: 08/09/2022 a 07/09/2023; a despesa com este contrato ocorrerá da 
seguinte forma: ProGraMa 1297 - Manutenção da Gestão; aÇÃo (Pro-
JETo/aTiVidadE) 26/8338 - operacionalização das ações administrativas; 
NaTUrEZa da dESPESa 3.3.90.37 - locação de Mão de obra; 3.3.90.39 
- outros Serviços de Terceiros - PJ; 4.4.90.52 - Equipamento e Material 
Permanente; Pi 4120008338c; 4120008338E; fonte de recurso 0101 (re-
cursos ordinários); Empresa: SPliTSErVicE rEfriGEraÇÃo E coMÉr-
cioSESErViÇoS lTda ; cNPJ nº 11.048.879/0001-68, iE: 15.2.89.358-0 
; ordenador de despesa: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl 
QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 850111
.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do 4° terMo aditiVo ao coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 859/2018 – ccc/PMPa
PUBlicado No doE Nº 35.106, do dia 06/09/2022, ProT. Nº 848798
oNde se LÊ: ViGÊNcia:05/09/2022 a 04/09/2023
Leia-se: ViGÊNcia:04/09/2022 a 03/09/2023
ordENador: JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 849971
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão eletrônico nº 28/2022 – dL/PMPa. Órgão: PolÍcia MiliTar 
do Pará. objeto: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta 
mais vantajosa para a aquisição de mobiliário (armários em aço tipo rou-
peiro) para aparelhamento das unidades administrativas e operacionais 
da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos”.
data e hora de abertura: 21/09/2022, às 10h00 (horário de Brasília). lo-
cal: www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. Edital se en-
contra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/
compras. Belém-Pa, 08 de setembro de 2022. JacQUEliNE da TriNdadE 
SaNTiaGo - MaJ QoPM rG 35.498 – PrEGoEira

Protocolo: 850020

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 53/2022/dL/PMPa
Pae 2022/442599
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001-42, e a contratada, cBc – coMPaNHia BraSilEira 
dE carTUcHoS, inscrita sob o cNPJ nº 57.494.031/0001-63.
do oBJETo: aquisição de munições calibre .40, para repor o estoque do 
Almoxarifado Central a fim de atender às necessidades da PMPA.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, i, conside-
rando a exclusividade do fornecimento do material, conforme documenta-
ção comprobatória constante nos autos.
Valor ESTiMado: r$ 292.380,00 (duzentos e noventa e dois mil e tre-
zentos e oitenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1417 – atuação Jurisdicional; ação 
(projeto/atividade): 04/8176 – implementação do Programa de Segurança e 
acesso aos Prédios do Poder Judiciário - 1º Grau; 04/8178- implementação 
do Programa de Segurança e acesso aos Prédios do Poder Judiciário - apoio 
indireto à atividade Judicante; Elemento de despesa: 3.33.90.30.05 – Ma-
terial de consumo = Explosivos e Munições; Plano interno: 4120008176c; 
4120008178c; fonte de recurso: 0101007707 (Tesouro).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE – GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 08 de setembro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 850460

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Comandante - Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 53/2022/dl/PMPa, PaE nº 2022/442599, visando à aquisi-
ção de munições calibre .40, para repor o estoque do almoxarifado central 
a fim de atender às necessidades da PMPA.
Valor: r$ 292.380,00 (duzentos e noventa e dois mil e trezentos e oitenta reais).
Belém - Pa, 08 de setembro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 850464
.

diÁria
.

Portaria Nº4875/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: oeiras do Pará-Pa; Período: 01 a 
06/09/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: TEN PM delson Teixeira ferreira; cPf: 808.004.832-00 ; Valor: 
r$1.269,99. SGT PM Márcio de oliveira Mesquita; cPf: 611.715.302-
34; Valor: r$1.186,92. SGT PM diego de Paulo Machado da Silva; cPf: 
991.178.272-72; Valor: r$1.186,92. Sd PM cherleno cristo rosa; cPf: 
916.489.552-15; Valor: r$1.139,40. Sd PM robson cleber da Silva 
Moraes; cPf: 008.639.952-76 ; Valor: r$1.139,40. Sd PM Eduardo de 
almeida E Silva; cPf: 942.446.502-53; Valor: r$1.139,40. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4876/22/di/dF – 
Objetivo: Policiamento E Fiscalização De Trânsito 2ª Quinzena De Junho/2022 
; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 14 a 29/06/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Paulo 
da rosa celso de farias; cPf: 299.192.402-06; Valor: r$2.611,20. 
SGT PM carlos roberto rodrigues carneiro; cPf: 451.913.282-72; Valor: 
r$2.611,20. SGT PM alberto de araújo fasto; cPf: 703.109.392-91; 
Valor: r$2.611,20. SGT PM Howard ross Teixeira; cPf: 449.647.142-68; 
Valor: r$2.611,20. cB PM andrei rodrigo Viana Maciel; cPf: 859.717.152-
91; Valor: r$2.571,60. cB PM rodrigo Valente Guedes; cPf: 937.911.192-
49; Valor: r$2.571,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4877/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: itaituba-Pa; destino: rurópolis-Pa; Período: 
01/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM 
andersen Kelly Vieira de Sousa; cPf: 522.263.012-91; Valor: r$131,88. 
Sd PM Wallace Painiu de Souza; cPf: 021.397.572-62; Valor: r$126,60. 
Sd PM douglas Pinheiro lopes; cPf: 986.383.942-68; Valor: r$126,60. 
Sd PM José Marcos Martins da Silva; cPf: 003.819.622-02; Valor: r$126,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4878/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: itaituba-Pa; destino: rurópolis-Pa; Período: 02/09/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: cB PM Jardel de 
aguiar Portela; cPf: 009.014.521-65; Valor: r$126,60. cB PM Edevaldo 
lopes frança; cPf: 899.777.852-87; Valor: r$126,60. cB PM flávio Viana 
de almeida; cPf: 001.242.052-24; Valor: r$126,60. cB PM francisco clézio 
rocha dos Santos; cPf: 846.314.572-87; Valor: r$126,60. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4879/22/di/dF – 
objetivo: curso de Monitor de Equitação; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: rio de Janeiro-rJ; 
Período: 04/08 a 03/09/2022; Quantidade de diárias (ajuda de custo): 
30 de alimentação e 30 de pousada; Servidores: SGT PM ronaldo Pinheiro 
Moura; cPf: 679.147.562-53; Valor: r$11.869,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 850447
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°122/2022-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor cHriSTiaN MiraNda riBEiro, 1º TEN QoSPM 
rG 40886, cPf 788.283.252-91, Mf 59383971, farmacêutico da farMa-
cESo - faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 1.500,00 (Mil 
Quinhentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática 890101/08.122.1297.8338.0000; sendo r$1.500,00 (Mil Quinhen-
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tos reais) na 339039 (Pessoa Jurídica)
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 08 de Setembro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 849960
Portaria N°123/2022-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor SidNEY da SilVa GUrrEiro, 2º SGT PM rG 
24423, cPf 252.486.502-91, Mf 56996901, chefe do setor dos transpor-
tes do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 1.000,00 
(Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programáti-
ca 890101/08.122.1297.8338.0000; sendo r$1.000,00 (Mil reais) na 
339039 (Pessoa Jurídica)
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 08 de Setembro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 850129
Portaria N°124/2022- GaB. diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora Maria criSTiNa fErrEira da SilVa, 3ºSGT 
PM rG 14265, cPf 332.572.562-72, Mf 5072360, auxiliar do Setor de or-
çamento do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.600,00 
(Três Mil Seiscentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional 
programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.600,00 (Três Mil Seis-
centos reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60 (sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 08 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: 850239
..

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

Portaria
.

Portaria de sUBstitUiÇÃo de Fiscais Nº 012/2022 – FUN-
saU/coNtratos
a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUNSaU, no 
uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 12/07/2002.
rESolVE:
art. 1º EXoNErar o militar 2° TEN QoPM rG 42770 fraNciSco daS 
CHAGAS DE LIMA JUNIOR das funções de acompanhamento e fiscalização, 
como interino, que foi nomeado pela PorTaria dE SUBSTiTUiÇÃo 
dE fiScaiS Nº 005/2022-fUNSaU/coNTraToS, do contrato de 
credenciamento nº 009/2018 – fUNSaU celebrado com a empresa M. 
ParrEira dE MElo (clinica centro da Visão), com sede em altamira/Pa.
art. 2º NoMEar a militar 1º TEN QoPM rG 36057, EliZaBETE liMa 
SoarES, como fiscal interina, do contrato de credenciamento nº 
009/2018 – fUNSaU, celebrado com a empresa M. ParrEira dE MElo 
(clinica centro da Visão), com sede em altamira/Pa.
art. 3º MaNTEr o militar 2° TEN QoPM rG 37437 JoSÉ coElHo loUrENÇo 
JUNior, como fiscal Titular, do contrato de credenciamento nº 009/2018 
– fUNSaU, celebrado com a empresa M. ParrEira dE MElo (clinica 
centro da Visão), com sede em altamira/Pa.
art. 10º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 30 de agosto de 2022.
ordenador: raiMUNdo aQUiNo dE SoUZa diaS - cEl QoPM r/r rG 12699
diretor do fUNSaU

Protocolo: 850150
Portaria de sUBstitUiÇÃo de Fiscais Nº 011/2022 – FUN-
saU/coNtratos
a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUN-
SaU, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 
12/07/2002.
rESolVE:
art. 1º EXoNErar o militar 2° TEN QoPM rG 42770 fraNciSco daS 
CHAGAS DE LIMA JUNIOR das funções de acompanhamento e fiscalização, 
como interino, que foi nomeado pela PorTaria dE SUBSTiTUiÇÃo dE 
fiScaiS Nº 008/2021-fUNSaU/coNTraToS, do contrato de credenciamento 

nº 021/2018 – fUNSaU celebrado com a empresa iMEd - iNSTiTUTo dE 
MEdiciNa E SaUdE lTda – ME, com sede em Vitória do Xingu/Pa.
art. 2º NoMEar a militar 1º TEN QoPM rG 36057, EliZaBETE liMa 
SoarES, como fiscal interina, do contrato de credenciamento nº 
021/2018 – fUNSaU, celebrado com a empresa iMEd - iNSTiTUTo dE 
MEdiciNa E SaUdE lTda – ME, com sede em Vitória do Xingu/Pa.
art. 3º MaNTEr o militar 2° TEN QoPM rG 39229 EliaS MoNTEiro da 
SilVa JUNior, como fiscal Titular, do contrato de credenciamento nº 
021/2018 – fUNSaU, celebrado com a empresa iMEd - iNSTiTUTo dE 
MEdiciNa E SaUdE lTda – ME, com sede em Vitória do Xingu/Pa.
art. 10º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 30 de agosto de 2022.
ordenador: raiMUNdo aQUiNo dE SoUZa diaS - cEl QoPM r/r rG 12699
diretor do fUNSaU

Protocolo: 850147
Portaria de sUBstitUiÇÃo de Fiscais Nº 010/2022 – FUN-
saU/coNtratos
a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUNSaU, no 
uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 12/07/2002.
rESolVE:
art. 1º EXoNErar o militar 2° TEN QoPM rG 42770 fraNciSco daS 
CHAGAS DE LIMA JUNIOR das funções de acompanhamento e fiscalização, 
como interino, que foi nomeado pela PorTaria dE SUBSTiTUiÇÃo 
dE fiScaiS Nº 007/2022-fUNSaU/coNTraToS, do contrato de 
credenciamento nº 006/2018 – fUNSaU celebrado com a empresa 
diaGNoSTicoS & iMaGENoloGia lTda (clinica diagmed), com sede em 
altamira/Pa.
art. 2º NoMEar a militar 1º TEN QoPM rG 36057, EliZaBETE liMa 
SoarES, como fiscal interina, do contrato de credenciamento nº 006/2018 
– fUNSaU, celebrado com a empresa diaGNoSTicoS & iMaGENoloGia 
lTda (clinica diagmed), com sede em altamira/Pa.
art. 3º MaNTEr o militar 2° TEN QoPM rG 37437 JoSÉ coElHo loUrENÇo 
JUNior, como fiscal Titular, do contrato de credenciamento nº 006/2018 
– fUNSaU, celebrado com a empresa diaGNoSTicoS & iMaGENoloGia 
lTda (clinica diagmed), com sede em altamira/Pa.
art. 10º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 30 de agosto de 2022.
ordenador: raiMUNdo aQUiNo dE SoUZa diaS - cEl QoPM r/r rG 12699
diretor do fUNSaU

Protocolo: 850144
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato da Portaria N°162/iN/coNtrato, de 02 de seteM-
Bro de 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/900232
contrato n°: 118/2022
fiscal do contrato: cB BM SaNNiErY liSBoa da SilVa , Mf: 57217937-1
fiscal Suplente do contrato: Sd BM rEYNaN SilVa daS NEVES, Mf: 
5932363-1
objeto: aquisição pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará de Equipamen-
tos de uso em atividade de mergulho de resgate e de Proteção individual 
para atender às necessidades operacionais da instituição.
Valor: r$ 10.958,00 (dez mil, novecentos e cinquenta e oito reais)
Vigência: Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: SEGliNE diSTriBUidora E iMPorTadora dE EQUiPaMEN-
ToS dE SEGUraNÇa EirEli
cNPJ: 06.016.341/0001-31 .
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 849993
eXtrato da Portaria N°164/iN/coNtrato, de 08 de seteM-
Bro de 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/1110458
contrato n°: 122/2022
fiscal do contrato: 3° SGT QBM VaNdilSoN alVES dE JESUS, Mf: 
57175067-1.
fiscal Suplente do contrato: cB BM adriaNo SoUZa da rocHa, Mf: 
57218047-1.
objeto: aquisição de 500 (quinhentos) Kits Higiene, a fim de realizar ação 
de resposta ao município de São félix do Xingu/Pa, o qual solicita ajuda 
humanitária, em virtude de decretação de Situação de Emergência.
Valor: r$ 69.820,00 (sessenta e nove mil, oitocentos e vinte reais).
Vigência: Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: SQUadra coMErcio E SErViÇoS lTda.
cNPJ: 34.385.304/0001-36.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 850033
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eXtrato da Portaria N°163/iN/coNtrato, de 02 de seteM-
Bro de 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/900232
contrato n°: 119/2022
fiscal do contrato: cB BM SaNNiErY liSBoa da SilVa , Mf: 57217937-1
fiscal Suplente do contrato: Sd BM rEYNaN SilVa daS NEVES, Mf: 
5932363-1
objeto: aquisição pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará de Equipamen-
tos de uso em atividade de mergulho de resgate e de Proteção individual 
para atender às necessidades operacionais da instituição.
Valor: r$ 70.020,00 (setenta mil e vinte reais).
Vigência: Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: BEllSUB coMErcio dE MaTEriaiS ESPorTiVoS lTda.
cNPJ: 04.002.498/0001-82.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 850010
eXtrato da Portaria N°165/iN/coNtrato, de 08 de seteM-
Bro de 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/1110458
contrato n°: 123/2022
fiscal do contrato: 3° SGT QBM VaNdilSoN alVES dE JESUS, Mf: 
57175067-1.
fiscal Suplente do contrato: cB BM adriaNo SoUZa da rocHa, Mf: 
57218047-1.
objeto: aquisição de 1000 (mil) Kits Dormitórios, a fim de realizar ação 
de resposta ao município de São félix do Xingu/Pa, o qual solicita ajuda 
humanitária, em virtude de decretação de Situação de Emergência.
Valor: r$ 209.960,00 (duzentos e nove mil, novecentos e sessenta reais).
Vigência: Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: E c Garcia doS SaNToS coMErcio, SErVicoS E rEPrE-
SENTacao EirEli.
cNPJ: 26.370.836/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 850055
eXtrato da Portaria N°166/iN/coNtrato, de 08 de seteM-
Bro de 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/1069402.
contrato n°: 121/2022
fiscal do contrato: cB BM iSMaEl JUNio PaNToJa da SilVa, Mf: 
57218552-1.
fiscal Suplente do contrato: 3º SGT BM roGÉrio da cUNHa BriTo, Mf: 
54185276-1.
Objeto: Aquisição de 10 cestas de ajuda humanitária, a fim de realizar 
ação de resposta ao município de Breves/Pa, o qual solicita ajuda humani-
tária, em virtude de decretação de Situação de Emergência.
Valor: r$ 2.613,20 (dois mil, seiscentos e treze reais, e vinte centavos).
Vigência: Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 850074
eXtrato da Portaria N°167/iN/coNtrato, de 08 de seteM-
Bro de 2022
Exercício: 2022
Processo nº:2022/882595
contrato n°: 120/2022
fiscal do contrato: TEN cEl QoBM fraNciSco da SilVa JUNior, Mf: 
5749115-1
fiscal Suplente do contrato: cB QBM MaNoEl SaNTaNa MoNTEiro JU-
Nior, Mf: 54196362-2
objeto: contratação de empresa especializada no serviço de transporte de 
cargas e mudanças do município de Santarém para a região metropolitana 
de Belém
Valor: r$ 14.499,99 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais, 
noventa e nove centavos)
Vigência: Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver
contratada: JHoNES PErEira dE SoUZa
cNPJ: 45.651.181/0001-54
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 850205

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº: 121/2022
eXercÍcio: 2022
Objeto: Aquisição de 10 (dez) cestas de ajuda humanitária, a fim de re-
alizar ação de resposta ao município de Breves-Pa, o qual solicita ajuda 
humanitária, em virtude de decretação de Situação de Emergência, o qual 
solicita ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação de Emer-
gência.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 023/2021 SrP / aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo Nº 003/2021 – cBMPa e Processo administrativo N° 2022/1069402.
data da assinatura: 08/09/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030

fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 2.613,20 (dois mil, seiscentos e treze reais, e vinte centavos)
Vigência: 08/09/2022 aTÉ 08/09/2023
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 850071
eXtrato do coNtrato Nº: 123/2022
eXercÍcio: 2022
Objeto: Aquisição de 1000 (mil) Kits Dormitórios, a fim de realizar ação 
de resposta ao município de São félix do Xingu/Pa, o qual solicita ajuda 
humanitária, em virtude de decretação de Situação de Emergência.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 30/2021 SrP – cBMPa / aTa dE rE-
GiSTro dE PrEÇo Nº 002/2022 – c e Processo administrativo N° 
2022/1110458
data da assinatura: 08/09/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 209.960,00 (duzentos e nove mil, novecentos e sessenta reais).
Vigência: 08/09/2022 aTÉ 08/09/2023
contratada: E c Garcia doS SaNToS coMErcio, SErVicoS E rEPrE-
SENTacao EirEli.
cNPJ: 26.370.836/0001-71
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 850053
eXtrato do coNtrato Nº: 122/2022
eXercÍcio: 2022
Objeto: Aquisição de 500 (quinhentos) Kits Higiene, a fim de realizar ação 
de resposta ao município de São félix do Xingu/Pa, o qual solicita ajuda 
humanitária, em virtude de decretação de Situação de Emergência.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 30/2021 SrP – cBMPa / aTa dE rE-
GiSTro dE PrEÇo Nº 002/2022 – a e Processo administrativo N° 
2022/1110458.
data da assinatura: 08/09/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 69.820,00 (sessenta e nove mil, oitocentos e vinte reais).
Vigência: 08/09/2022 aTÉ 08/09/2023
contratada: SQUadra coMErcio E SErViÇoS lTda.
cNPJ: 34.385.304/0001-36.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 850032
eXtrato do coNtrato Nº: 118/2022
eXercÍcio: 2022
objeto: aquisição pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará de Equipamen-
tos de uso em atividade de mergulho de resgate e de Proteção individual 
para atender às necessidades operacionais da instituição.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 004/2022 - cBMPa / aTa dE rEGiSTro 
dE PrEÇo N° 04/2022-a e Processo Eletrônico 2021/900232.
data da assinatura: 02/09/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 01060110108 - coNVÉNio cBMPa/iNfraEro.
funcional Programática: 06.182.1502.7563 - adequação de Unidades do cBM
Elemento de despesa: 339030 - Material de consumo
Plano interno: 1050007563c
Valor Global: r$ 10.958,00 (dez mil, novecentos e cinquenta e oito reais)
Vigência: 02/09/2022 aTÉ 02/09/2023
contratada: SEGliNE diSTriBUidora E iMPorTadora dE EQUiPaMEN-
ToS dE SEGUraNÇa EirEli.
cNPJ: 06.016.341/0001-31.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 849991
eXtrato do coNtrato Nº: 119/2022
eXercÍcio: 2022
objeto: aquisição pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará de Equipamen-
tos de uso em atividade de mergulho de resgate e de Proteção individual 
para atender às necessidades operacionais da instituição.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 004/2022 - cBMPa / aTa dE rEGiSTro 
dE PrEÇo N° 04/2022-B e Processo Eletrônico 2021/900232.
data da assinatura: 02/09/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 01060110108 - coNVÊNio cBMPa/iNfraEro.
funcional Programática: 06.182.1502.7563 - adequação de Unidades do cBM
Elemento de despesa: 339030 - Material de consumo
Plano interno: 1050007563c
Valor Global: r$ 70.020,00 (setenta mil e vinte reais).
Vigência: 02/09/2022 aTÉ 02/09/2023
contratada: BEllSUB coMErcio dE MaTEriaiS ESPorTiVoS lTda.
cNPJ: 04.002.498/0001-82.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 850009
eXtrato do coNtrato Nº: 120/2022
eXercÍcio: 2022
objeto: contratação de empresa especializada no serviço de transporte de 
cargas e mudanças do município de Santarém para a região metropolitana 
de Belém.
origem: coTaÇÃo ElETrÔNico N° 009/2022 - cBMPa e Processo Eletrô-
nico Nº 2022/882595.
data da assinatura: 08/09/2022
Unidade Gestora: 310101
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Unidade orçamentária: 31101
funcional Programática: 06.122.1297.8338
fonte de recurso: 0101000000
Elemento de despesa: 339030
Plano interno: 4120008338c
Valor Global: r$ 14.499,99 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e nove 
reais, noventa e nove centavos)
Vigência: 08/09/2022 aTÉ 08/09/2023
contratada: JHoNES PErEira dE SoUZa
cNPJ: 45.651.181/0001-54
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 850199

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
119/2022 – cBMPa
data de assinatura: 08/09/2022
Valor: r$ 10.000,00 (dez mil reais).
objeto: curso in company: Nova lei de licitações e contratos.
fonte de recurso: 0101000000.
funcional Programática: 06.182.1502.8932.
Elemento de despesa: 339039.
contratada: PUBlic THiNKEr TrEiNaMENToS E caPaciTaÇÕES lTda,
cNPJ: 36.338.049/0001-04.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 850094
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3298/2022-GaB/dGPc/cedÊNcia
Belém, 05 de Setembro de 2022
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/923278, 
por meio do qual o Excelentíssimo Senhor Ualame fialho Machado, Secre-
tário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, solicita a cessão da 
servidora renata Gurgel Santos Borges, delegada de Polícia civil, matrícu-
la nº 5917088, para SEGUP/Pa,
coNSidEraNdo que a cessão do servidor em questão é excepcional às 
regras do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, pelo que foi analisada 
à luz do que dispõe o artigo 12 do referido dispositivo, consta nos autos 
a manifestação da Excelentíssima Secretária de Estado de planejamento 
e administração, bem como a autorização da cessão pelo período de 04 
(quatro) anos, exarada pelo Excelentíssimo chefe da casa civil da Gover-
nadoria do Estado,
r E S o l V E:
i - cEdEr, a servidor dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES, Matrícula 
nº 5917088, para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa 
Social - SEGUP, pelo período de 04 (quatro) anos, com ônus o cedente, 
sem reembolso, a contar de 01/08/2022 até 29/07/2026, em conformida-
de com o decreto Estadual nº 795, de 29 de maio de 2020;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civi

Protocolo: 850016
Belém-Pa, 05 setembro de 2022
Portaria N.º 103/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria n°182/2020-dG/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i - dESiGNar nos termos da lei nº 8.666/93 o servidor HEriSSoN rodri-
GUES TEiXEira, Papiloscopista, matrícula n° 57193179 para acompanhar 
como FISCAL a execução do Contrato nº 366/2022–PC/PA, firmado com 
a empresa M.f. PaSSaGli - ME forENSE, cNPJ Nº 21.407.647/0001-02, 
cujo objeto é a aquisição de insumos e equipamentos para perícia papilos-
cópica, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 
referência, e no seu impedimento o servidor carloS aUGUSTo fErrEira 
da rocHa JUNior, Papiloscopista, matrícula n° 5939698, que assistirá o 

referido contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil do 
Estado do Pará, desde o início até o término da vigência contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iV – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil
Belém-Pa, 05 setembro de 2022
Portaria N.º 104/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria n°182/2020-dG/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i - dESiGNar nos termos da lei nº 8.666/93 o servidor HEriSSoN ro-
driGUES TEiXEira, Papiloscopista, matrícula n° 57193179 para acompa-
nhar como FISCAL a execução do Contrato nº 367/2022–PC/PA, firmado 
com a empresa TEclaB da aMaZÔNia coMÉrcio dE EQUiPaMENToS E 
MaTEriaiS dE laBoraTÓrio lTda, cNPJ Nº 06.759.858/0001-10, cujo 
objeto é a aquisição de insumos e equipamentos para perícia papiloscó-
pica, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 
referência, e no seu impedimento o servidor carloS aUGUSTo fErrEira 
da rocHa JUNior, Papiloscopista, matrícula n° 5939698, que assistirá o 
referido contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil do 
Estado do Pará, desde o início até o término da vigência contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iV – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil
Belém-Pa, 05 setembro de 2022
Portaria N.º 105/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria n°182/2020-dG/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i - dESiGNar nos termos da lei nº 8.666/93 o servidor HEriSSoN ro-
driGUES TEiXEira, Papiloscopista, matrícula n° 57193179 para acom-
panhar como FISCAL a execução do Contrato nº 368/2022–PC/PA, fir-
mado com a empresa MarcoM MariNHo coMErcial lTda, cNPJ Nº 
07.280.674/0001-36, cujo objeto é a aquisição de insumos e equipamen-
tos para perícia papiloscópica, conforme especificações e quantitativos 
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estabelecidos no Termo de referência, e no seu impedimento o servidor 
carloS aUGUSTo fErrEira da rocHa JUNior, Papiloscopista, matrícula 
n° 5939698, que assistirá o referido contrato com as mesmas atribuições, 
no âmbito da Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até o término 
da vigência contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iV – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil
Belém-Pa, 05 setembro de 2022
Portaria N.º 106/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria n°182/2020-dG/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i - dESiGNar nos termos da lei nº 8.666/93 o servidor carloS aUGUS-
To fErrEira da rocHa JUNior, Papiloscopista, matrícula n° 5939698 
para acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 369/2022–
Pc/PA, firmado com a empresa ILMA CHAVES PEREIRA – EI, CNPJ Nº 
19.026.964/0001-37, cujo objeto é a aquisição de insumos e equipamen-
tos para perícia papiloscópica, conforme especificações e quantitativos es-
tabelecidos no Termo de referência, e no seu impedimento o servidor, 
HEriSSoN rodriGUES TEiXEira, Papiloscopista, matrícula n° 57193179 
que assistirá o referido contrato com as mesmas atribuições, no âmbito 
da Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até o término da vigência 
contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iV – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil
Belém-Pa, 05 setembro de 2022
Portaria N.º 107/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria n°182/2020-dG/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.

rESolVE:
i - dESiGNar nos termos da lei nº 8.666/93 o servidor carloS aUGUS-
To fErrEira da rocHa JUNior, Papiloscopista, matrícula n° 5939698 
para acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 370/2022–
PC/PA, firmado com a empresa QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ Nº 
11.301.724/0001-91, cujo objeto é a aquisição de insumos e equipamen-
tos para perícia papiloscópica, conforme especificações e quantitativos es-
tabelecidos no Termo de referência, e no seu impedimento o servidor, 
HEriSSoN rodriGUES TEiXEira, Papiloscopista, matrícula n° 57193179 
que assistirá o referido contrato com as mesmas atribuições, no âmbito 
da Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até o término da vigência 
contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iV – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil
Belém-Pa, 05 setembro de 2022
Portaria N.º 108/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria n°182/2020-dG/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i - dESiGNar nos termos da lei nº 8.666/93 o servidor carloS aUGUSTo 
fErrEira da rocHa JUNior, Papiloscopista, matrícula n° 5939698 para 
acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 371/2022–Pc/Pa, 
firmado com a empresa PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS FER-
raMENTaS lTda, cNPJ Nº 09.382.346/0001-76, cujo objeto é a aquisição 
de insumos e equipamentos para perícia papiloscópica, conforme especi-
ficações e quantitativos estabelecidos no Termo de referência, e no seu 
impedimento o servidor, HEriSSoN rodriGUES TEiXEira, Papiloscopista, 
matrícula n° 57193179 que assistirá o referido contrato com as mesmas 
atribuições, no âmbito da Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até 
o término da vigência contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iV – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil
Belém-Pa, 05 setembro de 2022
Portaria N.º 109/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria n°182/2020-dG/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
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rESolVE:
i - dESiGNar nos termos da lei nº 8.666/93 o servidor arTHUr aKiHiro 
BaBa PaSTaNa, Papiloscopista, matrícula n° 5940146 para acompanhar 
como FISCAL a execução do Contrato nº 372/2022–PC/PA, firmado com a 
empresa rEY-GlaSS coMErcial lTda – EPP, cNPJ Nº 04.345.762/0001-
80, cujo objeto é a aquisição de insumos e equipamentos para perícia 
papiloscópica, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 
Termo de referência, e no seu impedimento o servidor, rodriGo PiNHEi-
ro ScHMidT, Papiloscopista, matrícula n° 5940364 que assistirá o referido 
contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil do Estado 
do Pará, desde o início até o término da vigência contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iV – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil
Belém-Pa, 05 setembro de 2022
Portaria N.º 110/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria n°182/2020-dG/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i - dESiGNar nos termos da lei nº 8.666/93 o servidor arTHUr aKiHiro 
BaBa PaSTaNa, Papiloscopista, matrícula n° 5940146 para acompanhar 
como FISCAL a execução do Contrato nº 373/2022–PC/PA, firmado com 
a empresa SiTE MÉdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS E MEdicaMEN-
ToS HoSPiTalar lTda, cNPJ Nº 33.762.284/0001-02, cujo objeto é a 
aquisição de insumos e equipamentos para perícia papiloscópica, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, e no 
seu impedimento o servidor, rodriGo PiNHEiro ScHMidT, Papiloscopis-
ta, matrícula n° 5940364 que assistirá o referido contrato com as mesmas 
atribuições, no âmbito da Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até 
o término da vigência contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iV – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil
Belém-Pa, 05 setembro de 2022
Portaria N.º 111/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria n°182/2020-dG/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.

rESolVE:
i - dESiGNar nos termos da lei nº 8.666/93 o servidor arTHUr aKiHiro 
BaBa PaSTaNa, Papiloscopista, matrícula n° 5940146 para acompanhar 
como FISCAL a execução do Contrato nº 374/2022–PC/PA, firmado com a 
empresa TrE3 aVENTaiS HoSPiTalarES lTda, cNPJ Nº 41.388.986/0001-
04, cujo objeto é a aquisição de insumos e equipamentos para perícia pa-
piloscópica, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Ter-
mo de referência, e no seu impedimento o servidor, rodriGo PiNHEiro 
ScHMidT, Papiloscopista, matrícula n° 5940364 que assistirá o referido 
contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil do Estado 
do Pará, desde o início até o término da vigência contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iV – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil
Belém-Pa, 05 setembro de 2022
Portaria N.º 112/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria n°182/2020-dG/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i - dESiGNar nos termos da lei nº 8.666/93 o servidor arTHUr aKiHi-
ro BaBa PaSTaNa, Papiloscopista, matrícula n° 5940146 para acompa-
nhar como FISCAL a execução do Contrato nº 375/2022–PC/PA, firmado 
com a empresa MErcaUTil coMÉrcio dE fErraMENTaS E UTilidadE 
lTda, cNPJ Nº 34.737.085/0001-07, cujo objeto é a aquisição de insu-
mos e equipamentos para perícia papiloscópica, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de referência, e no seu impedimen-
to o servidor, rodriGo PiNHEiro ScHMidT, Papiloscopista, matrícula n° 
5940364 que assistirá o referido contrato com as mesmas atribuições, no 
âmbito da Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até o término da 
vigência contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iV – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil

Protocolo: 849919
.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato n°366/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão ele-
trônico srP nº 05/2022.
Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e a EMPrESa M.f. PaSSaGli - ME forENSE, inscrito(a) no cNPJ/Mf sob 
o nº 21.407.647/0001-02. data da assinatura: 01/09/2022. Vigência: o 
prazo de vigência será de 12 (doze) meses. Valor: r$ 293.172,84 (duzen-
tos e noventa e três mil e cento e setenta e dois reais e oitenta e quatro 
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centavos). objeto: aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E EQUiPaMENToS Para PE-
rÍcia PaPiloScÓPica. Processo nº 2021/1150416. orçamento: função 
Programática: 40101.06.422.1500.8804; Elemento de despesa: 339030; 
fonte: 0101/0301. contratada: EMPrESa M.f. PaSSaGli - ME forENSE 
i. Endereço da contratada: rua doutor Jarbas Vidal Gomes, 30, sala 302, 
Bairro: cidade Nova, cEP: 31.270-070,Belo Horizonte/MG, Telefone: (21) 
2573-1313 / (31) 99970-4272, e-mail: passagli@mfpforense.com.br. or-
denadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
eXtrato de coNtrato
contrato n°367/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão ele-
trônico srP nº 05/2022.
Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e a EMPrESa TEclaB da aMaZÔNia coMÉrcio dE EQUiPaMENToS 
E MaTEriaiS dE laBoraTÓrio lTda, inscrito(a) no cNPJ/Mf sob o nº 
06.759.858/0001-10. data da assinatura: 01/09/2022. Vigência: o prazo 
de vigência será de 12 (doze) meses. Valor: r$ 91.525,00 (noventa e um mil e 
quinhentos e vinte e cinco reais). objeto: aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E EQUi-
PaMENToS Para PErÍcia PaPiloScÓPica. Processo nº 2021/1150416. 
orçamento: função Programática: 40101.06.422.1500.8804; Elemento 
de despesa: 339030; fonte: 0101/0301. contratada: EMPrESa TEclaB 
da aMaZÔNia coMÉrcio dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS dE laBora-
TÓrio lTda. Endereço da contratada: rua Stênio Neves, 96, Parque 10 
de Novembro – Manaus/aM, cEP: 69055-713, Telefone: (92) 3611-1313, 
e-mail: cristiani@teclabam.com.br. ordenadora responsável: ana Michelle 
Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia 
civil do Estado do Pará.
eXtrato de coNtrato
contrato n°368/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão ele-
trônico srP nº 05/2022.
Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e a EMPrESa MarcoM MariNHo coMErcial lTda, inscrito(a) no 
cNPJ/Mf sob o nº 07.280.674/0001-36. data da assinatura: 01/09/2022. 
Vigência: o prazo de vigência será de 12 (doze) meses. Valor: r$ 
72.850,00 (setenta e dois mil e oitocentos e cinquenta reais). objeto: 
aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E EQUiPaMENToS Para PErÍcia PaPiloS-
cÓPica. Processo nº 2021/1150416. orçamento: função Programáti-
ca: 40101.06.422.1500.8804; Elemento de despesa: 339030; fonte: 
0101/0301. contratada: EMPrESa MarcoM MariNHo coMErcial lTda. 
Endereço da contratada: avenida antônio carlos Magalhães, 3129 – Edf. 
Base Empresarial, Salas 205, 206 e 305, Parque Bela Vista, Salvador/Ba- 
cEP: 40280-000, Telefone: (71) 2107-9787 / (71) 98227-4448, e-mail: 
vendasmarcom01@outlook.com. ordenadora responsável: ana Michelle 
Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia 
civil do Estado do Pará.
eXtrato de coNtrato
contrato n°369/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão ele-
trônico srP nº 05/2022.
Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e a EMPrESa ilMa cHaVES PErEira – Ei, inscrito(a) no cNPJ/Mf sob o 
nº 19.026.964/0001-37. data da assinatura: 01/09/2022. Vigência: o prazo 
de vigência será de 12 (doze) meses. Valor: r$ 3.656,16 (três mil e seis-
centos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos). objeto: aQUiSiÇÃo 
dE iNSUMoS E EQUiPaMENToS Para PErÍcia PaPiloScÓPica. Processo nº 
2021/1150416. orçamento: função Programática: 40101.06.422.1500.8804; 
Elemento de despesa: 339030; fonte: 0101/0301. contratada: EMPrESa 
ilMa cHaVES PErEira – Ei. Endereço da contratada: av. francisco Negrão, 
503, Bairro céu azul, Belo Horizonte/MG Base, cEP: 31545-000, Telefone: 
(31) 3491-7359, e-mail: licitações.icp@gmail.com . ordenadora responsá-
vel: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado 
Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
eXtrato de coNtrato
contrato n°370/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão ele-
trônico srP nº 05/2022.
Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e a EMPrESa QUalY coMErcial EirEli, inscrito(a) no cNPJ/Mf sob 
o nº 11.301.724/0001-91. data da assinatura: 01/09/2022. Vigência: o 
prazo de vigência será de 12 (doze) meses. Valor: r$ 31.851,54 (trinta e 
um mil e oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centa-
vos). objeto: aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E EQUiPaMENToS Para PErÍcia 
PaPiloScÓPica. Processo nº 2021/1150416. orçamento: função Progra-
mática: 40101.06.422.1500.8804; Elemento de despesa: 339030; fonte: 
0101/0301. contratada: EMPrESa QUalY coMErcial EirEli. Endereço 
da contratada: rua Escorpião, 230, Bairro Serra Verde, Passos/MG, cEP: 
37901-304, Telefone: (35) 3526-9274 / (35) 3526-9198, e-mail: pedi-
dos@qualycomercial.com. ordenadora responsável: ana Michelle Gonçal-
ves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil 
do Estado do Pará.
eXtrato de coNtrato
contrato n°371/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão ele-
trônico srP nº 05/2022.
Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e a EMPrESa PlaST GoldEN coMÉrcio dE EMBalaGENS fErra-
MENTaS lTda, inscrito(a) no cNPJ/Mf sob o nº 09.382.346/0001-76. 
data da assinatura: 01/09/2022. Vigência: o prazo de vigência será de 
12 (doze) meses. Valor: r$ 309,60 (trezentos e nove reais e sessenta 
centavos). objeto: aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E EQUiPaMENToS Para PE-
rÍcia PaPiloScÓPica. Processo nº 2021/1150416. orçamento: função 
Programática: 40101.06.422.1500.8804; Elemento de despesa: 339030; 
fonte: 0101/0301. contratada: EMPrESa PlaST GoldEN coMÉrcio dE 
EMBalaGENS fErraMENTaS lTda. Endereço da contratada: rua Galatéa, 
1.793, Bairro carandirú, São Paulo/SP, cEP: 02068-000, Telefone: (11) 

2959-6643 / (11) 2283-0555, e-mail: reis@plastgolden.com.br. ordenado-
ra responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete 
do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
EXTraTo dE coNTraTo
contrato n°372/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 
SrP nº 05/2022.
Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e a EMPrESa rEY-GlaSS coMErcial lTda – EPP, inscrito(a) no cNPJ/
Mf sob o nº 04.345.762/0001-80. data da assinatura: 05/09/2022. Vi-
gência: o prazo de vigência será de 12 (doze) meses. Valor: r$ 3.630,22 
(três mil e seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos). objeto: 
aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E EQUiPaMENToS Para PErÍcia PaPiloS-
cÓPica. Processo nº 2021/1150416. orçamento: função Programáti-
ca: 40101.06.422.1500.8804; Elemento de despesa: 339030; fonte: 
0101/0301. contratada: EMPrESa rEY-GlaSS coMErcial lTda – EPP. 
Endereço da contratada: Vila Ponte rasa, São Paulo/SP, cEP: 03881-150, 
Telefone: (11) 2041-1402 / (11) 2041-5721, e-mail: licitacao@reyglass.
com.br. ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. 
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
eXtrato de coNtrato
contrato n°373/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão ele-
trônico srP nº 05/2022.
Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-06 
e a EMPrESa SiTE MÉdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS E MEdicaMEN-
ToS HoSPiTalar lTda, inscrito(a) no cNPJ/Mf sob o nº 33.762.284/0001-
02. data da assinatura: 01/09/2022 Vigência: o prazo de vigência será de 
12 (doze) meses. Valor: r$ 2.384,10 (dois mil e trezentos e oitenta e 
quatro reais e dez centavos). objeto: aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E EQUiPa-
MENToS Para PErÍcia PaPiloScÓPica. Processo nº 2021/1150416. or-
çamento: função Programática: 40101.06.422.1500.8804; Elemento de 
despesa: 339030; fonte: 0101/0301. contratada: EMPrESa SiTE MÉdica 
diSTriBUidora dE MaTEriaiS E MEdicaMENToS HoSPiTalar lTda. 
Endereço da contratada: Travessa WE 42, nº 192 casa a, Bairro: cida-
de Nova, ananindeua/Pa, cEP: 67.133-250, Telefone: (91) 98542-7633, 
e-mail: sitemedica@gmail.com. ordenadora responsável: ana Michelle 
Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia 
civil do Estado do Pará.
eXtrato de coNtrato
contrato n°374/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão ele-
trônico srP nº 05/2022.
Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e a EMPrESa TrE3 aVENTaiS HoSPiTalarES lTda, inscrito(a) no 
cNPJ/Mf sob o nº 41.388.986/0001-04. data da assinatura: 01/09/2022. 
Vigência: o prazo de vigência será de 12 (doze) meses. Valor: r$ 260,00 
(duzentos e sessenta reais). objeto: aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E EQUi-
PaMENToS Para PErÍcia PaPiloScÓPica. Processo nº 2021/1150416. 
orçamento: função Programática: 40101.06.422.1500.8804; Elemento 
de despesa: 339030; fonte: 0101/0301. contratada: EMPrESa TrE3 
aVENTaiS HoSPiTalarES lTda. Endereço da contratada: rua domingos 
Garcia, nº 236, Bairro: São João Batista, Belo Horizonte/MG, cEP: 31.520-
200, Telefone: (31) 99672-4000, e-mail: contato@tre3aventais.com.br. 
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
eXtrato de coNtrato
contrato n°375/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão ele-
trônico srP nº 05/2022.
Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e a EMPrESa MErcaUTil coMÉrcio dE fErraMENTaS E UTilidadE 
lTda, inscrito(a) no cNPJ/Mf sob o nº 34.737.085/0001-07. data da as-
sinatura: 05/09/2022. Vigência: o prazo de vigência será de 12 (doze) 
meses. Valor: r$ 346,60 (trezentos e quarenta e seis reais e sessenta cen-
tavos). objeto: aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E EQUiPaMENToS Para PErÍcia 
PaPiloScÓPica. Processo nº 2021/1150416. orçamento: função Progra-
mática: 40101.06.422.1500.8804; Elemento de despesa: 339030; fonte: 
0101/0301. contratada: EMPrESa MErcaUTil coMÉrcio dE fErraMEN-
TaS E UTilidadE lTda. Endereço da contratada: av. consolação, nº 1991. 
Qd. 11, Lt.17, Bairro: Nª. Srª. De Fátima, Goiânia/GO, CEP: 74.420-230, 
Telefone: (62) 3157-2679/98261-3535, e-mail: mercautil.go@gmail.com. 
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 849934
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

 eXtrato de terMo aditiVo
Termo aditivo: 1. contrato: 006/2021-Pc/Pa. Partes: PolÍcia ciVil do 
ESTado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. UNidaS VEÍcUloS ES-
PEciaiS S.a. cNPJ nº 02.491.558/0001-42. objeto: reajuste de preços de 
10,73%, pelo índice iPca-iBGE. Valor: 115.539,55. data da assinatura: 
16/08/2022. Vigência: 16/08/2022 à 11/03/2026, função Programática: 
40101.06.181.1502.8266.339033.0101. Proc. nº 2022/731775. contrata-
do: UNidaS VEÍcUloS ESPEciaiS S.a. Endereço: av. deputado rubens 
Granja nº 121. Bairro Sacomã. cep: 04.298.-000. São Paulo. fone: (11) 
3742-4050, ordenadora: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo. 
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil. republicado por ter 
saído com incorreção no doE nº 35.082 de 19/08/2022.

Protocolo: 850049
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.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de reaBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - 24/2022
objeto: “rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTE-
rial dE liNHa BraNca E MÓVEiS Para aTENdEr oS SETorES da PolÍ-
cia ciVil do ESTado do Pará ”
o Pregoeiro da Polícia civil do Estado do Pará, alexandre José leite cruz, 
comunica a todos que o
pregão 024/2022, que havia sido suspenso, conforme publicação no doE 
nº. 35.069, de 05/08/2022, será reaberto, conforme informações abaixo:
data da abertura: 22/09/2022;
Hora da abertura: 08:30 (horário de Brasília/df);
Entrga do edital: www.comprasnet,gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
Pregoeiro:alexandre José leite cruz

Protocolo: 850250
aViso de resULtado de recUrso LicitatÓrio
concorrência Pública nº 01/2022-Pc/Pa
Processo administrativo nº 2022/14610
objeto: construção do complexo da Polícia civil de redenção/Pa
a comissão de licitação da Polícia civil mediante Manifestação Jurídica 
nº1793/2022 , da consultoria Jurídica da Polícia civil de lavra da coor-
denadora de assuntos Jurídicos ii, dra. dEBora EMMYllY dE oliVEira 
arrUda, declara que mediante a análise do art. 48 da lei nº8.666/93, to-
das as licitantes habilitadas apresentaram propostas comerciais dentro dos 
parâmetros de exequibilidade de preço. desta forma, convocamos todos 
os licitantes para aplicação do item 11.5 e seguintes do edital, em Sessão 
agendada para o dia 13/09/2022, as 09:00 h, na delegacia Geral de Polícia 
civil, na sala do Setor de licitação.
cPl-Pc/Pa

Protocolo: 850431
..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 267/22-GaB/dGPcP de 08 de seteMBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
O (a) Ordenador de Despesa da Polícia Científica do Pará, usando de suas 
atribuições contidas no dEcrETo Nº 1.180/08, artigo 3º, Parágrafo 1º, 
que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
coNSidEraNdo os termos do Memorando n° 131/2022; Processo 
n°2022/1120442.
i- coNcEdEr o servidor WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS, matrí-
cula nº 5892889/1, Motorista, Suprimento de fundos no valor total de r$ 
4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá observar a classificação orça-
mentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
 06122129783380000 0101000000 339030 r$ 2.000,00
 06122129783380000 0101000000 339039 r$ 2.000,00

ii- ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
45 (quarenta e cinco), dias contados a partir da emissão da ordem Bancá-
ria e para prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término 
do prazo estabelecido para aplicação dos recursos.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 08 de Setembro de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 850097
Portaria N° 268/22-GaB/dGPcP de 08 de seteMBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
O (a) Ordenador de Despesa da Polícia Científica do Pará, usando de suas 
atribuições contidas no dEcrETo Nº 1.180/08, artigo 3º, Parágrafo 1º, 
que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
coNSidEraNdo os termos do Memorando n° 848/2022-rcaST-PcEPa; 
Processo n°2022/1123153.
i- coNcEdEr a servidora ilaNa aNdrEiSE cUNHa riBEiro, matrícula 
nº 54188031/1, Perito criminal, Suprimento de fundos no valor total de 
r$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), o qual deverá observar a classi-
ficação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
 06122129783380000 0101000000 339030 r$ 1.500,00
 06122129783380000 0101000000 339039 r$ 400,00

ii- ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
45 (quarenta e cinco), dias contados a partir da emissão da ordem Bancá-
ria e para prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término 
do prazo estabelecido para aplicação dos recursos.

rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 08 de Setembro de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 850099

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 269/22-GaB/dGPcP de 08 de seteMBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, e a lei nº 6.282 de 19.01.00 e 
o Processo n°2022/1120591.
r E S o l V E:
EXclUir da PorTaria nº 250/22 de 29.08.2022-GaB/dGPcP, publicado 
no doE nº 35.098 de 31.08.2022, que trata de férias, o nome 
do servidor EdSoN JoSÉ loUZada BaTiSTa, Perito criminal, matrícula 
nº 6401841/2.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 08 de Setembro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 850102

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL de Processo seLetiVo iNterNo siMPLiFicado Nº 001/2022
O Diretor-Geral da Polícia Científica do Estado do Pará-PA, através da Co-
ordenação de aperfeiçoamento e Pesquisa – coaPES no uso de suas atri-
buições legais, torna público que se encontram abertas as inscrições para 
os cursos de Pós-Graduação lato Sensu, que serão realizadas mediante as 
condições estabelecidas neste Edital.
1- das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1. o curso será executado pela Escola de Governança Pública do Estado 
do Pará- EGPa, cumprindo integralmente as disposições contidas na rESo-
lUÇÃo cNE/ cES Nº 01, de 08 de junho de 2007 do conselho Nacional de 
Educação que estabelece normas para o funcionamento dos cursos de Pós-
Graduação lato sensu, em nível de especialização, através de um termo de 
execução descentralizada assinado entre esta EGPA e a Polícia Científica do 
Estado do Pará - PcEPa.
1.2. o curso será ofertado na modalidade presencial modular, com duração 
de 386 h.
1.3. O Curso será financiado integralmente com recursos financeiros da 
Polícia Científica do Pará, alocados no orçamento da Escola de Governança 
Pública do Estado do Pará- EGPa.
2- das VaGas oFertadas:
2.1. o Processo Seletivo, de que trata o presente documento, objetiva o pre-
enchimento de 50 vagas, de acordo com o quadro demonstrativo abaixo:

cUrso PÚBLico aLVo Nº de 
VaGas

GESTÃo do coNHEciMENTo EM SEGUraNÇa 
PÚBlica E PErÍcia criMiNal

Servidores públicos graduados em nível 
superior, pertencentes ao quadro de servidores 
da Polícia Científica do Pará, agentes de segu-
rança pública pertencente ao SiEdS, conforme 

discriminação abaixo.

50
 

* Serão reservados os seguintes número de vagas:
40 para servidores efetivos da PcEPa
3 para servidores comissionados da PEcPa.
7 para servidores vinculados ao SiEdS , sendo ofertado duas vagas para 
a SEGUP,  uma vaga para PcPa, uma vaga para cBMPa, uma vaga para 
PMPa, uma vaga para SEaP e uma vaga para o dETraNPa).
caso as vagas não sejam preenchidas, as vagas destinados aos comissio-
nados, servidores do SiEdS, somente poderão ser redistribuídos entre os 
servidores públicos pertencentes ao quadro efetivo da PcEPa.
2.2. o processo seletivo de que trata este edital será coordenado pela co-
ordenação de aperfeiçoamento e Pesquisa – coaPES/PcEPa.
3. das iNscriÇÕes:
É necessário que o candidato atenda os requisitos abaixo:
3.1. Ser servidor público, pertencente ao quadro de servidores de acordo 
com o público-alvo, definido no item 2.1.
3.2. Possuir Diploma ou Certificado de graduação de nível superior reco-
nhecido pelo Ministério da Educação;
3.3. Não ter participado de curso de especialização financiado pelo Estado 
nos últimos 03(três) anos;
3.4. Não ser servidor público aposentado, ou em processo de aposentadoria.
4. docUMeNtos Para iNscriÇÃo:
4.1. ficha de inscrição corretamente preenchida e assinada (conforme 
modelo anexo i);
4.2. cópia do último contracheque;
4.3. Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão de curso de graduação 
de nível superior;
4.4. Cópia de Documento oficial de identificação que contenha fotografia 
e assinatura;
5. do Processo de iNscriÇÃo:
5.1. a inscrição deverá ser realizada para e-mail: coapes.pcepa@gmail.
com, até o horário 23 h:59 min. do último dia do período da inscrição.
5.2. a documentação referente ao item 3, deverá ser entregues devida-
mente escaneadas, preenchidas, e encaminhadas em formato Pdf, caso 
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contrário a inscrição será indeferida.
5.3. as informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato.
Parágrafo Único: Em nenhuma hipótese, serão aceitas inscrições após, 
esgotado o número de vagas ofertadas por curso ou fora da data limite 
estipulada neste edital.
6. dos critÉrios de seLeÇÃo:
Para efeito de preenchimento de vagas, terá preferência o candidato que 
na seguinte ordem:
6.1. Tiver maior tempo de serviço na esfera pública estadual, considerando 
dia, mês e ano;
6.2. Tiver maior idade, considerando dia, mês e ano. No entanto, que não 
se encontre em processo próximo de aposentadoria.
6.3. Persistindo o empate a escolha será feita pelo número de inscrição de 
acordo com a ordem de recebimento da inscrição.
7. da ForMa e critÉrios de aVaLiaÇÃo:
7.1. a seleção dos candidatos será realizada pela coordenação de aperfei-
çoamento e Pesquisa – COAPES, desta Polícia Científica do Pará.
7.1.1. Por ordem de recebimento de inscrição. De caráter classificatório e 
eliminatório.
Paragrafo Único: os candidatos que não apresentarem e encaminharem 
por e-mail toda a documentação exigida de acordo com o item 3 será eli-
minado do processo seletivo.
8. dos recUrsos:
8.1. o candidato que desejar interpor recursos disporá de dois dias úteis 
para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação do resultado 
final da seleção, por meio do e-mail: coapes.pcepa@gmail.com.
8.2. Para recorrer contra os resultados oficiais, o candidato deverá utilizar 
o formulário de recurso próprio, disponível no anexo iV deste Edital, preen-
chendo-o corretamente e seguindo as instruções ali contidas.
8.3. o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. re-
cursos inconsistentes ou intempestivos, cujo teor seja desrespeitoso serão 
preliminarmente indeferidos.
8.4. Todos os recursos serão analisados e as respostas aos mesmos es-
tarão disponíveis aos pleiteantes no prazo de 2 dias úteis após a data de 
entrada do recurso, na coaPES, mediante apresentação do protocolo do 
recurso.
8.5. Não serão aceitos recursos presenciais, via fax, via correio ou, ainda, 
fora do prazo.
8.6. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.
9. da MatrÍcULa:
9.1. a matrícula somente será efetivada mediante a apresentação dos se-
guintes documentos:
9.1.1. cópia da carteira de identidade.
9.1.2. cópia do cPf.
9.1.3. cópia do comprovante de residência atualizado (no máximo 2 meses)
9.2.4. apresentação do termo de compromisso, conforme modelo anexo 
ii, assinada pelo servidor.
9.2.5. Cópia (frente e verso), do diploma ou certificado de conclusão de 
curso de graduação em nível superior, reconhecido pleo Ministério da Edu-
cação – MEc.
9.1.6. declaração de liberação assinada pelo representante legal do Ór-
gão, ao qual o servidor está vinculado, liberando-o para participar do cur-
so, conforme modelo anexo iii.
9.1.7. duas fotos 3x4, recentes.
9.1.8. No ato da matrícula o candidato deverá apresentar, para simples 
conferência, os originais dos documentos exigidos no item 3.
10. do caLeNdÁrio do Processo seLetiVo:

Nº eVeNto data/ PerÍodo

01 Publicação da seleção 09/09/22

02 Período de inscrição 12/09 a 19/09/22

03 análise documental 20/09 a 23/09/22

04 divulgação do resultado 26/09/22

05 Prazo recursal 27/09 a 28/09/22

06 análise de recursos 29/09 a 30/09/22

07 divulgação do resultado dos recursos e do resultado 
final 03/10/22

08 Período de matrícula 04/10 a 14/10

09 aula inaugural (manhã) 17/10/22

10 início das aulas (tarde) 17/10/22

11. das disPosiÇÕes FiNais:
11.1. No caso de servidores aprovados e lotados em Unidades regionais 
pertencentes a PcEPa, os custos adicionais com deslocamento como di-
árias e/ou passagem aéreas ocorrerão as custas do servidor aprovado. 
Sendo vedado pedidos relacionados dessa natureza a PcEPa.
11.2. a inscrição implicará na aceitação das normas para o processo sele-
tivo constante neste edital.
9.3. os casos omissos serão resolvidos pela coordenação de aperfeiçoa-
mento e Pesquisa.
Belém, _____ de______  de  2022.
__________________________
cElSo da SilVa MaScarENHaS
Diretor Geral da Polícia Científica do Pará

aNeXo i
ForMULÁrio de iNscriÇÃo

(PreeNcHer eM Letra de ForMa)
 

i – ideNtiFicaÇÃo do cUrso:

i.1. GestÃo do coNHeciMeNto eM seGUraNÇa PÚBLica e PerÍcia criMiNaL (  )
 

ii – MUNicÍPio PÓLo: BeLÉM

iii – ideNtiFicaÇÃo do caNdidato:

Nome completo:

idade: Nascimento: Naturalidade:

Nacionalidade: Estado civil: Sexo:

rG: orgão Emissor: cPf:

End.residencial:

Bairro: cEP: cidade:

Telefone: celular: E-Mail:

iV – dadoS ProfiSSioNaiS:

local de Trabalho:

Endereço:

Bairro: Telefone: fax:

Matrícula funcional: lotação:

cargo: função:

regime de Trabalho/Horário:

descrição das atividades desenvolvidas no órgão:
 

Vínculo funcional:
(  ) Efetivo (  ) cargo comissionado  (  ) agente de Segurança/SiEdS

 

Tempo de Serviço Público: ______ ano(s)  _______ Mês(es)  _______ dia(s)
 

    

Declaro para os fins de direito que não participei de curso(s) de Pós-gradu-
ação Lato Sensu financiados pelo Governo do Estado do Pará nos últimos 
03 (três) anos e que as informações acima prestadas são verdadeiras, 
corretas e atualizadas.
data da inscrição:__________/__________/_________
__________________________________________
assinatura do(a) candidato(a)
terMo de coMProMisso
Por meio deste instrumento, a EScola dE GoVErNaNÇa PUBlica do ES-
Tado do Pará – EGPa, autarquia estadual, com sede nesta cidade, sito a 
av. Nazaré nº 871, Bairro Nazaré, cEP 66.035- 170, inscrita sob o cNPJ nº 
05.914.737/0001-33, neste ato representado por seu diretor-Geral Wil-
SoN lUiZ alVES fErrEira  e o senhor ___________________ , ocupante 
de cargo efetivo de ____________, do quadro de pessoal da Polícia cien-
tífica do Pará resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO, que 
se regerá mediante as seguintes condições:
1. O(a) servidor(a) público(a) ou Empregado(a) público(a) acima qualifica-
do(a), inscrito(a) voluntariamente no curso de especialização em GESTÃo 
do coNHEciMENTo EM SEGUraNÇa PÚBlica E PErÍcia criMiNal, e se-
lecionado(a) pela EGPa, dEclara achar-se livre e desembaraçado(a) de 
qualquer impedimento que possa frustrar o cumprimento do cronograma 
de atividades do curso, com início em outubro de 2022 e término previsto 
para novembro de 2023, suscetível a ajustes, em estrita conformidade com 
as metas estabelecidas no Projeto Pedagógico do curso.
2. a EGPa custeará integralmente  o  curso  para o(a)  servidor (a) ,  ajus-
tado individualmente pelo preço de  r$ 1.438,08 (Hum mil quatrocentos e 
trinta e oito reais e oito centavos).
2.1. o(a) servidor(a) oriundo de outros municípios que se deslocar para o 
polo de realização do curso, deverá arcar com as despesas provenientes 
do deslocamento, bem como hospedagem e alimentação.
2.2. caso o(a) servidor(a),  não seja aprovado(a) em alguma disciplina, 
o(a) mesmo (a) deverá solicitar a sua reposição, devendo encaminhar sua 
solicitação através de requerimento junto a Secretaria acadêmica do iSEG, 
que analisará e verificará a disponibilidade de reoferta da disciplina em 
outro curso.
3. 3. Nos casos de desistência imotivada, reprovação por frequência insu-
ficiente ( 75% por disciplina), reprovação em mais de 03 (três) disciplinas 
e perda do vínculo estadual efetivo durante a realização do curso, o(a) 
servidor(a), ressarcirá os cofres públicos pelo investimento perdido, consi-
derando o valor integral do curso, que será corrigido monetariamente pelo 
Índice Nacional de Preço ao consumidor – iNPc.
3.1. o(a) servidor(a) autoriza expressamente o órgão pagador de seus 
salários a efetuar descontos mensais consignados em folha de pagamento 
e transferi-los subsequentemente à EGPa, dentro da margem legalmente 
prevista, até a satisfação integral do débito.
3.2. É facultado ao(a) servidor(a), a qualquer momento, o pagamento in-
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tegral do débito, mediante depósito em conta-corrente aberta pela EGPa, 
para esse fim específico.
3.3. a EGPa emitirá Termo de Quitação em favor do(a) servidor(a) para 
que o mesmo se desonere da obrigação prevista no item “3.1” do presente 
instrumento.
3.4. Não constituem desistência imotivada para os fins deste instrumento, 
as hipóteses de caso fortuito e/ou força maior, devidamente comprova-
do(a) pelo(a) servidor (a), após avaliação realizada por comissão consti-
tuída de no mínimo 03(três) membros, designados pela direção-Geral da 
EGPa, que emitirão parecer em conjunto acerca do assunto.
3.5. Também não configuram desistência imotivada os casos de Superior 
interesse Público, devidamente fundamentados por escrito pelo Gestor do 
Órgão ou Entidade para a qual presta serviços, o servidor.
4. a EGPa prestará contas aos órgãos de controle, na forma da lei, dos 
recursos recebidos a título de ressarcimento ao erário, que deverão ser 
obrigatoriamente revertidos nas ações de formação e aperfeiçoamento de 
servidores públicos.
5. O servidor(a) público(a) ou empregado(a) público(a) fica ciente que 
somente será certificado(a) do curso, quando integralizar toda a carga 
horária prevista no curso bem como mediante a entrega e aprovação do 
trabalho de conclusão do curso.
6. fica eleito o foro da cidade de Belém do Pará para dirimir quaisquer 
controvérsias porventura suscitadas em decorrência deste instrumento, 
que não puderem ser solucionadas por consenso.
E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só fim, juntamente com as 
testemunhas abaixo identificadas.
local ___________, ______ de _____________ de 2022
____________________________________________
Wilson luiz alves ferreira
diretor Geral - EGPa
____________________________________
Servidor(a) Público
(firma reconhecida)
Testemunhas:
1 ____________________________________________
rG:
cPf:
2_____________________________________________
rG:
cPf:
obs: indispensável a apresentação deste termo, no ato da matrícula no curso. 
declaração de liberação
(Modelo que deverá ser devolvido em papel timbrado e devidamente 
assinado pelo Gestor do órgão)
decLaraÇÃo
Declaro para os devidos fins, que o (a) servidor (a) ......................................
........................................, matrícula....................................................., 
cargo................................................ será liberado(a) de suas atividades 
profissionais nos dias e horários estabelecidos para realização das aulas do 
curso de especialização em _______________________________________
__ ofertado pela Escola de Governo do Estado do Pará – EGPa.
local e data
assinatura do Gestor
aNeXo iV
ForMULÁrio de recUrso
cUrSo:  Polo:
NoME:  Nº dE iNScriÇÃo:
fUNdaMENTaÇÃo do rEcUrSo
Belém, XX de XXXX de 2022.
------------------------------------------
 assinatura

Protocolo: 850234

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 159/2022- siNd. iNVestiGatiVa/diVersos
Belém, 30 de agosto de 2022
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo a delegação de competência de que dispõe a PorTaria 
nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, publicada no doE nº 33400, em 22 de 
junho de 2017.
coNSidEraNdo os autos da Sindicância investigativa nº 2021/1476287, 
instaurada através da PorTaria 02/2022 - cGd/SiNd. iNVESTiGaTiVa, 
PUBlicada No doE 34.976, em 20 dE Maio dE 2022, para apurar possíveis 
irregularidades nos atos e condutas de servidores deste departamento de 
Trânsito do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o Parecer correicional n° 49/2022 - corrEGEdoria 

GEral, que acolheu o relatório final da comissão Sindicante, pelos 
fundamentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo tendo em vista 
a insuficiência de autoria e materialidade.
r E S o l V E:
i– acaTar o relatório da comissão Sindicante e o Parecer correicional n° 
49/2022 – corrEGEdoria GEral.
ii- dETErMiNar o arQUiVaMENTo da Sindicância investigativa nº nº 
2021/1476287, instaurada através da PorTaria 02/2022 - cGd/SiNd. 
iNVESTiGaTiVa, PUBlicada No doE 34.976, em 20 dE Maio dE 2022, 
com fundamento do art. 201, i, da lei 5.810/94.
iii– À Secretaria da corregedoria Geral do dETraN para que adotem as 
providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corrEGEdora cHEfE-dETraN/Pa
Portaria N°3353/2022-dG/cGP
Portaria 163/2022-cGd/Pad/diVersas Belém, 05 de setembro 
de 2022.
a corregedora-chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e …
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07/06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 22.06.2017, que 
delegou poderes a corregedora-chefe para instauração de sindicância, 
investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 03/2022 – cPad, de 
05/09/2022 subscrito pelo Presidente da comissão Processante, fernando 
Zanuto ferrari, no qual solicita e fundamenta a necessidade de recondução, 
por mais 60 (sessenta) dias, dos trabalhos apuratórios da comissão 
designada pela PorTaria nº 37/2021 – cGd/Pad, de 06/12/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.810, de 27/12/2021 atinente 
ao Processo administrativo Eletrônico - PaE nº 2021/1327695.
r E S o l V E
i - rEcoNdUZir, por mais 60 (sessenta) dias a tríade processante instituída 
pela PorTaria n° 37/2021 – cGd/Pad, de 06/12/2021, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.810, de 27/12/2021, para que seja dada continuidade 
a instrução processual, a contar da data de 14 de setembro de 2022.
ii - ENcaMiNHar à coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à co-
ordenadoria de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para 
o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora-chefe/dETraN-Pa
Portaria Nº 148/2022- siNd./diVersos Belém, 26 de agosto 
de 2022.
a corregedora chefe, do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e …
coNSidEraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo os autos da Sindicância investigativa Nº 2021/1318193, 
instaurada através da PorTaria Nº 03/2022 – cGd/SiNd. iNVESTiGaTiVa, 
publicada no Diário Oficial do Estado Nº 34.976, em 20 de Maio de 2022, 
para apurar possíveis irregularidades nos atos e condutas de servidor deste 
departamento de Trânsito do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o Parecer correicional n° 46/2022 - corrEGEdoria GE-
ral, que acolheu o relatório final da comissão Sindicante, pelos funda-
mentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo dos autos por inexis-
tência de autoria e materialidade.
r E S o l V E:
i– acaTar o relatório da comissão Sindicante e o Parecer correicional n° 
46/2022 – corrEGEdoria GEral.
ii- dETErMiNar o arQUiVaMENTo da Sindicância investigativa Nº 
2021/1318193, instaurada através da PorTaria Nº 03/2022 – cGd/SiNd. 
INVESTIGATIVA, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.976, em 20 de 
Maio de 2022, por ausência de autoria e materialidade.
iii– ENcaMiNHar à Secretaria da corregedoria Geral do dETraN/Pa para 
que adote as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JUcirENE SilVa dE araÚJo
correGedora cHeFe-detraN/Pa Portaria N°3353/2022-dG/cGP
Portaria Nº 158/2022- siNd./diVersos
Belém, 29 de agosto de 2022
a corregedora chefe, do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere a diretora - Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo a delegação de competência de que dispõe a PorTaria 
nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, publicada no doE nº 33400, em 22 de 
junho de 2017.
coNSidEraNdo os autos da Sindicância investigativa nº 2022/80581, 
instaurado através da PorTaria Nº 11/2022 – cGd/SiNd. iNVESTiGaTiVa, 
publicada no doE 34. 976, de 20/05/2022, para apurar possíveis 
irregularidades nos atos e condutas de servidores deste departamento de 
Trânsito do Estado do Pará..
coNSidEraNdo o Parecer correicional n° 48/2022 - corrEGEdoria 
GEral, que acolheu parcialmente o relatório final da comissão Sindicante, 
pelos fundamentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo dos autos 
por insuficiência de provas..
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r E S o l V E:
i– acaTar parcialmente o relatório da comissão Sindicante e integralmente 
o Parecer correcional n° 48/2022 – corrEGEdoria GEral.
ii- dETErMiNar o arQUiVaMENTo da Sindicância investigativa nº 
2022/80581, instaurado através da PorTaria Nº 11/2022 – cGd/SiNd. 
iNVESTiGaTiVa, publicada no doE 34. 976, de 20 de maio de 2022, com 
fundamento no art. 201,i, da lei 5.810/94.
iii– ENcaMiNHar à corregedoria Geral do dETraN/Pa para que adotem as 
providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corrEGEdora cHEfE, dETraN/Pa
PorTaria Nº 3353/2022-dG/cGP

Protocolo: 849944
.

diÁria
.

Portaria nº 3767/2022-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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1112008;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Ma-
rabá para o município de Itupiranga no período de 05 à 19/09/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais em operação de fiscalização de 
trânsito em cumprimento a programação da dTo, no referido municipio.

NoMe MatricULa

diego oliveira lemos 5964624/1

Gilmar ramos da costa 57201691/1

orival ferreira Guimarães 57201368/1

Paulo renee ferreira dos Santos 5958759/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3780/2022-daF/cgp, de 02/09/2022
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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1091143;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de Mãe do rio – 20 à 23/09/2022, rondon do Pará – 24 à 
26/09/2022, Baião/Belém – 27 à 30/0/2022, a fim de realizar fiscalização 
onde foram realizados serviços especializados de recuperação, ampliação e 
implantação de sinalização viária horizontal, vertical, serviços complemen-
tares e obras civis nas vias dos municipios e trechos das rodovias estaduais 
relativas à região de integração do rio capim (lote 08) e é Tocantis (lote 10).

NoMe MatricULa
Jorge Henrique Santos lima 3261743/1

Manoel de Jesus filocreão Sanches 55590040/2
Natasha duarte costa 5947356/1
lorena da Silva Bahia 80845536/1

João luiz dias albuquerque 57196791/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3790/2022-daF/cgp, de 02/09/2022
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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1115888;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Alta-
mira para o município de Brasil Novo no período de 14 à 28/09/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais, em Operação de fiscalização 
de Trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio, 
em especial no atendimento ao Oficio nº 174/2021-MPPA/PJBN.

NoMe MatricULa
Elissandra Helena chiarini de Moura Santana 54185273/2

José Neto Santos alves 57223373/2
Marco aurélio reis Sena 57201765/1

Nayra Glais Pereira Trindade 5936400/2
Simone cunha dos Santos Soares 57220904/1

Thiago Yuri dias dos Santos 5958765/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria nº 3798/2022-daF/cgp, de 02/09/2022
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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1115652;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Santarém 
para o município de Mojuí dos campos no período de 14 à 24/09/2022, a 
fim de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscaliza-
ção de trânsito, em cumprimento ao cronograma da dTo.

NoMe MatricULa

João Pedro de oliveira Junior 57214885/2

José carlos de Souza Nascimento 57230623/1

laís Sobrinho de Medeiros 5922723/2

luciane Budelon albuquerque 57201643/1

renan Patrick de carvalho Marçal 5958761/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 849945
Portaria nº 3687/2022-daF/cgp, de 29/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1076623;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E SEiS E MEia (26 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de BarcarENa – 26/09/2022, aBaETETUBa 
– 27/09/2022, caMETá – 28/09 a 29/09/2022, NoVo rEParTiMENTo 
– 30/09 a 02/10/2022, PacaJá – 03/10/2022, aNaPU – 04/10/2022, 
alTaMira – 05/10/20222, iTUPiraNGa – 06/10 a 09/10/2022, MaraBá – 
10/10 a 11/10/2022, SÃo GEraldo do araGUaia – 12/10 a 16/10/2022, 
JacUNdá – 17/10/2022, TailÂNdia – 18/10/2022, ViGia – 19/10/2022, 
SANTA IZABEL DO PARÁ – 20/10 à 22/10/2022, a fim de realizar vistoria 
técnica para análise das atividades das Empresas credenciadas em Vistoria 
– EcV, conforme PorTaria Nº 024/2020-dG/dETraN, nos referidos 
municípios.

NoMe MatricULa

fabrício franco Santos 80845613 /1

laurinaldo Serra rabelo 3262383/1

Marcelo Henrique cardoso Silva 54190372 /2

regina rocha rosa 5325056 /3

Kely Nogueira Gomes Gonçalves 57195384 /2

luiz paulo melo braga
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3819/daF/cgp, de 05/09/2022
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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1111790;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Abaetetu-
ba para o município de Tailândia no período de 07 à 14/09/2022, a fim de 
realizar exames teóricos e práticos no referido municipio.

NoMe MatricULa

Kleber Guimarães lima 57201995 /1

ana lúcia rodrigues chaves 5141176/1

denilson linhares da Silva 57176558 /1

Jesus Nazareno Vera cruz lobato 3268683 /1

andré Kemil Silva dos Santos 55588504/1

Maria da conceição rodrigues Matias 80845407 /1

luiz paulo melo braga
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3816/daF/cgp, de 05/09/2022
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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1109753;
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de curionópolis no período de 08 à 14/09/2022, 
a fim de realizar atendimento de habilitação na banca itinerante 1ª fase 
no referido municipio.

NoMe MatricULa

fernando Jorge do carmo 55588473 /1

fabrício Evangelista corrêa 55587569 /1

luiz paulo melo braga
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3804/2022-daF/cgp, de 05/09/2022
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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1041605;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de e meia (19 e 1/2) diárias ao servidor abai-
xo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para o 
município de São Miguel do Guamá no período de 12/09 à 01/10/2022, a 
fim de atender e concluir processo de veículos na CIRETRAN do referido 
municipio.

NoMe MatricULa

daniel corrêa Pinho 80845550 /1

luiz paulo melo braga
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3802/2022-daF/cgp, de 05/09/2022
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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1041370;
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 Belém para o 
município de Mãe do Rio no período de 12/09 à 01/10/2022, a fim de atender 
e concluir processo de veículos na cirETraN do referido municipio.

NoMe MatricULa

adalberto Machado dos Santos 5952985 /1

luiz paulo melo braga
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3824/2022-daF/cgp, de 05/09/2022
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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1129261;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E oiTo E MEia (28 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de iTaiTUBa – 12/09 a 18/09/2022, SaNTarÉM – 19/09 a 
25/09/2022, alTaMira – 26/09 a 02/10/2022, TUcUrUÍ – 03/10 a 10/10/2022, 
a fim de acompanhar os trabalhos realizados pelas equipes de fiscalização de 
trânsito, e reunir com as equipes e chefes de operações nos referidos municipios.

NoMe MatricULa

Josimar Marques Viana 57227635 /1

luiz paulo melo braga
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3823/2022-daF/cgp, de 05/09/2022
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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1100865;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrÊS E MEia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de BREVES – 26/09 a 29/09/2022, a fim de prestar 
treinamento de atualização aos Gerentes das cirETraN’S, e levantamento 
de demandas relacionadas a recursos humanos, patrimônio, almoxarifado 
e protocolo e arquivo.

NoMe MatricULa

francisco Junior Trindade de oliveira 57190742 /1

cleber carlos cardoso Matos 304387 /1

Tayenne Brito conde 5920358 /3

Edmundo lopes de Sousa 3264106 /1

andréa Santana de oliveira 57175929 /1

Valnice Maciel de almeida 57188884 /1

Maria odete de lima Teixeira 3193349 /2

luiz paulo melo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 850511
Portaria nº 3832/2022-daF/cGP, de 05/09/2022
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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1129628;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E oiTo E MEia (28 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de iTaiTUBa – 12/09 a 18/09/2022, SaNTa-
rÉM – 19/09 a 25/09/2022, alTaMira – 26/09 a 02/10/2022, TUcUrUÍ 
– 03/10 a 10/10/2022, a fim de acompanhar o Gerente de Operação e Fis-
calização de Trânsito das cirETraN’s “a”; participar das reuniões com os 
chefes de operações e as equipes de agentes de fiscalização de Trânsito, 
lotados nos referidos municipios.

NoMe MatricULa

alessandra da Silva azevedo 80845421/1

luiz Paulo Melo Braga
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3810/2022-daF/cGP, de 05/09/2022
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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1042800;
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 Belém para o 
município de Paragominas no período de 12/09 à 01/10/2022, a fim de realizar 
atendimentos administrativos de secretária da cirETraN do referido municipio.

NoMe MatricULa

Neidson de andrade Santos 57191834 /1

luiz Paulo Melo Braga
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3718/2022-daF/cGP, de 30/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1035102;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove (29) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de redenção/Belém– 25 à 30/09/2022, Xinguará – 05 à 
08/10/2022, redenção – 09 à 15/10/2022, Xinguará – 16 à 19/10/2022, 
Redenção/Belém – 20 à 28/10/2022, a fim de realizar a Instrução Proces-
sual de Pad, nos referidos municipios.

NoMe MatricULa

Juliana cozara oliveira Martins 55588874 /1

lédia Valéria ferreira Nunes Vitorino 57194021 /1

lívia Mariha Valéria Souza da Silva 57200240 /1

domingos corrêa da Silva 55586241 /2

luiz Paulo Melo Braga
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3745/2022-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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1104627;
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 anapu – 09/09 à 11/09/2022, capitão 
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Poço – 12/09 e 13/09/2022, capanema – 14/09 e 15/09/2022, dom Eliseu 
– 16/09 e 17/09/2022, Mãe do rio/Belém – 18/09 à 20/09/2022, dom Eli-
seu – 22/09 e 23/09/2022, Mãe do rio/Belém – 24/09 à 26/09/2022, dom 
Eliseu – 29/09 à 01/10/2022, Mãe do rio/Belém – 02/10 à 07/10/2022, 
a fim de realizar visita técnica em imóvel na cidade Anapú para instalação 
de futura cirETraN e em função da obra de adaptação da nova cirETraN 
de dom Eliseu, cujos serviços serão realizados pelo proprietário do móvel, 
bem como capanema e Mãe do rio e visita em capitão Poço onde será 
realizado a implantação de nova cirETraN.

NoMe MatricULa

Vander Jocelir ferreira dos Santos 57176418 /2

Milena Bahia de Melo 5919927 /2

luís Mário contente farias 3216667 /1

Edson alves Barbosa 57176551 /1

luiz Paulo Melo Braga
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3756/2022-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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1032154;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Breves 
para o município de Belém – 18/08/2022, colares – 19/08/2022, Belém/
Breves – 20 à 22/08/2022, a fim de aplicar prova prática de trânsito, nos 
referidos municipios.

NoMe MatricULa

Heber Paulo ferreira da cruz 57214965 /1

luiz Paulo Melo Braga
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3789/2022-daF/cGP, de 02/09/2022
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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1037197;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Capane-
ma para o município de Mãe do Rio, no período de 12/09 à 07/10/2022, a fim 
de realizar vistorias veiculares na ciretran daquele município.

NoMe MatricULa

iGor daMaScENo PErEira 54192100/2

luiz Paulo Melo Braga
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3834/2022-daF/cGP, de 05/09/2022
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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1129621;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E MEia (20 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de SANTA BÁRBARA – 10/09 a 30/09/2022, a fim de 
acompanhar a equipe que realizará ações de fiscalização de trânsito no re-
ferido município, bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria 
Técnica e operacional.

NoMe MatricULa

ivan carlos feitosa Gomes 57198371 /1

luiz Paulo Melo Braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 850515
Portaria nº 3805/2022-daF/cGP, de 05/09/2022
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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1084507;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Capane-
ma para o município de Belém nos períodos de 08 e 09/09/2022, 15 e 
16/09/2022, 22 e 23/09/2022, 29 e 30/09/2022, 06/10 à 07/10/2022, a 
fim de realizar as demandas da CIRETRAN junto a sede/Detran.

NoMe MatricULa
José Justo dos Santos ramos Júnior 5953249 /1

luiz Paulo Melo Braga
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3831/daF/cGP, de 05/09/2022
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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1114932;
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 redenção para o município de São félix do Xingú no período de 12 à 
26/09/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em opera-
ção de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO.

NoMe MatricULa

davi de castro e Silva 57201909 /1

Everaldo cunha da Silva 5822661 /2

luiz Paulo Melo Braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 850528
.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo Para ato de iNterroGatÓrio
a Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, designada 
pela PorTaria nº 20/2021-cGd/Pad, de 13 de agosto de 2021, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.679, de 24 de agosto de 2021, da lavra da 
corregedora chefe em exercício desta autarquia, Sra. Marise Paes Barreto, 
prorrogada pela PorTaria nº 257/2021-cGd/Pad, de 16 de novembro de 
2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.770, de 19 de novembro 
de 2021, reconduzida pela PorTaria nº 34/2022-cGd/Pad diVErSaS, de 
16 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.868, 
de 17 de fevereiro de 2022, reconduzida pela PorTaria nº 80/2022-
CGD/PAD DIVERSAS, de 09 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial 
do Estado nº 34.966, de 11 de maio de 2022, as últimas da lavra do 
corregedor chefe desta autarquia, Sr. Marlenilson luiz Pinheiro Miranda, 
reconduzida pela PorTaria nº 133/2022-cGd/Pad diVErSaS, de 11 de 
agosto de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.078, de 16 
de agosto de 2022, da lavra da corregedora chefe desta autarquia, Sra. 
Jucirene Silva de araújo, PUBlica o presente EdiTal para iNTiMaÇÃo 
para a ex-servidora pública comissionada e ex-gerente da cirETraN “B” 
de Monte dourado/almeirim-Pa, Sra. cEliaNE ToScaNo GÓES, para 
comparecimento no ato de interrogatório relativo aos fatos que lhe são 
imputados no Processo administrativo Eletrônico (Pad) nº 2021/766608, 
o qual ocorrerá em sala reservada e disponibilizada pela mencionada 
cirETraN para os trabalhos do colegiado processante, localizada na rua 
K, s/n, ao lado do escritório da Jari – iNdUSTrial, distrito de Monte 
dourado/almeirim, na data de 11 dE oUTUBro dE 2022 (terca-feira), às 
14h00. Na oportunidade, também é feita a devida NoTificaÇÃo do ato 
de interrogatório do outro servidor público estadual, com vínculo efetivo, 
figurante na condição de acusado, Sr. WOLNEY DANIEL ARAÚJO CABRAL, 
para que a ex-servidora acusada em tela, caso entenda necessário, se faça 
presente ou se faça representar por advogado, para o acompanhamento 
do ato, o qual ocorrerá na mesma data às 09h00 no endereço supracitado. 
cumpre salientar que por meio da PorTaria nº 150/2022-cGd/Pad/
DIVERSAS, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.098 de 31 de 
agosto de 2022, houve a designação formal de servidor público estadual, 
na condição de dEfENSor, para o devido acompanhamento dos atos de 
instrução processual, realização de diligências pertinentes e outros atos 
que se façam necessários, sendo assegurados os princípios constitucionais 
e administrativos do devido Processo legal, do contraditório e da ampla 
defesa, materializados, respectivamente, no art. 212 da lei 5.810/94, em 
consonância com o disposto no art. 5º, lV da constituição da república 
federativa do Brasil de 1988.
GEÓrGia oliari ToSo
Presidente da comissão de Pad
PorTaria nº 20/2021-cGd/Pad

Protocolo: 850138

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 01/2022 – detraN/Pa
PreGÃo eLetrÔNico Nº 09/2022
Processo nº 2022/509500
forNEcEdor: MEilocK coMÉrcio dE EQUiPaMENToS dE SEGUraNÇa 
E dE iNforMáTica lTda
Valor Total: r$ 9.220.000,00
data de assinatura: 08/09/2022
ViGÊNcia: 08/09/2022 a 07/09/2023
oBJETo: fornecimento de solução integrada de base interoperável em ges-
tão administrativa, contemplando todo o licenciamento perpétuo e serviços 
acessórios, conforme abaixo:
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Lote ÚNico   

soLUÇÃo iNteGrada de GestÃo adMiNistratiVa   

1 - Módulo de Gestão 
Processual 

item Subitem descritivo Métrica QTd Valor UNiTário
(r$)

Valor ToTal
(r$)  

1.1 – Softwares 1.1.1 Módulo de Gestão Processual licença Perpétua 1 850.000,00 850.000,00  

1.2 – Serviços iniciais
1.2.1 Serviços de instalação e configuração Serviço 1 25.000,00 25.000,00  

1.2.2 Serviço de treinamento Turma 5 19.000,00 95.000,00  

1.3 – Manutenção continuada 1.3.1 Serviço de suporte e manutenção
continuada Mês 12 62.500,00 750.000,00  

2 - Módulo de execução 
interna da licitação

item Subitem descritivo Métrica QTd Valor UNiTário
(r$)

Valor ToTal
(r$)  

2.1 – Softwares 2.1.1 Módulo de execução interna da licitação licença Perpétua 1 520.000,00 520.000,00  

2.2 – Serviços iniciais
2.2.1 Serviços de instalação e configuração Serviço 1 25.000,00 25.000,00  

2.2.2 Serviço de treinamento Turma 2 19.000,00 38.000,00  

2.3 – Manutenção continuada 2.3.1 Serviço de suporte e manutenção
continuada Mês 12 45.000,00 540.000,00  

3 - Módulo de Gestão 
contratos 

item Subitem descritivo Métrica QTd Valor UNiTário
(r$)

Valor ToTal
(r$)  

3.1 – Softwares 3.1.1 Módulo de Gestão de contratos licença Perpétua 1 450.000,00 450.000,00  

3.2 – Serviços iniciais
3.2.1 Serviços de instalação e configuração Serviço 1 25.000,00 25.000,00  

3.2.2 Serviço de treinamento Turma 2 19.000,00 38.000,00  

3.3 – Manutenção continuada 3.3.1 Serviço de suporte e manutenção
continuada Mês 12 45.000,00 540.000,00  

4 - Módulo de Gestão 
Estratégica e Projetos 

item Subitem descritivo Métrica QTd Valor UNiTário
(r$)

Valor ToTal
(r$)  

4.1 – Softwares 4.1.1 Módulo de Gestão de Estratégia e Projetos licença Perpétua 1 565.000,00 565.000,00  

4.2 – Serviços iniciais
4.2.1 Serviços de instalação e configuração Serviço 1 25.000,00 25.000,00  

4.2.2 Serviço de treinamento Turma 3 19.000,00 57.000,00  

4.3 – Manutenção continuada 4.3.1 Serviço de suporte e manutenção
continuada Mês 12 52.500,00 630.000,00  

5 - Módulo base de inte-
roperabilidade de dados 

item Subitem descritivo Métrica QTd Valor UNiTário
(r$)

Valor ToTal
(r$)  

5.1 – Softwares 5.1.1 Módulo base de interoperabilidade de
dados

licença Perpétua por 
core de processador 2 615.000,00 1.230.000,00  

5.2 – Serviços iniciais
5.2.1 Serviços de instalação e configuração serviço 1 25.000,00 25.000,00  

5.2.2. Serviço de Treinamento Turma 2 19.000,00 38.000,00  

5.3 – Manutenção continuada 5.3.1 Serviço de suporte e manutenção
continuada Mês 12 62.500,00 750.000,00  

6 - Serviços Variáveis

item Subitem descritivo Métrica QTd Valor UNiTário
(r$)

Valor ToTal
(r$)  

6.1 – Serviços acessórios Sob 
demanda 6.1.1 Serviço de manutenção evolutiva,

adaptativa e integrações UST 8.000 250,50 2.004.000,00  

           

rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral
dETraN/Pa

Protocolo: 850261
eXtrato QUarto terMo aditiVo ao terMo de credeNciaMeNto MÉdico Nº 024/2016
NÚMero do terMo: 05
NÚMEro do TErMo dE crEdENciaMENTo MÉdico: 024/2016
fUNdaMENTo lEGal: PorTaria nº 11/2020 – dETraN/Pa e PorTaria nº 2958/2022 – dG/cccliN, publicada em 14/07/2022.
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ n° 04.822.060/0001-40 e a clínica Global Medicina e Psicologia de Trânsito 
lTda - EPP, inscrita no cNPJ nº 23.110.837/0003-50.
oBJETo: credenciamento de Entidade Médica e Psicológica na prestação de serviços de realização dos exames de aptidão física e mental, de avaliação 
psicológica, Junta Médica e Junta Especial de Trânsito aos candidatos à primeira habilitação, renovação de carteira Nacional de Habilitação – cNH, 
autorização para conduzir ciclomotores – acc, mudança e adição de categoria, reabilitação de condutores, condutores permissionários, penalizados e 
registro de estrangeiro na cidade de Belém/PA, conforme PORTARIA de Credenciamento nº 2600/2016, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, 
edição de 03/08/2017.
ViGÊNcia: início: 03/08/2022 Término: 02/08/2024
foro: Belém
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla SoUZa coElHo
rENaTa MirElla SoUZa coElHo
diretora Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 850458
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..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 257/2022/cesad/dGP/GaB/seaP
Belém, 08 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por meio da lei nº 8.937, de 02 
dezembro de 2019, e pelo Decreto publicado no Diário Oficial nº 35.035, 
de 05 de julho de 2022;
coNSidEraNdo o disposto no § 4º do artigo 41 da constituição federal e 
no artigo 32 da lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o disposto no inciso i do artigo 11 e inciso ii do artigo 
21 do decreto Estadual n° 249, de 11 de outubro de 2011, que dispõe 
sobre o estágio probatório do servidor público civil ocupante de cargo de 
provimento efetivo;
coNSidEraNdo a comissão Especial de avaliação de desempenho 
(cESad), instituída por meio da PorTaria n° 594, de 08 de junho de 
2021; e,
coNSidEraNdo o Parecer conclusivo da cESad, na forma dos anexos 
Vi ou Viii do decreto Estadual n° 249, de 11 de outubro de 2011, e o 
Processo PaE nº 2022/1134320.
rESolVE:
art. 1º HoMoloGar a avaliação de desempenho do Estágio Probatório 
dos servidores ocupantes do cargo de Policial Penal, na forma do aNEXo 
ÚNico desta PorTaria.
art. 2º os servidores aprovados na avaliação de desempenho do Estágio 
Probatório relacionados no aNEXo ÚNico desta PorTaria passam a ser 
estáveis no cargo, com o conceito obtido de acordo com o seu respectivo 
processo avaliativo.
Art. 3ª Esta PORTARIA entra em vigor na data da sua publicação, com 
efeitos a contar da finalização dos três anos de efetivo exercício dos ser-
vidores no cargo.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cEl PM Marco aNTÔNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária (SEaP)
rua dos Tamoios, 1592 - Batista campos - Belém/Pa - cEP 66033-172
dirEToria dE GESTÃo dE PESSoaS - Telefone: (91) 3239-4226 / 4227 - 
E-mail: dgp@seap.pa.gov.br
Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de administração Penitenciária
diretoria de Gestão de Pessoas

aNeXo ÚNico
Nº MaT. NoME do SErVidor carGo coNcEiTo
1 5931630 alaN coNcEiÇao MarTiNS Policial PENal EXcElENTE
2 5949786 alEX doS SaNToS NoGUEira Policial PENal BoM
3 5938728 alEXaNdrE daS NEVES doS SaNToS Policial PENal EXcElENTE
4 54180881 aNa cEcilia da coSTa PaiVa Policial PENal BoM
5 5949757 aNdErSoN carrEira alEiXo Policial PENal BoM
6 7009648 aNdrE oliVEira MElo Policial PENal EXcElENTE
7 5949788 aNToNio da coNcEiÇÃo dE oliVEira Policial PENal 
EXcElENTE
8 5950080 ari NoBErTo do NaSciMENTo rodriGUES Policial PENal BoM
9 5905635 BriaN daViSSoN aSSiS dE VaScoNcEloS Policial PENal 
EXcElENTE
10 5906713 caio cEZar SaNToS coNcEiÇao Policial PENal EXcElENTE
11 57213582 carloS aNdrE doS SaNToS lEiVa Policial PENal EXcElENTE
12 5950089 cEcilio JUNior MoTa ViEira Policial PENal EXcElENTE
13 5950103 cElSo lUiZ PErEira da SilVa Policial PENal EXcElENTE
14 5950198 cHarliaNY roliM frEiTaS Policial PENal EXcElENTE
15 5889826 clEidSoN PoMPEU rodriGUES Policial PENal EXcElENTE
16 5950102 clEYToN aQUiNo Policial PENal EXcElENTE
17 5950112 criSToVao aUGUSTo PErEira da SilVa Policial PENal 
EXcElENTE
18 5950199 daNiElToN liMa da coSTa Policial PENal EXcElENTE
19 6402549 daNilo lEal dE BarroS Policial PENal BoM
20 5949563 daVYSoN BrUNo BarroS dE oliVEira Policial PENal EXcElENTE
21 57220647 dEMETriUS lEMoS dE SoUZa Policial PENal EXcElENTE
22 5937453 dEYViT oTaVio SoUSa Policial PENal EXcElENTE
23 57220843 diEGo BErNardo PacHEco Policial PENal EXcElENTE
24 5949994 dUGUE fErrEira dE BarroS Policial PENal EXcElENTE
25 5949828 EdEN faBricio alVES aZEVEdo SoarES Policial 
PENal EXcElENTE
26 5949716 EdGar aUGUSTo MoraES MaToS Policial PENal EXcElENTE
27 5949848 EdiENE rEiS MorEira BarroS Policial PENal EXcElENTE
28 5949918 EdilENE do carMo MoraES Policial PENal EXcElENTE
29 5949726 EliaS PErEira dE BriTo Policial PENal EXcElENTE
30 5949514 EliSaNdro alErSoN BarBoSa BraNdao Policial PENal 
EXcElENTE
31 5928384 ElToN BaraTa do carMo Policial PENal EXcElENTE
32 5949672 ElToN JoSE fErrEira da SilVa Policial PENal EXcElENTE
33 5949707 ElViS GoES coElHo Policial PENal BoM
34 5949728 ENdErSoN corrEa BarBoSa Policial PENal EXcElENTE
35 5937553 EriVaN cUNHa SilVa Policial PENal EXcElENTE

36 5949667 faBiaNo alBUQUErQUE dE oliVEira Policial PENal 
EXcElENTE
37 5949524 faBricio HENriQUE NaSciMENTo SilVa Policial PENal 
EXcElENTE
38 5949674 fEliPE MarTiNS daNTaS Policial PENal EXcElENTE
39 5949645 fErNaNdo JorGE doS SaNToS alMEida JUNior Policial 
PENal EXcElENTE
40 5949642 flaVio ViNiciUS dE frEiTaS SilVEira Policial PENal EX-
cElENTE
41 5949694 fraNciSco EUGENio SoarES SalES filHo Policial PENal EXcElENTE
42 5949701 fraNciSco SolaNGio ViEria Policial PENal EXcElENTE
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária (SEaP)
rua dos Tamoios, 1592 - Batista campos - Belém/Pa - cEP 66033-172
dirEToria dE GESTÃo dE PESSoaS - Telefone: (91) 3239-4226 / 4227 - E-mail: dgp@
seap.pa.gov.br
Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de administração Penitenciária
diretoria de Gestão de Pessoas
43 5949693 fraNK daNNY coSTa BEcKMaN Policial PENal EXcElENTE
44 5918065 frEdEricK MacHado fariaS Policial PENal EXcElENTE
45 5949714 GESSE rodriGUES BEZErra Policial PENal EXcElENTE
46 5902571 GUilHErME TaVarES rodriGUES Policial PENal EXcElENTE
47 5949832 iGor diaS caSTElo BraNco Policial PENal EXcElENTE
48 5949826 iGor PEdroSa araUJo Policial PENal EXcElENTE
49 5949817 iSaac alEXaNdrE fErNaNdES doS aNJoS Policial PENal EXcElENTE
50 5949886 JEffErSoN dE oliVEira frEirE Policial PENal EXcElENTE
51 5949857 JENNiSoN BraGa fErrEira Policial PENal EXcElENTE
52 5200415 JErrY roBSoN aNdradE dE frEiTaS Policial PENal EXcElENTE
53 5905755 JHoNaTaS GEorGE doS SaNToS ricardo Policial PENal EXcElENTE
54 57231002 JoÃo MarcoS SoUSa da SilVa JUNior Policial PENal EXcElENTE
55 5949844 JoHNaTaN GoNÇalVES dE arrUda Policial PENal EXcElENTE
56 5949876 JoNY aZEVEdo MElo Policial PENal EXcElENTE
57 5950074 JoSE HiNGlEY GoNÇalVES da coSTa Policial PENal EXcElENTE
58 5949519 JoSE MaUricio VilHENa NoBrEGa Policial PENal EXcElENTE
59 54195726 JoSE SaBiNo faro BarroS JUNior Policial PENal EXcElENTE
60 5942427 JUcElia caSTro SaraiVa Policial PENal EXcElENTE
61 55588810 JUliETTE NaYaNa Sa dE aBrEU Naiff Policial PENal EXcElENTE
62 5950076 JUlio SilVa TaVarES Policial PENal EXcElENTE
63 5950077 lEaNdro MorEira dE araUJo Policial PENal EXcElENTE
64 5950082 lEaNdro PaNToJa dE MElo Policial PENal EXcElENTE
65 5950084 lENildo rodriGUES GoMES Policial PENal EXcElENTE
66 5950067 liNdoMar BarroS doS SaNToS Policial PENal EXcElENTE
67 5950075 liValdo corrEa dE araUJo Policial PENal EXcElENTE
68 5913427 lorildo aNElHo BraGa NETo Policial PENal EXcElENTE
69 54181939 lUciaNo MarcoS dE SoUSa SarMENTo Policial PENal EXcElENTE
70 5950129 lUcio JoSE dE aMoriM lEiTE Policial PENal EXcElENTE
71 5950030 lUiS alBErTo da SilVa BENTES JUNior Policial PENal EXcElENTE
72 5950042 lUiS carloS loUrEdo do NaSciMENTo Policial PENal EXcElENTE
73 5950044 lUiZ alBErTo doS PraZErES SaNcHES Policial PENal EXcElENTE
74 57231321 lUiZ aUGUSTo MaNcoS alEXaNdria Policial PENal EXcElENTE
75 5815380 MaNoEl SaNTaNa SoUZa dE aViZ Policial PENal EXcElENTE
76 5950200 MaNoEl WilSoN PaNToJa dE SoUSa Policial PENal EXcElENTE
77 5950054 MarcEllo WilliaMS GENEroSo dE liMa Policial PENal EXcElENTE
78 5950047 MarcElo claUdio TErra MoTa Policial PENal EXcElENTE
79 5950127 MarcElo criSTiaNo SilVa aMoriM Policial PENal EXcElENTE
80 5950068 MarcUS ViNiciUS dE SoUZa NoBrE Policial PENal EXcElENTE
81 5950059 MaUricio da SilVa cHaGaS Policial PENal EXcElENTE
82 5950070 MaUro SErGio raMoS doS aNJoS Policial PENal EXcElENTE
83 57210813 NaZarENo oliVEira MariNHEiro Policial PENal EXcElENTE
84 5900569 NElSoN rEGo SaldaNHa Policial PENal EXcElENTE
85 5949955 PaBlo rodriGo GUSMao rEiS Policial PENal EXcElENTE
86 5949528 PaUlo ViTor da coSTa oliVEira Policial PENal EXcElENTE
87 5950008 rafaEl rodriGo MariNHo dE oliVEira Policial PENal EXcElENTE
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária (SEaP)
rua dos Tamoios, 1592 - Batista campos - Belém/Pa - cEP 66033-172
dirEToria dE GESTÃo dE PESSoaS - Telefone: (91) 3239-4226 / 4227 - 
E-mail: dgp@seap.pa.gov.br
Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de administração Penitenciária
diretoria de Gestão de Pessoas
88 5950012 raiMUNdo laUriNdo SaNTaNa Policial PENal EXcElENTE
89 7565587 raiMUNdo PErEira BEZErra Policial PENal EXcElENTE
90 5949996 raNiEri fraNK SaNTaNa da SilVa Policial PENal EXcElENTE
91 5949461 raPHaEl PaTricK dUarTE SENa dE oliVEira Policial PENal EXcElENTE
92 5913186 raYSSa KaTHlYN rodriGUES PaMPloNa Policial PENal BoM
93 5950000 rENaTa ValESca lEiTE corrEa Policial PENal EXcElENTE
94 5902039 ricHard NiXoN raYol lEÃo Policial PENal EXcElENTE
95 5950001 ricK arcaNJo doS SaNToS Policial PENal EXcElENTE
96 57223558 rodriGo dE alBUQUErQUE carValHo Policial PENal EXcElENTE
97 5950172 roSiNildo aNJoS MaciEl Policial PENal EXcElENTE
98 5950143 SilaS PiNTo corrEa Policial PENal EXcElENTE
99 5950151 TaciaNo da SilVa caValcaNTE Policial PENal EXcElENTE
100 5950161 THiaGo alEXaNdrE doS SaNToS TEiXEira Policial PENal EXcElENTE

Protocolo: 850036
Portaria N° 257/2022/cesad/dGP/GaB/seaP
Belém, 08 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas por meio da lei nº 8.937, de 02 dezembro de 2019, e 
pelo Decreto publicado no Diário Oficial nº 35.035, de 05 de julho de 2022;
coNSidEraNdo o disposto no § 4º do artigo 41 da constituição federal e 
no artigo 32 da lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o disposto no inciso i do artigo 11 e inciso ii do artigo 
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21 do decreto Estadual n° 249, de 11 de outubro de 2011, que dispõe 
sobre o estágio probatório do servidor público civil ocupante de cargo de 
provimento efetivo;
coNSidEraNdo a comissão Especial de avaliação de desempenho (cE-
Sad), instituída por meio da PorTaria n° 594, de 08 de junho de 2021; e,
coNSidEraNdo o Parecer conclusivo da cESad, na forma dos anexos Vi 
ou Viii do decreto Estadual n° 249, de 11 de outubro de 2011, e o Proces-
so PaE nº 2022/1134320.
rESolVE:
art. 1º HoMoloGar a avaliação de desempenho do Estágio Probatório 
dos servidores ocupantes do cargo de Policial Penal, na forma do aNEXo 
ÚNico desta PorTaria.
art. 2º os servidores aprovados na avaliação de desempenho do Estágio Proba-
tório relacionados no aNEXo ÚNico desta PorTaria passam a ser estáveis no 
cargo, com o conceito obtido de acordo com o seu respectivo processo avaliativo.
Art. 3ª Esta PORTARIA entra em vigor na data da sua publicação, com 
efeitos a contar da finalização dos três anos de efetivo exercício dos ser-
vidores no cargo.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cEl PM Marco aNTÔNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária (SEaP)
rua dos Tamoios, 1592 - Batista campos - Belém/Pa - cEP 66033-172
dirEToria dE GESTÃo dE PESSoaS - Telefone: (91) 3239-4226 / 4227 - 
E-mail: dgp@seap.pa.gov.br
Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de administração Penitenciária
diretoria de Gestão de Pessoas

aNeXo ÚNico
Nº MaT. NoME do SErVidor carGo coNcEiTo
1 5931630 alaN coNcEiÇao MarTiNS Policial PENal EXcElENTE
2 5949786 alEX doS SaNToS NoGUEira Policial PENal BoM
3 5938728 alEXaNdrE daS NEVES doS SaNToS Policial PENal EXcElENTE
4 54180881 aNa cEcilia da coSTa PaiVa Policial PENal BoM
5 5949757 aNdErSoN carrEira alEiXo Policial PENal BoM
6 7009648 aNdrE oliVEira MElo Policial PENal EXcElENTE
7 5949788 aNToNio da coNcEiÇÃo dE oliVEira Policial PENal EXcElENTE
8 5950080 ari NoBErTo do NaSciMENTo rodriGUES Policial PENal BoM
9 5905635 BriaN daViSSoN aSSiS dE VaScoNcEloS Policial PENal EXcElENTE
10 5906713 caio cEZar SaNToS coNcEiÇao Policial PENal EXcElENTE
11 57213582 carloS aNdrE doS SaNToS lEiVa Policial PENal EXcElENTE
12 5950089 cEcilio JUNior MoTa ViEira Policial PENal EXcElENTE
13 5950103 cElSo lUiZ PErEira da SilVa Policial PENal EXcElENTE
14 5950198 cHarliaNY roliM frEiTaS Policial PENal EXcElENTE
15 5889826 clEidSoN PoMPEU rodriGUES Policial PENal EXcElENTE
16 5950102 clEYToN aQUiNo Policial PENal EXcElENTE
17 5950112 criSToVao aUGUSTo PErEira da SilVa Policial PENal EXcElENTE
18 5950199 daNiElToN liMa da coSTa Policial PENal EXcElENTE
19 6402549 daNilo lEal dE BarroS Policial PENal BoM
20 5949563 daVYSoN BrUNo BarroS dE oliVEira Policial PENal EXcElENTE
21 57220647 dEMETriUS lEMoS dE SoUZa Policial PENal EXcElENTE
22 5937453 dEYViT oTaVio SoUSa Policial PENal EXcElENTE
23 57220843 diEGo BErNardo PacHEco Policial PENal EXcElENTE
24 5949994 dUGUE fErrEira dE BarroS Policial PENal EXcElENTE
25 5949828 EdEN faBricio alVES aZEVEdo SoarES Policial PENal EXcElENTE
26 5949716 EdGar aUGUSTo MoraES MaToS Policial PENal EXcElENTE
27 5949848 EdiENE rEiS MorEira BarroS Policial PENal EXcElENTE
28 5949918 EdilENE do carMo MoraES Policial PENal EXcElENTE
29 5949726 EliaS PErEira dE BriTo Policial PENal EXcElENTE
30 5949514 EliSaNdro alErSoN BarBoSa BraNdao Policial PENal EXcElENTE
31 5928384 ElToN BaraTa do carMo Policial PENal EXcElENTE
32 5949672 ElToN JoSE fErrEira da SilVa Policial PENal EXcElENTE
33 5949707 ElViS GoES coElHo Policial PENal BoM
34 5949728 ENdErSoN corrEa BarBoSa Policial PENal EXcElENTE
35 5937553 EriVaN cUNHa SilVa Policial PENal EXcElENTE
36 5949667 faBiaNo alBUQUErQUE dE oliVEira Policial PENal EXcElENTE
37 5949524 faBricio HENriQUE NaSciMENTo SilVa Policial PENal EXcElENTE
38 5949674 fEliPE MarTiNS daNTaS Policial PENal EXcElENTE
39 5949645 fErNaNdo JorGE doS SaNToS alMEida JUNior Policial PENal EXcElENTE
40 5949642 flaVio ViNiciUS dE frEiTaS SilVEira Policial PENal EXcElENTE
41 5949694 fraNciSco EUGENio SoarES SalES filHo Policial PENal EXcElENTE
42 5949701 fraNciSco SolaNGio ViEria Policial PENal EXcElENTE
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária (SEaP)
rua dos Tamoios, 1592 - Batista campos - Belém/Pa - cEP 66033-172
dirEToria dE GESTÃo dE PESSoaS - Telefone: (91) 3239-4226 / 4227 - 
E-mail: dgp@seap.pa.gov.br
Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de administração Penitenciária
diretoria de Gestão de Pessoas
43 5949693 fraNK daNNY coSTa BEcKMaN Policial PENal EXcElENTE
44 5918065 frEdEricK MacHado fariaS Policial PENal EXcElENTE
45 5949714 GESSE rodriGUES BEZErra Policial PENal EXcElENTE
46 5902571 GUilHErME TaVarES rodriGUES Policial PENal EXcElENTE
47 5949832 iGor diaS caSTElo BraNco Policial PENal EXcElENTE
48 5949826 iGor PEdroSa araUJo Policial PENal EXcElENTE
49 5949817 iSaac alEXaNdrE fErNaNdES doS aNJoS Policial PENal EXcElENTE
50 5949886 JEffErSoN dE oliVEira frEirE Policial PENal EXcElENTE
51 5949857 JENNiSoN BraGa fErrEira Policial PENal EXcElENTE
52 5200415 JErrY roBSoN aNdradE dE frEiTaS Policial PENal EXcElENTE
53 5905755 JHoNaTaS GEorGE doS SaNToS ricardo Policial PENal EXcElENTE
54 57231002 JoÃo MarcoS SoUSa da SilVa JUNior Policial PENal EXcElENTE
55 5949844 JoHNaTaN GoNÇalVES dE arrUda Policial PENal EXcElENTE
56 5949876 JoNY aZEVEdo MElo Policial PENal EXcElENTE
57 5950074 JoSE HiNGlEY GoNÇalVES da coSTa Policial PENal EXcElENTE
58 5949519 JoSE MaUricio VilHENa NoBrEGa Policial PENal EXcElENTE

59 54195726 JoSE SaBiNo faro BarroS JUNior Policial PENal EXcElENTE
60 5942427 JUcElia caSTro SaraiVa Policial PENal EXcElENTE
61 55588810 JUliETTE NaYaNa Sa dE aBrEU Naiff Policial PENal EXcElENTE
62 5950076 JUlio SilVa TaVarES Policial PENal EXcElENTE
63 5950077 lEaNdro MorEira dE araUJo Policial PENal EXcElENTE
64 5950082 lEaNdro PaNToJa dE MElo Policial PENal EXcElENTE
65 5950084 lENildo rodriGUES GoMES Policial PENal EXcElENTE
66 5950067 liNdoMar BarroS doS SaNToS Policial PENal EXcElENTE
67 5950075 liValdo corrEa dE araUJo Policial PENal EXcElENTE
68 5913427 lorildo aNElHo BraGa NETo Policial PENal EXcElENTE
69 54181939 lUciaNo MarcoS dE SoUSa SarMENTo Policial PENal EXcElENTE
70 5950129 lUcio JoSE dE aMoriM lEiTE Policial PENal EXcElENTE
71 5950030 lUiS alBErTo da SilVa BENTES JUNior Policial PENal EXcElENTE
72 5950042 lUiS carloS loUrEdo do NaSciMENTo Policial PENal EXcElENTE
73 5950044 lUiZ alBErTo doS PraZErES SaNcHES Policial PENal EXcElENTE
74 57231321 lUiZ aUGUSTo MaNcoS alEXaNdria Policial PENal EXcElENTE
75 5815380 MaNoEl SaNTaNa SoUZa dE aViZ Policial PENal EXcElENTE
76 5950200 MaNoEl WilSoN PaNToJa dE SoUSa Policial PENal EXcElENTE
77 5950054 MarcEllo WilliaMS GENEroSo dE liMa Policial PENal EXcElENTE
78 5950047 MarcElo claUdio TErra MoTa Policial PENal EXcElENTE
79 5950127 MarcElo criSTiaNo SilVa aMoriM Policial PENal EXcElENTE
80 5950068 MarcUS ViNiciUS dE SoUZa NoBrE Policial PENal EXcElENTE
81 5950059 MaUricio da SilVa cHaGaS Policial PENal EXcElENTE
82 5950070 MaUro SErGio raMoS doS aNJoS Policial PENal EXcElENTE
83 57210813 NaZarENo oliVEira MariNHEiro Policial PENal EXcElENTE
84 5900569 NElSoN rEGo SaldaNHa Policial PENal EXcElENTE
85 5949955 PaBlo rodriGo GUSMao rEiS Policial PENal EXcElENTE
86 5949528 PaUlo ViTor da coSTa oliVEira Policial PENal EXcElENTE
87 5950008 rafaEl rodriGo MariNHo dE oliVEira Policial PENal EXcElENTE
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária (SEaP)
rua dos Tamoios, 1592 - Batista campos - Belém/Pa - cEP 66033-172
dirEToria dE GESTÃo dE PESSoaS - Telefone: (91) 3239-4226 / 4227 - 
E-mail: dgp@seap.pa.gov.br
Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de administração Penitenciária
diretoria de Gestão de Pessoas
88 5950012 raiMUNdo laUriNdo SaNTaNa Policial PENal EXcElENTE
89 7565587 raiMUNdo PErEira BEZErra Policial PENal EXcElENTE
90 5949996 raNiEri fraNK SaNTaNa da SilVa Policial PENal EXcElENTE
91 5949461 raPHaEl PaTricK dUarTE SENa dE oliVEira Policial PENal EXcElENTE
92 5913186 raYSSa KaTHlYN rodriGUES PaMPloNa Policial PENal BoM
93 5950000 rENaTa ValESca lEiTE corrEa Policial PENal EXcElENTE
94 5902039 ricHard NiXoN raYol lEÃo Policial PENal EXcElENTE
95 5950001 ricK arcaNJo doS SaNToS Policial PENal EXcElENTE
96 57223558 rodriGo dE alBUQUErQUE carValHo Policial PENal EXcElENTE
97 5950172 roSiNildo aNJoS MaciEl Policial PENal EXcElENTE
98 5950143 SilaS PiNTo corrEa Policial PENal EXcElENTE
99 5950151 TaciaNo da SilVa caValcaNTE Policial PENal EXcElENTE
100 5950161 THiaGo alEXaNdrE doS SaNToS TEiXEira Policial PENal EX-
cElENTE

Protocolo: 850037

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2524/2022 – dGP.seaP BeLÉM/Pa, 06 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: carloS aNToNio Baia, Matrícula funcional n.º 43591/1, cargo: 
ferramenteiro
assunto: licença prêmio
Período aquisitivo: 2001 a 2004
Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/10/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 850006
.

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato: 094/2022/seaP
eXercÍcio: 2022
oBJETo: contratação de serviço de locação de estande de tiro, com forne-
cimento de alvos silhueta humanoide, para realização da disciplina de ar-
mamento e Tiro referente ao Curso de Formação Profissional do Concurso 
c-208 (N° 001/2021 – SEaP/SEPlad de 29 de julho de 2021).
Valor ToTal: r$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho 97.101 03.128.1502.8833 
- formação inicial de agentes de segurança pública, Natureza de despesa: 
339039, fonte: 0101/ 0301, Plano interno: 1050008833c.
daTa da aSSiNaTUra: 08/09/2022
ViGÊNcia: 08/09/2022 a 08/01/2023
coNTraTado: clUBE dE Tiro dE BElÉM
cNPJ: 26.624.907/0001-15
ENdErEÇo: rodovia augusto Meira filho, Pa 391 (Belém x Mosqueiro), KM 
03, rua do cTB, Bairro Paricatuba, Benevides-Pa.
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES Secre-
tário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 850520
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.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato de GestÃo Nº 001/2019
Nº: 09
data de assinatura: 01/09/2022
Vigência: 02/09/2022 a 30/11/2022
Justificativa: Este termo aditivo será prorrogado pelo período de 90 (no-
venta) dias, para fins de conclusões de processos burocráticos e financei-
ros, iniciando-se em 02/09/2022 e término em 01/12/2022, ou quando 
finalizar novo processo de chamamento público.
Partes:
Primeiro Partícipe/Órgão Supervisor: Secretaria de Estado de administra-
ção Penitenciária - SEaP
Segundo Partícipe/Entidade: associação Polo Produtivo Pará
Nome do ordenador: Marco antônio Sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 850145

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2022 - UasG 925852
Processo nº 2022/404481, que tem como objeto a aquisição de insumos 
médicos, odontológicos e de enfermagem destinados aos serviços de saú-
de de todas
as unidades penitenciárias administradas pela Secretaria de Estado de ad-
ministração
Penitenciária – SEaP/Pa.
data de abertura: 21/09/2022 às 10:00h (Horário de Brasília), o edital 
encontra-se acessível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br
e www.compraspara.pa.gov.br. responsável pelo certame: Gabriel do Espí-
rito Santo; local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
Marco aNTÔNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
ordenador de despesas

Protocolo: 850163

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 007/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
do ESTado  do  Pará -SEaP, com sede na cidade de Belém, Estado do 
Pará, situada na rua dos Tamoios, n° 1592, Bairro: Batista campos, cEP. 
66.033-172, inscrita no cNPJ nº 05.929.042/0001-25, inscrição Estadual 
nº 15.246.940-0 e inscrição Municipal nº 160284-3, e a empresa clUBE 
dE Tiro dE BElÉM cTB, rodovia augusto Meira filho, Pa 391 (Belém x 
Mosqueiro), KM 03, rua do cTB, Bairro Paricatuba, Benevides-Pa, telefo-
ne (91) 98181-4949/ (91) 98414-6273, e-mail contato@ctbpara.com.br, 
www.ctbpara.com.br, inscrita no cNPJ: 26.624.907/0001-15.
do oBJETo: contrato de prestação de serviço de  locação de estande de tiro, 
com fornecimento de alvos silhueta humanoide, para realização da disciplina 
de Armamento e Tiro referente ao Curso de Formação Profissional do Concur-
so c-208 (N° 001/2021 – SEaP/SEPlad de 29 de julho de 2021).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art.13, inciso Vi e 
art. 25, inciso ii da lei nº 8.666/93.
Valor:  r$ 300.000,00 (TrEZENToS Mil rEaiS)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Programa de trabalho 97.101 03.128.1502.8833 - formação inicial de 
agentes de segurança pública
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0101/ 0301
Plano interno: 1050008833c
ordENador rESPoNSáVEl: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa ro-
driGUES - Secretário de Estado de administração Penitenciária
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa 08 de setembro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 850516

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
  O Secretário Estado De Administração Penitenciária resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 007/2022-SEaP para contrato 
prestação de serviço de locação de estande de tiro, com fornecimento de 
alvos silhueta humanoide, para realização da disciplina de armamento e 
Tiro referente ao Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (N° 
001/2021 – SEaP/SEPlad de 29 de julho de 2021).
  Valor: r$ 300.000,00 (TrEZENToS Mil rEaiS)
Belém (Pa), 08 de setembro de  2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 850513

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1º terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 004/2022
data de assinatura: 31/08/2022.
Justificativa: O presente termo aditivo tem por objeto a alteração do pre-
âmbulo do convênio nº 004.2022, em virtude da mudança da autoridade 
competente da Secretaria de Estado de administração Penitenciária; da 
alteração da cláusula segunda- das obrigações e responsabilidade das par-
tes, 2.1- item V e 2.2- item iV, o qual versa sobre a mudança da jornada de 
trabalho, totalizando 44 horas semanais; e, consequentemente, alteração 
da cláusula sexta- do prazo de vigência.
Partes:
Beneficiário Ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária – SEaP.
concedente: Prefeitura Municipal de Bragança/Pa.
Nome do ordenador: Marco antônio Sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 850005

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº: 00555/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica Para VErificaÇÃo E iNSTalaÇÃo 
dE cÂMEraS No crrB.
origem: BElÉM
destino: BraGaNÇa
Servidor(es):
5949321 - Marcio MorEira MaToS - aGENTE PENiTENciário
57174598 - aldErlaN SilVa dE carValHo - aGENTE PENiTENciário
Período: 05/09/2022 a 09/09/2022
diária(s): 4 e ½ (quatro diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 850494
diÁria
Portaria Nº: 00557/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: iNSTrUÇÃo dE SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa, E ProcESSo ad-
MiNiSTraTiVo diSciPliNar JUNTo À UNidadE PriSioNal do MUNÍciPio.
origem: BElÉM
destino: BraGaNÇa
Servidor(es):
6039262 - rafaEla ViToria SaMPaio PiNTo - aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo
54196889 - rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa - aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo
Período: 19/09/2022 a 24/09/2022
diária(s): 5 e ½ (cinco diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 850495
diÁria
Portaria Nº: 00558/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr Na EScolTa dE UMa aMBUlÂNcia, oNdE SE 
ENcoNTraVa o PPl, SENdo dESlocado Para o HoSPiTal METroPoli-
TaNo dE BElÉM-Pa.
origem: aBaETETUBa
destino: BElÉM
Servidor(es):
5958712 - WElBErSoN fErrEira QUarESMa - aGENTE PENiTENciário
5954827 - dElcio Joao rodriGUES cardoSo JUNior - Policial PENal
5939024 - roSiValdo fErNaNdo coNcEicao SilVa - Policial PENal
Período: 08/08/2022 a 09/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 850497
diÁria
Portaria Nº: 00559/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo dE TriBUNal 
dE JÚri.
origem: SaNTa iZaBEl do Pará
destino: PoNTa dE PEdraS
Servidor(es):
7565587 - raiMUNdo PErEira BEZErra - Policial PENal
5949443 - JoSE cESar daS NEVES liMa filHo - Policial PENal
5890352 - rUBENS SilVa da coSTa - Policial PENal
Período: 12/09/2022 a 14/09/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 850498
torNar seM eFeito diÁria
Portaria nº 2526/2022/dGP/seaP, de 08/09/2022.
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria nº 00525/22/diáriaS/dGP/SEaP, de 
06/09/2022, publicada no doE nº 35.079, de 17/08/2022, referente ao 
pagamento de diárias aos servidores abaixo relacionados:
Nº; NoME; MaT; carGo; cPf; Valor
01; BrUNa NaTaSHa NaSciMENTo BENTES; 5936964; SEcrETario dE 
GaBiNETE; 02281178285; r$ 1.068,21. 02; daVYSoN alEX oliVEira 
aMador; 5942297; aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo; 01756965277; r$ 
1.068,21.
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 850499
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diÁria
Portaria Nº: 00554/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: ParTiciPar do MUTirÃo dE aTENdiMENTo JUrÍdico E SEr-
ViÇoS dE cidadaNia QUE acoNTEcErá No cENTro dE rEcUPEraÇÃo 
dE SaNTarÉM.
origem: BElÉM
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
54181533 - rEGia NaZarE SarMENTo rodriGUES - TEcNico EM GES-
Tao PENiTENciaria/SErViÇo Social
5952503 - THaMirES GaMa PorTal - TEcNico EM GESTao PENiTENcia-
ria/SErViÇo Social
Período: 17/09/2022 a 23/09/2022
diária(s): 6 e ½ (seis diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 850490
diÁria
Portaria Nº: 00546/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: MariTUBa
destino: iriTUia
Servidor(es):
5898661 - EdiNElSoN MoraES dE fiGUEirEdo - MoToriSTa
Período: 31/08/2022 a 31/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 850484
diÁria
Portaria Nº: 00549/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: ParTiciPar da aÇÃo dE colETa dE dNa QUE ocorrErá NaS 
UNidadES PriSioNaiS dE SaNTarÉM E iTaiTUBa.
origem: BElÉM
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
57220643 - Tarcila Maria MarTiNS dE SoUZa - aGENTE PENiTENciário
54181906 - liaNE criSTiNa da TriNdadE rEiS - TÉcNico EM ENfEr-
MaGEM
5935629 - Maria dE loUrdES da SilVa cordEiro aMoraS - TÉcNico 
EM ENfErMaGEM
5906733 - Nadia PaNToJa dE BriTo - TÉcNico EM ENfErMaGEM
Período: 25/09/2022 a 30/09/2022
diária(s): 5 e ½ (cinco diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 850485
diÁria
Portaria Nº: 00550/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: ParTiciPar do MUTirÃo dE aTENdiMENTo JUrÍdico E SEr-
ViÇoS dE cidadaNia QUE acoNTEcErá No cENTro dE rEcUPEraÇÃo 
dE SaNTarÉM.
origem: BElÉM
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
54181533 - rEGia NaZarE SarMENTo rodriGUES - TEcNico EM GES-
Tao PENiTENciaria/SErViÇo Social
5952503 - THaMirES GaMa PorTal - TEcNico EM GESTao PENiTENcia-
ria/SErViÇo Social
Período: 17/09/2022 a 23/09/2022
diária(s): 6 e ½ (seis diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 850486
diÁria
Portaria Nº: 00553/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: ParTiciPar do ProJETo cidadaNia No cárcErE No coMPlE-
Xo PENiTENciário do MUNÍciPio dE SaNTarÉM.
origem: BElÉM
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
5947762 - PaTricia NaZira aBUcaTEr Wal - aSSESSor ESPEcial iii
Período: 15/09/2022 a 20/09/2022
diária(s): 5 e ½ (cinco diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 850487
diÁria
Portaria Nº: 00541/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
origem: SaNTa iZaBEl do Pará
destino: iriTUia
Servidor(es):
5949514 - EliSaNdro alErSoN BarBoSa BraNdao - Policial PENal
5949461 - raPHaEl PaTricK dUarTE SENa dE oliVEira - Policial PENal
5954388 - SEBaSTiao SilVa da coSTa - Policial PENal
Período: 31/08/2022 a 31/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 850479
diÁria
Portaria Nº: 00543/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
origem: MaraBá
destino: iTUPiraNGa

Servidor(es):
5953989 - ricardo frEiTaS QUEiroZ GUiMaraES - Policial PENal
5954335 - UaNdEr rodriGUES doS SaNToS - Policial PENal
57225351 - clEilToN NUNES do NaSciMENTo - MoToriSTa
Período: 25/08/2022 a 25/08/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 850481
diÁria
Portaria Nº: 00540/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
origem: BElÉM
destino: ParaGoMiNaS
Servidor(es):
5943292 - aNdErSoN JoSE dE aNdradE rEiS - MoToriSTa
Período: 13/08/2022 a 13/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 850477
diÁria
Portaria Nº: 00538/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
origem: BElÉM
destino: SalVaTErra
Servidor(es):
54196372 - faBio aNToNio alVarES ToBElEM - aGENTE PENiTENciário
5954787 - NaTaNaEl aBrEU SENa - aGENTE PENiTENciário
5954004 - iraNildo alMEida caValcaNTE - Policial PENal
Período: 02/08/2022 a 04/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 850474

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 2503/22/dGP/seaP, de 02/09/22
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pela PorTaria de nº 595/2021-GaB.SEaP, de 
08/06/2021.
coNSidEraNdo o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550, de 13/04/2021.
rESolVE: coNcEdEr fÉriaS, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, 
aos servidores abaixo relacionados, a serem gozados no período determi-
nado:
Nº; NoME; MaTrÍcUla; EXErcÍcio; 1º PErÍodo; 2º PErÍodo.
1; alciNElia da coNcEicao dE SoUZa; 54196467; 2022; 03.10.22 
a 17.10.22; 20.12.22 a 03.01.23 / 2; aNa criSTiNa BriTo da SilVa; 
57210013; 2022; 17.10.22 a 31.10.22; 19.12.22 a 02.01.23 / 3; Ediloi-
SiS SoUSa aMoriM; 5932786; 2021; 03.10.22 a 17.10.22; 16.12.22 a 
30.12.22 / 4; fErNaNdo JoSE folHa do ValE JUNior; 8084710; 2022; 
26.10.22 a 09.11.22; 26.12.22 a 09.01.23 / 5; GioVaNY riTa MaToS Bar-
roSo; 54180771; 2022; 03.10.22 a 17.10.22; 19.12.22 a 02.01.23 / 6; 
iGo GaBriEl fErrEira da SilVa; 57205839; 2022; 03.10.22 a 17.10.22; 
16.11.22 a 30.11.22 / 7; iZaBEl MaGalHaES PorPiNo cUNHa; 6403743; 
2022; 17.10.22 a 31.10.22; 01.02.23 a 15.02.23 / 8; JoElMa PaNToJa 
da coSTa; 54196392; 2022; 10.10.22 a 24.10.22; 19.12.22 a 02.01.23 
/ 9; liNdiNalVa Maria do carMo MoTa; 54188176; 2022; 15.10.22 
a 29.10.22; 15.12.22 a 29.12.22 / 10; lUcaS dE alMEida faUSTiNo; 
5950069; 2022; 17.10.22 a 31.10.22; 16.12.22 a 30.12.22 / 11; Marcia 
rEiS dE liMa; 5879841; 2022; 13.10.22 a 27.10.22; 11.04.23 a 25.04.23 
/ 12; Maria dE loUrdES da SilVa cordEiro aMoraS; 5935629; 2021; 
17.10.22 a 31.10.22; 02.01.23 a 16.01.23 / 13; PaUlo VicTor da SilVa 
carValHo; 5949534; 2022; 15.10.22 a 29.10.22; 15.12.22 a 29.12.22 / 
14; raiMUNdo PErEira BEZErra; 7565587; 2022; 01.10.22 a 15.10.22; 
01.01.23 a 15.01.23 / 15; riTa KaSSia rodriGUES cariPUNa; 5922161; 
2022; 15.10.22 a 29.10.22; 15.11.22 a 29.11.22 / 16; rodriGo dE SENa 
coSTa; 54181673; 2022; 03.10.22 a 17.10.22; 01.12.22 a 15.12.22 / 
17; roGErio SilVa dE PaUla; 5954821; 2022; 15.10.22 a 29.10.22; 
01.01.23 a 15.01.23 / 18; roSaNa dE fraNca SaNTiaGo; 54181883; 
2021; 10.10.22 a 24.10.22; 26.12.22 a 09.01.23 / 19; SilVaNa SoarES 
BElEM; 57191238; 2021; 03.10.22 a 17.10.22; 19.12.22 a 02.01.23 /  
20; ViNiciUS TadEU GUiMaraES dE MiraNda; 5941846; 2022; 10.10.22 
a 24.10.22; 09.11.22 a 23.11.22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 850079
FÉrias
Portaria Nº 2527/22/dGP/seaP, de 08/09/22
coNcEdEr 30 (TriNTa) dias de fÉriaS, de acordo com o art. 74 da lei 
nº 5.810/94, ao servidor aNToNio JoaBE SalUSTiaNo doS SaNToS, Ma-
trícula n.º 54181899, no período de 26/09/22 a 25/10/22, referente ao 
exercício de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 850367
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..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 617 de 06 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições le-
gais, que lhe são conferidas pelo art. 138, da constituição do Estado do 
Pará, c/c o art. 34, do regimento interno da Secretaria de Estado de cul-
tura, aprovado pelo decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e 
considerando os termos do processo nº 2022/1138225 de, 05.09.2022,
r E S o l V E:
i – iNTErroMPEr, a pedido, a licENÇa Para TraTar dE iNTErESSE 
ParTicUlar, concedida através da PorTaria nº 642 de 22.11.2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.777, de 26.11.2021, ao servidor 
dioVaN MoraES cUNHa, matrícula nº 57188148-2, ocupante do cargo de 
assistente administrativo, a contar de 12.09.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 06 de setembro de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 850066

.

.

errata
.

terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 5
Processo Nº: 2022/390002
daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem por objeto a alteração do 
valor do contrato n° 022/2018, considerando a revisão dos valores dos 
preços. fica alterado o valor presente que passa acrescentar o valor r$ $ 
1.997,30 (mil novecentos e noventa e sete reais e trinta centavos), como 
revisão de valores contratuais, passando a quantia de r$ 9.986,49 (nove 
mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), a contar 
da publicação desde aditivo.
coNTraTo Nº: 022
EXErcÍcio: 2018
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101006355 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339033-PaSSaGENS E dESPE-
SaS coM locoMoÇÃo PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 232293 
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297-8338.
coNTraTado: iGor rUSEf roSa & cia lTda - cNPJ nº 12.040.805/0001-48
ENdErEÇo: TV JoSE Pio, 706, UMariZal, cEP 66.050-240, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
rEPUBlicado Por TEr SaÍdo coM iNcorrEÇÕES No doE Nº 35.063, 
do dia 01.08.2022, ProTocolo:834200

Protocolo: 850255

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - terMo aditiVo
terMo aditiVo: 04
Processo: 2022/857870
daTa dE aSSiNaTUra: 06 de setembro de 2022
oBJETo: Pelo presente Termo aditivo, prorroga-se a vigência do atual con-
trato em mais 12 (doze) meses, encerrando em 18 de novembro de 2023.
Valor do coNTraTo dUraNTE ProrroGaÇÃo: láUSUla SEGUNda – 
do Valor do coNTraTo dUraNTE a ProrroGaÇÃo: o valor total do 
contrato é de r$ 147.944,40 (cento e quarenta e sete mil e novecentos 
e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), correspondentes a 62 
(sessenta e duas) diárias, cada uma no valor de r$ 2.386,20 (dois mil e 
trezentos e oitenta e seis reais e vinte centavos).
JUSTificaTiVa: art. 57, ii, da lei 8.666/1993
doTaÇÃo orÇaMENTária
Projeto atividade: 8338
fonte de recurso: 0101006355 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339033-PaSSaGENS E dESPESaS coM locoMoÇÃo
PTrES: 158338
Pi: 412cTo8338c
aÇÃo: 240303
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297-8338
coNTraTo: 042/2021
coNTraTado: SHEldoN MaTHiaS SoUZa SoarES- H.S. SErViÇoS
cNPJ: 39.563.220/0001-69
ENdErEÇo: Passagem Nova 354, bairro Terra firme, Belém, Pará, cEP 
66.077-035.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 850346

..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1774 – cGP/FcP de 08 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, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicados 
no doE nº 33782 de 16 de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo, o disposto nos art. 74, § 2º da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor  HUMBEr-
To BoZi SPiNdola, matricula: 5947201/3, ocupante do cargo de diretor 
de administração e finanças, no período de 13/10/2022 a 11/11/2022, 
referente ao período aquisitivo de 18/03/2021 a 17/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 850181
errata do ProtocoLo doe: 847400, Publicado no d.o.e. 
n° 35.100, em 01/09/2022
onde se lê: [...] do objeto: reajuste do valor contratual, com acréscimo 
de 4,52% (quatro e cinqüenta e dois por cento),no iPca. o Valor MEN-
Sal praticado do contrato passará a ser de r$ 217.195,45 (duzentos e 
dezessete mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), 
para o Valor MENSal de r$ 369.390,00 (trezentos e sessenta e nove mil, 
trezentos e noventa reais) contabilizados da data retroativa de Janeiro de 
2020 à dezembro de 2021 [...]
Leia-se: [...] do objeto: reajuste do valor contratual, com acréscimo de 
4,52% (quatro e cinqüenta e dois por cento),no iPca. o Valor MENSal pra-
ticado do contrato passará a ser de r$ r$ 247.977,95 (duzentos e quarenta 
e sete mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e cinco cenatvos), 
contabilizados da data retroativa de Janeiro de 2020 à dezembro de 2021 [...]
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira 

Protocolo: 850546
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°. 187/2022-FcG de 08.09/2022
Base legal: lei nº. 5.939/96 e pelo decreto nº. 1.338/96.
Servidora: lETicia liMa coSTa – assistente administrativo - if: nº. 
55208746/1
Exercício financeiro: 2022
Programa de Trabalho: 47201 13 362 1509
Vl: 800,00; Nd: 339030; aT: 8906; fT: 0101
Vl: 500,00; Nd: 339039; aT: 8906; fT: 0101
Período de aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias após o término do período de aplicação.
autorização: Processo nº. 2022/1146301
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo – Superintendente da fcG

Protocolo: 850185
..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N.º 234/2022, de 06 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 Processo nº 2022/1146649 e certidão de
óbito sob o número 067173 01 55 2022 4 00010 165 0006585 71.
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r E S o l V E:
i – rESciNdir o contrato de trabalho de dJalMa JUSTiNo filHo,
matrícula 7004214/1, ocupante do cargo de operador de Transmissor,
lotado na diretoria Técnica, a contar de 10 de agosto de 2022, em razão de
seu falecimento, elogiando o referido servidor pelos serviços prestados à
fUNTElPa, com seriedade, dedicação e comprometimento.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 849976
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 235/2022, de 06 de seteMBro de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo, os termos do Memorando 13/2021– ccPcr/fUNTElPa,
de 05/09/2022, contido nos autos do Processo nº 2022/1138761, de
05/09/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o(a) servidor(a) SErGio lUiZ dUarTE, matricula 5957951/1,
ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo na diretoria de
rádio a responder pela coordenação de criação, Programação e conteúdo
ccPcr, no período compreendido de 20/09 a 19/10 de 2022, período em
que o(a) servidor(a) ValMir rodriGUES coSTa, matricula 5947335/1,
ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo, estará no gozo
de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 849978
.

coNtrato
.

coNtrato Nº 036/2022
Processo Nº 2022/1024971
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 009/2022
objeto: contratação de empresa especializada para oferecer o curso de 
Planejamento Estratégico das contratações Públicas de acordo com a 
NoVa lEi dE liciTaÇÕES E coNTraToS adMiNiSTraTiVoS – lei federal 
n° 14.133/2021 e suas alterações frente a lei federal n.º 8.666/1993, 
DOD-Documento de Oficialização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, 
Termo de referência, Projeto Básico e Gerenciamento de riscos.
Valor Global: r$40.000,00 (quarenta mil reais)
data de assinatura: 06/09/2022
data de Vigência: 12/09/2022 à 12/12/2022
fiscal de contrato: Eberson rodrigues de assis – Nº matricula: 54196977/6
dotação orçamentária:
funcional: 24.128.1508.8887
Elemento de despesa: 33.90.39
fonte: 0661
ação n° 260.170
Pi: 4120008887c
contratado (a): PUBlic THiNKEr TrEiNaMENToS E caPaciTaÇÕES lTda
cNPJ n°: ° 36.338.049/0001-04
Endereço: rua Tereza amelia, n.º 8377, Bairro: Juscelino Kubitschek
cEP: 76.829-326 - Porto Velho/ro
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 849935
coNtrato Nº 024/2022
Processo Nº 2022/283850
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022
objeto: constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa, 
sob demanda, para serviços de lavagem a jato e higienização veicular para 
os veículos a serviço da coNTraTaNTE.
Valor Global: r$ 66.723,68 (sessenta e seis mil, setecentos e vinte e três 
reais e sessenta e oito centavos),
data de assinatura: 29/08/2022
data de Vigência: 29/08/2022 à 29/08/2023
fiscal de contrato: José ricardo ferreira costa - Matricula Nº: 5942091/1
Suplente de fiscal: leonardo coelho Pereira – Matricula Nº: 5960291/1
dotação orçamentária:
funcional: 24.122.1297.8338
Elemento de despesa: 33.90.39
fonte: 0101
Pi: 412.000.8338c
contratado (a): MEGa BraSil coMErcio E SErViÇoS dE coNTrUÇÕES 
EirEli
cNPJ n°:11.027.186/0001-99
Endereço: Travessa WE-62 a, n.º 1332 – conjunto Guajará i, Bairro: co-
queiro -cEP: 67.143.380
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 849933
.

diÁria
.

Portaria Nº 238/2022, de 08 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 15/2022 - GaB/fUNTElPa, 
de 06/09/2022, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2022/1151326 de 06/09/2022;

r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor HilBErT Hil carrEira do
NaSciMENTo, matrícula nº 5945805/1, ocupante do cargo em comissão 
de PrESidENTE, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de 
capitão Poço e capanema, no período de 09/09/2022, com o objetivo de 
cumprir agenda oficial da SEDUC para a entrega da Escola Estadual Belina 
campos coutinho (capitão Poço) e visita técnica a rTV (capanema).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 850232
Portaria Nº 237/2022, de 08 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 17/2022 da coJor/fUNTEl-
Pa, de 05/09/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/1143192 de
06/09/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 1 e ½ (uma e meia) diárias a servidora rafaEla dE oliVEira 
colliNS coSTa, ocupante do cargo em comissão de aSSiSTENTE ii, Matrí-
cula funcional n.º 5964611/1, para custear despesas com viagem ao(s) Muni-
cípio(s) de Moju, no período de 10 a 11/09/2022, com o objetivo de realizar a 
cobertura jornalística do evento NocaUTE Na ViolÊNcia no Município.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 850229

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de arQ. Nº 919/2022-GaB/Pad 
Belém,06 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 Manifestação exarada pelo Procurador do Estado - 
aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor 
do relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria nº 438/2017-GaB/Pad, de 04/10/2017, 
publicado no doE edição nº 33.477 de 11/10/2017.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 198, § 2º da lei nº 5.810/1994 
c/c os arts. 323 e 109, Vi do código Penal, o processo supracitado, em 
vista das razões expostas pelo colegiado em questão, pelo cometimento, 
em tese, de transgressão, de falta funcional constante de abandono de 
cargo, imputada aos servidores K.E.d.r., matrícula nº 5922024-1, r.f.S., 
matrícula nº 531848-3 e a.S.B., matrícula nº 5805627-1, tendo em vista 
a perda da pretensão punitiva da administração Pública em decorrência da 
prescrição;
ii – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências 
pertinentes quanto ao competente registro;
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
Portaria Nº 920/2022-GaB/Pad 
Belém, 08 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 112/2019-GaB/Pad de 24/06/2019, 
publicada no doE edição nº 33.902 de 25/06/2019;
coNSidEraNdo os termos do Parecer nº 137/2022 exarado pela Procura-
dora do Estado - PGE/Pa;
coNSidEraNdo a decisão do Exmo. Sr. Governador do Estado de Pará;
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 112/2019-GaB/Pad de 24/06/2019, publicada no doE edição nº 
33.902 de 25/06/2019, a partir do Termo de Ultimação de instrução e Não 
Indiciação (fls. 161 dos autos físicos);
ii – coNValidar os atos praticados anteriormente ao Termo de Ultimação 
de Instrução e Não Indiciação (fls. 161 dos autos físicos);
iii – coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras aMÉlia daS Gra-
ÇaS caNTÃo SiMÕES, matrícula nº 57229140-2, NaTHalia dE NaZarETH 
fErrEira MoNTEiro, matrícula nº 5897320-1 e JoaNilcE carNEiro PE-
rEira, matrícula nº 454745-1, para, sob a presidência da primeira, apura-
rem no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis;
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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 Nº 921/2022-GaB/Pad 
Belém, 08 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 2021/1107969 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  a Manifestação nº 1036/2022 exarada pelo assessor Es-
pecial i - 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 l.a.S.P., matrícula nº 
57174321-1, 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 e iii, da lei nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras alciNETE do So-
corro liMa da coSTa, Mat. nº 57211696-1 e SaYoNara caMarGo 
foNTaNa, Mat. nº 773573-2, para sob a Presidência da primeira, apura-
rem no prazo inicial de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado 
por até 15 (quinze) dias úteis por conveniência e necessidade da adminis-
tração 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 torNar s/ eFeito Nº 922/2022-GaB/Pad 
Belém, 08 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 94/2020-GaB/Pad de 19 de agosto de 
2020, publicada no doE, edição nº 34.318 de 20/08/2020;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
1067404/2016 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNSidEraNdo a 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 – TorNar SEM EfEiTo a PorTaria inaugural do Processo administrativo 
disciplinar nº 94/2020-GaB/Pad de 19 de agosto de 2020, publicada no 
doE, edição nº 34.318 de 20/08/2020, uma vez que, o Pad foi instaurado 
com base em premissa falsa de que o servidor havia abandonado o cargo 
público ocupado neste órgão, que uma vez afastada, considerando que 
a incapacidade definitiva, reconhecida pela Perícia Médica do Estado ao 
servidor (a partir de 09/05/2019) antecede à instauração do apuratório 
(em 20/08/2020) - esvazia a pretensão disciplinar da administração;
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação. 
• REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-1
ouvidor/SEdUc
Portaria de arQ. Nº 923/2022-GaB/Pad 
Belém, 08de setembrode 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 Manifestação exarada pelo coordenador do Núcleo 
Jurídico - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o Processo administrativo disciplinar instaurado pela 
PorTaria nº 225/2019-GaB/Pad, de 09/09/2019, publicada no doE 
edição nº 33.997 de 01/10/2019.
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, por parte do servidor 
J.M.V.P., matrícula nº 585173-1, pelo fato da penalidade de repreensão, 
infração de natureza leve, encontrar-se eivada pela prescrição.
ii - considerando ainda a descaracterização do acúmulo de cargos Públi-

cos, por parte do servidor supracitado, diante do pedido de exoneração do 
cargo de auxiliar operacional que ocupava na Secretaria de obras, Urba-
nismo e Terras Patrimoniais/Monte alegre;
iii – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências 
pertinentes quanto ao competente registro;
iV – 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: 850463

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 910/2022-GaB/siNd, de 05/09/2022, 
publicada no doe edição nº 35.108 de 08/09/2022.
oNde se LÊ:
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;
Leia-se:
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/752730 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;

Protocolo: 850073
errata da Publicação Protocolo nº 848763
Nome: lUcKacKS da SilVa rafalSKi
onde se lê: 5899130-3
Leia-se: 5899130-2
Publicado no doE: 35.106 de 06/09/2022
Órgao: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcacao

Protocolo: 850376

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo da LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-NLic/sedUc
Processo nº 2021/456889 – PaE/SEdUc
objeto: aquisição de Equipamentos, destinados às Escolas de Educação 
Básica, abrangendo as Unidades de Ensino fundamental, Ensino Médio, 
Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional da Rede Educacional 
do Estado do Pará, conforme especificações, quantitativo e condições cons-
tantes neste Termo de referência e seus anexos. 

iteM MateriaL eMPresa ProPosta

1 Bebedouro industrial Elétrico 
200l N c f rocHa EirEli r$ 530.640,00

2 Bebedouro industrial Elétrico 
200l N c f rocHa EirEli r$ 176.880,00

3 Bebedouro Elétrico 20l a l PaES BoUlHoSa r$ 62.615,25

4 Bebedouro Elétrico 20l a l PaES BoUlHoSa r$ 20.871,75

5 fogão industrial - 4 bocas, 
com forno.

a S MiraNda coMErcio dE aliMENToS E 
SErVicoS dE TraNSPorTE EirEli r$ 92.245,23

6 fogão industrial - 4 bocas, 
com forno.

a S MiraNda coMErcio dE aliMENToS E 
SErVicoS dE TraNSPorTE EirEli r$ 29.949,75

7 fogão industrial - 6 bocas, 
com forno. o & M MUlTiViSao coMErcial EirEli r$ 104.747,37

8 fogão industrial - 6 bocas, 
com forno. o & M MUlTiViSao coMErcial EirEli r$ 32.229,96

11 Liquidificador Industrial 8L coMErcial MaBrUK EirEli r$ 93.059,15

12 Liquidificador Industrial 8L coMErcial MaBrUK EirEli r$ 30.749,60

13 refrigerador duplex 427 l lar E coZiNHa coMErcial lTda r$ 340.949,84

14 refrigerador duplex 427 l a l PaES BoUlHoSa r$ 102.000,00

15 Balança Balcão Plataforma 
Mecânica 150kg

a S MiraNda coMErcio dE aliMENToS E 
SErVicoS dE TraNSPorTE EirEli r$ 62.799,66

16 Balança Balcão Plataforma 
Mecânica 150kg BZ coMErcio E SErViÇoS EirEli r$ 20.400,00

17 Ventilador de Parede, 50 cm, 
oscilante VENTiSol iNdUSTria E coMErcio S.a. r$ 753.553,50

18 Ventilador de Parede, 50 cm, 
oscilante licicoM coMErcio E SErViÇoS lTda r$ 278.981,85
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Valor ToTal da liciTaÇÃo r$ 2.732.672,91 (dois milhões setecentos e 
trinta e dois mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos)
Belém/Pa, 05 de setembro de 2022.
EliETH dE faTiMa da SilVa BraGa
Homologadora

Protocolo: 850228
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

NoMeaÇÃo Na UNiVersidade do estado do ParÁ - UePa, coM 
FiNs de reGULariZaÇÃo FUNcioNaL.
Protocolo: 2022/1122698
Portaria N° 3679/22, de 6 de setembro de 2022
NoMEar, lairSoN caBral da SilVa, para exercer o cargo em comis-
são de diretor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, código daS-
012.4, a contar de 05/04/1994, face a criação da Universidade do Estado 
do Pará, em 04/04/1995.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 850080
eXoNeraÇÃo Na UNiVersidade do estado do ParÁ - UePa, 
coM FiNs de reGULariZaÇÃo FUNcioNaL.
Protocolo: 2022/1122698
Portaria N° 3680/22, de 6 de setembro de 2022
EXoNErar, lairSoN caBral da SilVa, do cargo em comissão de diretor 
do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, código daS-012.4, a contar 
de 31/01/1995, face a criação da Universidade do Estado do Pará, em 
04/04/1995.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 850078
disPeNsa Na UNiVersidade do estado do ParÁ - UeP, coM 
FiNs de reGULariZaÇÃo FUNcioNaL.
Protocolo: 2022/1122698
Portaria N° 3684/22, de 6 de setembro de 2022
DISPENSAR, LAIRSON CABRAL DA SILVA, da Função Gratificada de SUB-
coordENador do GrUPo dE TraBalHo dE ElaBoraÇÃo E EXEcUÇÃo 
orÇaMENTária da Universidade do Estado do Pará - UEP, a contar de 
31/03/1991, face a extinção da UEP.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1122698
Portaria N° 3683/22, de 6 de setembro de 2022
DISPENSAR, LAIRSON CABRAL DA SILVA, da Função Gratificada de ASSES-
Sor dE ProcESSaMENTo dE dadoS da fundação Educacional do Estado 
do Pará - fEP, a contar de 31/07/1986.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1122698
Portaria N° 3681/22, de 6 de setembro de 2022
DISPENSAR, LAIRSON CABRAL DA SILVA, da Função Gratificada de Asses-
sor de Planejamento da fundação Educacional do Estado do Pará - fEP, a 
contar de 28/02/1982
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 850075
aUtoriZaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor
Protocolo: 2022/1130921
Portaria N° 3674/22, de 06 de setembro de 2022.
aUToriZar, o afastamento da servidora fraNciSca rEGiNa oliVEira 
carNEiro, id. funcional nº 22721/ 2, cargo de ProfESSor TiTUlar, 
lotada no dEParTaMENTo dE SaUdE ESPEcialiZada, para participar do 
congresso Europeu de dermatologia, na cidade de Milão, itália, no período 
07 e 10 de setembro de 2022, sem ônus para esta iES.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 850085
ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Protocolo: 2015/468633
Portaria N° 3660/22, de 06 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) EliElSoN dE SoUZa fiGUEirEdo, id. fun-
cional nº 57174351/ 2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no(a) 
dEParTaMENTo dE liNGUa E liTEraTUra, progressão HoriZoNTal, 
para referência iV da classe de ProfESSor aSSiSTENTE, com vigência a 
contar de 24.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 2022/568629
Portaria N° 3661/22, de 06 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) carloS BENEdiTo BarrEiroS GUTiErrEZ, 
id. funcional nº 5899548/ 2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado 
no(a) caMPUS dE caSTaNHal, progressão VErTical, para referência i 
da classe de ProfESSor adJUNTo com vigência a contar de 10.05.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 850083
.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/932901
Portaria N° 3658/22, de 06 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNGEla Maria PraZErES da coSTa, id. 
funcional nº 57202062/ 1, na função de aUXiliar dE SErVico, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iV, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênio de 20.08.2014 a 19.08.2017, no 
período de 03.11.2022 a 02.12.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/998910
Portaria N° 3659/22, de 06 de setembro de 2022
dETErMiNar ao(a) servidor(a) GoNcalo dE NaZarE lUcENa, id. 
funcional nº 5041759/ 1, na função de MoToriSTa, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iV, goze de 30(trinta) 
dias restantes de licença Prêmio, concedido pela PorTaria nº 1363, de 
29.04.2022, referente ao triênio de 01.03.1988 a 28.02.1991, no período 
de 03.11.2022 a 02.12.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 850081

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo Na FUNdaÇÃo edUcacioNaL do estado do ParÁ 
- FeP, coM FiNs de reGULariZaÇÃo FUNcioNaL
Protocolo: 2022/1122698
Portaria N° 3682/22, de 6 de setembro de 2022
DESIGNAR, LAIRSON CABRAL DA SILVA, para exercer a Função Gratificada 
de aSSESSor dE ProcESSaMENTo dE dadoS da fundação Educacional 
do Estado do Pará - fEP, a contar de 01/03/1982, até ulterior deliberação.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 850077

.

.

errata
.

errata ao editaL 097/2022-UePa
Processo seLetiVo Para o ProGraMa de PÓs-GradUaÇÃo eM 
eNsiNo de LÍNGUa PortUGUesa e sUas resPectiVas Litera-
tUras eM NÍVeL de Mestrado ProFissioNaL
a Universidade do Estado do Pará - UEPa, via centro de ciências Sociais e 
Educação (ccSE) e coordenação do Programa de Pós-Graduação em En-
sino de língua Portuguesa e suas respectivas literaturas (PPGEll) – Mes-
trado Profissional, torna público a retificação DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
item 12.3 e no croNoGraMa do EdiTal Nº 097/2022 - UEPa, conforme 
especificado abaixo, mantendo-se inalterados os demais itens e subitens 
do referido edital.
oNde se LÊ:
12.3. As atividades acadêmicas do Programa de Mestrado Profissional em 
Ensino de língua Portuguesa e suas respectivas literaturas do ccSE/UEPa 
serão desenvolvidas de forma presencial e/ou remota, se assim o contexto 
situacional exigir, de 2ª a 6ª feira, no horário das 15h às 20h.
Leia-se:
12.3. As atividades acadêmicas do Programa de Mestrado Profissional em 
Ensino de língua Portuguesa e suas respectivas literaturas do ccSE/UEPa 
serão desenvolvidas de forma presencial e/ou remota, se assim o contexto 
situacional exigir, de 2ª à 6ª feira no horário de 08:30 às 13:30 horas.
oNde se LÊ:
aNeXo i - croNoGraMa do Processo seLetiVo 2022

atiVidades data
PUBlicaÇÃo do EdiTal 05.09.2022

PErÍodo dE iMPUGNaÇÃo dESTE EdiTal
Prazo para impugnação deste Edital 05.09 a 06.09.2022

resultado de recurso de impugnação deste Edital 13.09.2022
PErÍodo dE iNScriÇÕES

Período de inscrição dos candidatos 05.09 a 21.10.2022
Prazo para pedido de isenção 05.09 a 12.09.2022

resultado dos pedidos de isenção 16.09.2022
recurso para as isenções indeferidas 19.09.2022

resultado dos recursos de isenções indeferidas 23.09.2022
fim do prazo de prazo para pagamento da taxa de inscrição 24.10.2022

divulgação da lista das inscrições homologadas 28.10.2022
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recurso de inscrições não homologadas 28.10 a 30.10.2022
resultado de inscrições homologadas 04.11.2022

2ª FASE – CLASSIFICATÓRIA (ANALÍSE DO CURRÍCULO)
3ª FASE – CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA (ENTREVISTA)

análise do currículo 07.11 a 14.11.2022
divulgação datas e locais das Entrevistas 16.11.2022

realização das Entrevistas 18.11 a 26.11.2022
resultado preliminar das Entrevistas e currículo 29.11.2022

recurso da Entrevista e currículo 30.11 a 01.12.2022
resultado do recurso 08.12.2022

rESUlTado fiNal
divulgação do resultado final 12.12.2022

Período de Matrícula 14 a 16.12.2022
início das aulas 06.03.2023

Leia-se:
aNeXo i - croNoGraMa do Processo seLetiVo 2022

do croNoGraMa do Processo seLetiVo 
2022 atiVidades data

PUBlicaÇÃo do EdiTal 05.09.2022
PErÍodo dE iMPUGNaÇÃo dESTE EdiTal

Prazo para impugnação deste Edital 05.09 a 06.09.2022
resultado de recurso de impugnação deste Edital 13.09.2022

PErÍodo dE iNScriÇÃo
Período de inscrição dos candidatos 05.09 a 21.10.2022

Prazo para pedido de isenção 05.09 a 12.09.2022
resultado dos pedidos de isenção 16.09.2022

recurso para as isenções indeferidas 19.09.2022
resultado dos recursos de isenções indeferidas 23.09.2022

fim do prazo de prazo para pagamento da taxa de inscrição 24.10.2022
divulgação da lista das inscrições homologadas 28.10.2022

recurso de inscrições não homologadas 28.10 a 30.10.2022
resultado de inscrições homologadas 04.11.2022

1ª FASE – ELIMINATÓRIA (PROVA ESCRITA)
realização da Prova Escrita 05.11.2022

resultado preliminar da prova escrita 11.11.2022
recurso da Prova Escrita 17.11.2022

resultado do recurso 21.11.2022
Resultado final da Prova Escrita 25.11.2022

2ª FASE – CLASSIFICATÓRIA (ANALÍSE DO CURRÍCULO)
3ª FASE – CLASSIFICATÓRIA (ENTREVISTA)

análise do currículo 28.11 a 05.12.2022
divulgação datas e locais das Entrevistas (GooGlE MEET) 07.12.2022

realização das Entrevistas 09.12 a 17.12.2022
resultado preliminar das Entrevistas e currículo 20.12.2022

recurso da Entrevista e currículo 21 a 22.12.2022
resultado do recurso 29.12.2022

rESUlTado fiNal
divulgação do resultado final 04.01.2023

Período de Matricula 09 a 12.01.2023
início das aulas 06.03.2023

Belém, 08 de setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 849932

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 026/2021-UePa
Pae Nº 2022/871584-UePa
PaE oriGiNário Nº 2021/552701
Nº TErMo: 1
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 02.09.2022
MoTiVo: Prorrogação de vigência e reajuste de valor
JUSTificaTiVa: Prorrogação de vigência e reajuste de valor do contrato 
26/2021-UEPa
Valor do TErMo adiTiVo com o reajuste, o valor global passará a ser 
de r$28.724,29 (Vinte e oito Mil e Setecentose Vinte e Quatro reais e 
Vinte e Nove centavos) com reajuste total de 10,054760%
iNÍcio da ViGÊNcia: 15/09/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 14/09/2023
foro: BElÉM/Pa
orÇaMENTo
• FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.364.1506.8870

• ELEMENTO DE DESPESA: 339040
• FONTE DE RECURSO: 0102
coNTraTado
EMPrESa: NP TEcNoloGia E GESTao dE dadoS lTda
PErSoNalidadE: Pessoa Jurídica
cNPJ nº º 07.797.967/0001-95
ENdErEÇo: rua izabel a redentora, nº 2356, Edifício loewen, Sala 17
Bairro: centro
cidadE: São José dos Pinhais
Uf: Pr
cEP: 83.005-010
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 849947

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 41/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material de consumo e Permanente para atender 
as necessidades das atividades do centro Especializado em reabilitação 
– cEriii, na unidade de Ensino e assistência em fisioterapia e Terapia 
ocupacional (UEafTo) da Universidade do Estado do Pará.
ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.
br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir 
do dia 09/09/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 21/09/2022
Hora: 10h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.8472
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0269004936 e e 0669004936
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 849939
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
toMada de PreÇo  N°001/2022- ceL/UePa
o reitor da Universidade do Estado do Pará, claY aNdErSoN NUNES cHa-
GaS, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas conforme legisla-
ção em vigor, especialmente pela lei nº8666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão Especial de licitação, 
resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
Proc. 2022/281375
ToMada dE PrEÇo: Nº 001/2022-cEl/UEPa
data da adjudicação: 06/09/2022
data da Homologação: 06/09/2022
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na EXEcUÇÃo dE 
SERVIÇOS DE DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA OFICINA ORTOPÉDICA/
ccBS/UEPa/Pa localizado na Trav. Perebebuí, 2623 – Marco Belém- Pará 
cep: 66.087-670, conforme Projeto Básico em anexo ao edital.
Empresa Vencedora: alfa E ÔMEGa coNSTrUTora E SErViÇoS EirEli - 
cNPJ Nº 31.391.809/0001-15.
Valor da ProPoSTa: r$ 414.621,04 (QUaTrocENToS E QUaTorZE Mil, 
SEiScENToS E ViNTE E UM rEaiS E QUaTro cENTaVoS)
Belém, 08 de Setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 850008
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3686/2022, de 08 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: aUXiliar adMiNiSTraTiVo c
Nome: Maria HElENa GoNZaGa coSTa
Matrícula funcional: 5056470/ 1
Valor: r$ 3.500,00
Prog. de Trabalho: 48101 19 571 1490 8698
fonte: 0324008794
339030_ r$ 3.500,00
Portaria N° 3687/2022, de 08 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: NaTacia da SilVa E SilVa
Matrícula funcional: 57190313/ 3
Valor: r$ 3.500,00
Prog. de Trabalho: 48101 19 571 1490 8698
fonte: 0324008794
339030_ r$ 3.500,00
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Portaria N° 3688/2022, de 06 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: TEcNico a
Nome: Maria roSalBa lEal carValHo
Matrícula funcional: 57215452/ 6
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 3689/2022, de 08 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: MarcoS YaNaGUiBaSHi
Matrícula funcional: 55588151/ 3
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 3690/2022, de 08 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: MarcElo MEdEiroS SilVa
Matrícula funcional: 57230387/ 1
Valor: r$ 2.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339039_ r$ 2.000,00
Portaria N° 3691/2022, de 08 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirETor dE adMiNiSTracao dE SErVicoS
Nome: MaUro HENriQUE da coSTa MENdES
Matrícula funcional: 2010194/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 3692/2022, de 08 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: ProfESSor aSSiSTENTE
Nome: JorGE loPES rodriGUES JUNior
Matrícula funcional: 5757053/ 3
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0669004936
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 3693/2022, de 08 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: ProfESSor aUXiliar
Nome: iVETE fUrTado riBEiro caldaS
Matrícula funcional: 54190262/ 4
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0324008794
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 3694/2022, de 08 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: ProfESSor aUXiliar
Nome: iVETE fUrTado riBEiro caldaS
Matrícula funcional: 54190262/ 4
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0324008794
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 850292
.

diÁria
.

diÁrias
Portarias de coLaBorador eVeNtUaL.
Portaria N° 3712/2022, de 08 de seteMBro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1084937.
coNcEdEr ao servidor (a) roNaldo arrUda fEio ,cPf nº 218.871.102-
59, 3.5 (tres e meia), diárias, como colaBorador EVENTUal, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/Pa no período de 
26/08/2022 a 29/08/2022, para visita técnica da Superliga Universitária.
Portaria N° 3713/2022, de 08 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1127702.
coNcEdEr ao servidor (a) dENNiS aNdErSoN crUZ da SilVa, cPf nº: 
745.722.452-15, 3.5 (tres e meia), diárias, como colaBorador EVENTU-
al, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/
Pa no período de 26/086/2022 a 29/08/2022, para visita técnica da Su-
perliga Universitária.

Portaria N° 3714/2022, de 08 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1096308.
coNcEdEr ao servidor (a) daNilo doS SaNToS PiNHEiro, cPf nº: 
972.669.902-97, 3.5 (tres e meia), diárias, como colaBorador EVENTU-
al, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/
Pa no período de 26/08/2022 a 29/08/2022, para visita técnica Superliga 
Universitária.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 850377
diÁrias
Portarias de serVidores eFetiVos.
Portaria N° 3698/2022, de 08 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1124669.
coNcEdEr ao servidor (a) laNa claUdia MacEdo da SilVa, id.funcio-
nal nº 54188979/1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) 
Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, CPF: 471.128.082-00, 1,5 
(uma e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de cachoeira do arari/Pa no período de 15/09/2022 a 16/09/2022, para 
abertura do projeto Empodera Marajoaras.
Portaria N° 3699/2022, de 08 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1124696.
coNcEdEr ao servidor (a) caMila claidE SoUZa do ValE, id.funcional 
nº 5905595/5, no cargo de Professor auxiliar, lotado (a) no (a) campus de 
Salvaterra, cPf: 878.409.952-68,1,5 (uma e meia) diárias, devido seu des-
locamento de Belém/Pa ao município do cachoeira do arari/Pa no período de 
15/09/2022 á 16/09/2022, abertura do projeto Empodera Marajoaras.
Portaria N° 3700/2022, de 08 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1124718.
coNcEdEr ao servidor (a) aNa da coNcEiÇÃo oliVEira, id.funcional nº 
491993/2, no cargo de Professor auxiliar, lotado (a) no (a) departamento de 
Educação Geral, cPf: 084.272.752-34,1,5 (uma e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município do cachoeira do arari/Pa no período 
de 15/09/2022 á 16/09/2022, abertura do projeto Empodera Marajoaras.
Portaria N° 3701/2022, de 08 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1057235.
coNcEdEr ao servidor (a) laNa claUdia MacEdo da SilVa, id.funcio-
nal nº 54188979/1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) 
Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, CPF: 471.128.082-00, 2,5 
(duas e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de Muaná/Pa no período de 27/08/2022 a 29/08/2022, para abertura do 
projeto Empodera Marajoaras.
Portaria N° 3702/2022, de 08 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1079134.
coNcEdEr ao servidor (a) aNa da coNcEiÇÃo oliVEira, id.funcional nº 
491993/2, no cargo de Professor auxiliar, lotado (a) no (a) departamento 
de Educação Geral, cPf: 084.272.752-34, 1,5 (uma e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município do Salvaterra/Pa no período de 
30/08/2022 á 31/08/2022, abertura do projeto Empodera Marajoaras.
Portaria N° 3703/2022, de 08 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1079025.
coNcEdEr ao servidor (a) caMila claidE SoUZa do ValE, id.funcional 
nº 5905595/4, no cargo de Professor auxiliar, lotado (a) no (a) campus 
de Salvaterra, cPf: 878.409.952-68, 1,5 (uma e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Salvaterra/Pa no período 
de 30/08/2022 á 31/08/2022, abertura do projeto Empodera Marajoaras.
Portaria N° 3704/2022, de 08 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1078907.
coNcEdEr ao servidor (a) ilMa PaSTaNa fErrEira, id.funcional nº 
5429137/2, no cargo de VicE-rEiTora, lotado (a) no (a) Vice-reitoria, 
cPf:145.869.162-49,1,5 (uma e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de Salvaterra/Pa no período de 30/08/2022 a 
31/08/2022, para abertuta do Projeto Empodera Marajoaras.
Portaria N° 3705/2022, de 08 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1112655.
coNcEdEr ao servidor (a) alcidES iNacio SoUSa SiMiÃo, id.funcional nº 
5942364/1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) depar-
tamento de Educação Especializada, cPf :247.131.552-68, 16,5 (dezesseis 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de re-
denção/Pa no período de 17/09/2022 a 03/10/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3706/2022, de 08 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1098351.
coNcEdEr ao servidor (a) aNToNia ZEliNa NEGrao dE oliVEira, id.
funcional nº 5657822/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) 
no (a) departamento de lingua e literatura, cPf: 376.994.152-72, 8,5 
(oito e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de Jacareacanga/Pa no período de 22/09/2022 a 30/09/2022, para asses-
sorar disciplina pelo forMaPara.
Portaria N° 3707/2022, de 08 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1085401.
coNcEdEr ao servidor (a) alTEM NaSciMENTo PoNTES, id.funcional nº 
5568960/1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) departa-
mento de ciências Naturais, cPf: 252.647.612-72, 3,5 (tres e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paraupebas/Pa no pe-
ríodo de 27/09/2022 a 30/09/2022, para participar de banca de monografia.
Portaria N° 3708/2022, de 08 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1099774.
coNcEdEr ao servidor (a) alBa lUcia riBEiro raiTHY PErEira, id.fun-
cional nº 5519616/1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no 
(a) departamento de Patologia, cPf: 397.083.222-53, 15,5 (quinze e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Mocajuba/Pa 
no período de 08/09/2022 a 23/09/2022, para ministrar disciplina.
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Portaria N° 3709/2022, de 08 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1101100.
coNcEdEr ao servidor (a) lETicia MiQUiliNi dE arrUda fariaS, id.fun-
cional nº 5950733/1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no 
(a) departamento de Patologia, cPf: 004.839.322-30, 15,5 (quinze e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Mocajuba/Pa 
no período de 26/09/2022 a 11/10/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3710/2022, de 08 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1100308.
coNcEdEr ao servidor (a) alUiSio fErrEira cElESTiNo JUNior, id.
funcional nº 5643597/2, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no 
(a) departamento de Patologia, cPf: 184.005.822-68, 9,5 (nove e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Mocajuba/
Pa no período de 13/10/2022 a 22/10/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3711/2022, de 08 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1094511.
coNcEdEr ao servidor (a) adValdo caSTro NETo, id.funcional nº 
55588057/5, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) de-
partamento de Filosofia e Ciências Sociais, CPF: 745.870.642-20, 10,5 (dez 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Bra-
gança/Pa no período de 24/08/2022 a 03/09/2022, para ministrar disciplina.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 850359

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1231/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/301360
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 03/10/2022 
a 01/11/2022, correspondente ao triênio de 03/01/2006 a 02/01/2009, 
para a servidora, EdNa MarTa da SilVa riBEiro VallacorT , Matrícula 
nº. 54195914/1, carGo: de assistente Social, lotada na drccP, desta 
SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
06 de setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1229/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/560930
r E S o l V E:
coNcEdEr, 120 (cENTo E ViNTE) dias de licença Prêmio no período de 10
/10/2022 a 06/02/2023, correspondente ao triênio de 19/05/2003 a 
18/05/2006, 2006/2009 e 2009/2012, para a servidora, MarlY PErEira 
da coSTa, Matrícula nº. 3223337/1, carGo: de auxiliar Social, lotada na 
dTE, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
06 de setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1235/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/632411
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (SESSENTa) dias de licença Prêmio no período de 
03/10/2022 a 01/12/2022, correspondente ao triênio de 01/10/1996 a 
30/09/1999, para a servidora, aNa iacY BarBalHo SoarES JUrEMa, Ma-
trícula nº. 83852/2, carGo: de auxiliar de Enfermagem, lotada na daS, 
desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
06 de setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Portaria Nº 1228/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/663983
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 03/10/2022 
a 01/11/2022, correspondente ao triênio de 17/06/2004 a 16/06/2007, 
para a servidora, clElia SaNToS da coSTa, Matrícula nº. 3225046/1, 
carGo: de agente administrativo, lotada na dQPE, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
06 de setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1241/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/991455
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (SESSENTa) dias de licença Prêmio no período de 
04/10/2022 a 02/12/2022, correspondente ao triênio de 16/11/2013 a 
15/11/2016, para a servidora, aMaNda Maria dE liMa SiMoES, Matrícula 
nº. 54188121/1, carGo: de Enfermeira, lotada na daS, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
06 de setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1227/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/1019218
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 01/10/2022 
a 30/10/2022, correspondente ao triênio de 15/09/2013 a 14/09/2016, 
para a servidora, EliZaBETE rEiS oliVEira, Matrícula nº. 57233816/1, 
carGo: de Tec. Em Enfermagem, lotada na daS, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
06 de setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 850362

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 1202/2022– cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo 2022/1108809 e o laudo Médico nº 92229
r E S o l V E:
coNcEdEr, 135 (cENTo E TriNTa E ciNco) dias de afastamento para
TraTaMENTo dE SaÚdE, no período de 19/05/2022 a 30/09/2022, a ser-
vidora ou (a) Soraia MEdEiroS doS rEiS, Matrícula: 5135982/1, cargo: 
assistente Social, lotada na daS, deste Órgão: SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 31 
de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 850386

.

.

errata
.

Portaria Nº 1219/2022 - 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 2022/1111497
errata
onde se lê: 2022/1116231
Leia-se: 2022/1111497
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
06 de setembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
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Portaria Nº 1090/2022
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
Processo: 2022/971133
errata
onde se lê: Maria dE fáTiMa fErNaNdES foNSEca – aUXiliar TÉcNico
Leia-se: Maria JoSÉ da coSTa PErEira – aUXiliar TÉcNico
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
06 de Setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 850382

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 36/2021/seaster
objeto: Termo aditivo de vigência por 60 dias do contrato administrativo n° 
36/2021, cujo objeto de contratação é a prestação de serviços em mobili-
zação, de acordo com as demandas promovidas pela Secretaria de Estado 
de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr referentes 
às ações do SiSaN, abrangendo os municípios polos do Estado do Pará – 8 
regiões: Tocantins, Guamá, caeté, capim, araguaia, carajás, Marajó e Xin-
gú. A fim de atender a demanda do Convênio nº 905669/2020, conforme 
anexo i do Edital do Pregão Eletrônico Nº 05/2021 - SEaSTEr.
data da assinatura: 02/09/2022
Vigência: 02/09/2022 à 01/11/2022
Unidade orçamento: 43101.08.244.1505.8397 – Educação Em Segurança 
alimentar E Nutricional
Natureza da despesa: 339039
fonte: 0306008844
ação: 233.298
contratado: MorEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoP EirEli
cNPJ: 15.534.401/0001-07
Endereço: Trav. Enéas Pinheiro, nº 2462, Térreo – Marco, Belém-Pa
cEP: 66025-080
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 850283

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1244/2022 – 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/ 1095046
rESolVE:
autorizar o pagamento de 12 e ½ (doZE e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Haroldo JoSÉ caMPoS BraNdÃo,3212777/1,PSicoloGo que se deslo-
cara para os Municípios de SÃo fÉliX do XiNGU, TUcUMÃ E SaPUcaia/
Pa no período de 17/09 a 29/09/2022 com objetivo de aPoio À GESTÃo E 
aoS SErViÇoS SocioaSSiSTENciaiS
,
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f:0107006357 234.135 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
06 de Setembro 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 850381

.

.

oUtras MatÉrias
.

o secretÁrio de estado de assistÊNcia sociaL, traBaLHo, 
eMPreGo 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 2022/931899
diSTraTo dE coNTraTo TEMPorário
NÚMEro do coNTraTo 037/2022
ParTES: SEaSTEr E GaBriEl TENÓrio ValENTE
carGo: TEcNico EM GESTao PUBlica
daTa do coNTraTo: 30/06/2022
daTa do diSTraTo: 30/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
lista das Entidades aptas a participar da Eleição do cEdPi-Pa biênio 
2022/2024 o conselho Estadual dos direitos da Pessoa idosa – cEdPi/Pa 
com base na lei n° 6.634, de 29 de março de 2004 e no regimento inter-
no, considerando as eleições para o biênio 2022/2024 constituiu comissão 
eleitoral publicada pela Resolução 02/2022 em diário oficial Nº 35.079, de 
17 de agosto de 2022, e torna público a lista de entidades da sociedade 
civil aptas a participar da assembleia de geral para condução do processo
eletivo à composição do cEdPi/Pa, biênio 2022-2024, a ocorrer no dia 28 

de setembro de 2022.
1.1 – lista de Entidades aptas a participar da assembleia geral:
• Associacao dos Idosos do Pará – ASSIPA;
• Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do Pará - ARCT-PA;
• Associação da Terceira Idade do Bairro da Terra Firme – ATIBTF;
• Associações de Aposentados e Pensionistas do Pará - FAAPPA;
• Associação dos Deficientes Visuais do Baixo Amazonas – ADEVIBAM;
• Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12ª Região –
crEfiTo;
• Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – SBGG;
• Ordem dos Advogados do Brasil Secção Pará - OAB-PA;
• Pastoral da Pessoa Idosa – PPI;
Belém, 08 de setembro de 2022
riane reis da Silva
Presidente da comissão Eleitoral

Protocolo: 850374

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato serVidor teMPorario
29- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 471/2020
ParTES: faSEPa E MaNUEl MoraES filHo
MaTricUla: 5889148/ 3
carGo: Monitor
loTaÇÃo: cSEBa
adMiSSÃo: 05.08.2020
TÉrMiNo VÍNcUlo: 01.09.2022
28- coNTraTo SErVidor TEMPorário Nº 456/2020
ParTES: faSEPa E roNiSSoN SoUSa SaNToS
MaTricUla: 5958397/ 1
carGo: Monitor
loTaÇÃo: cSEBa
adMiSSÃo: 05.08.2020
TÉrMiNo VÍNcUlo: 05.08.2022
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 850437

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 24/2022 – FasePa. PreGÃo eLe-
trÔNico 06/2022. Processo Nº 2022/168397. Parecer JUrÍ-
dico 65/2022.
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, para atender 
as demandas da Sede e Unidades Socioeducativas de Belém, Mesorregião 
região Metropolitana, Marabá e Santarém.
o valor global para o fornecimento ora contratado importa em r$ 
167.360,00 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta reais).
assinatura: 08/09/2022. Vigência: 08/09/2022 à 07/09/2023.
Gestão/Unidade: 680201; fonte: 0101/0661; Elemento de des-
pesa: 449052 /339030; Programa de Trabalho: 0812615088238; 
0812615088338;
contratado: M.J. dE a coSTa EirEli, estabelecida na: PaSS. SEVEra ro-
MaNa nº142 – Sala a, cEP: 66120-370. cNPJ nº 30.849.084/0001-01. 
ordenador: lUiZ cElSo da SilVa /Presidente da faSEPa.

Protocolo: 850212

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 560 de 01 de seteMBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
  coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publi-
cação no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
  coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1120957
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E S o l V E:
coNcEdEr ciNco E MEia diárias, em favor da colaboradora Eventual, 
abaixo identificada, para  formação aos conselhos municipais dos direi-
tos da mulher, dos municípios de Santarém, alenquer, Óbidos, oriximiná e 
Juruti/Pa, no período de 12 a 17 de setembro de 2022. 
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Nome cargo Matrícula
fáTiMa dE MElo lira colaboradora Eventual Sem matrícula

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS,  01 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 850157
Portaria N° 558 de 31 de aGosto de 2022 
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
 coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1112189.
r E S o l V E:
coNcEdEr  oNZE E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJU-
DH, abaixo identificados, para ação de fiscalização, nos municípios de Moju e 
Tailândia, Tucuruí, Breu Branco/Pa, no período de 20/09/2022  a  01/10/2022. 

Nome cargo Matrícula
EdSoN rodriGUES coSTa agente de Vigilância Sanitária 86681/1
MaNoEl SErGio BorGES Motorista 5807239/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 31  dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 850155
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

coNtrato
.

contrato: 17
exercício: 2022
Classificação do objeto: Outros
objeto: a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 
serviços de produção e gerenciamento do estande na Exposibram 2022, 
destinada ao atendimento das demandas da SEdEME.
Valor Total: r$ 100.797,02 (cem mil, e setecentos e noventa e sete reais 
e dois centavos)
data assinatura: 06/09/2022
Vigência:12/09/2022 a 15/09/2022.
iNEXiGiBilidadE Nº 03/2022, referente ao Processo administrativo: 
2022/1027180
orçamento:
Unidade orçamentária: 24.101
funcional programática: 22.122.1297.8388
Projeto atividade: fomento à Verticalização das cadeias Produtivas dos 
Minerais Metálicos e Não Metálicos;
Natureza da despesa: 339039-outros serviços de Terceiros- Pessoa Jurí-
dica;
fonte: 0101003245.
origem do recurso: Estadual.
contratado: iNoVar EVENToS UNiPESSoal lTda
Endereço: avenida das américas, 8445 – grupo 1005 a 1006, cEP 227930-
081, rio de Janeiro.
fone: (21) 3005-9571/ (31) 2626-8036/ (11) 2626-0637
ordenador (a): anadelia divina Santos

Protocolo: 850271

.

.

diÁria
.

Portaria N° 519/2022-daF/sedeMe - 
BeLÉM, de 06 de seteMBro de 2022.
Nome:EdilSoN rodriGUES HollES/Matricula:n°8005710/1/car-
go:Motorista/origem:Belém-Pa/destino: abaetetuba-Pa/Período:08 a 
11/09/2022/ diária:3,5(três e meia)/objetivo:conduzir servidoras desta 
SEdEME em atividade institucional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 849922
Portaria N° 522/2022 - daF/sedeMe  - 
BeLÉM, 08 de seteMBro de 2022.
Nome:andréa ribeiro ferreira/Matricula:n°5933568/2/cargo:coorde-
nadora/origem:Belém-Pa/destino:abaetetuba -Pa/ Período: dia 08 a 
11/09/2022/ diária:3,5 (três e meia)/ objetivo: representar a SEdEME no 
evento Mega feirão do liquidabaete”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 850221

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N º 07/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público inter-
no, por intermédio da SEcrETária dE ESTado dE dESENVolViMEN-
To EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia- SEdEME, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 14.772.025/0001-19 e a empresa iNSTiTUTo BraSilEiro 
dE MiNEraÇÃo - iBraM, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
19.759.554.0001.03, sito a SHiS Ql 12 conjuntos a casa 04, setor de ha-
bitações Brasília/df, cEP: 71630-205.
do oBJeto: contratação de empresa especializada nos serviços de con-
fecção de crachás, bem como limpeza, coffee break, fornecimento de ener-
gia elétrica e internet para o estande do Governo do Estado do Pará na 
Exposibram 2022, a ocorrer no período e 12 a 15 de setembro de 2022, no 
município de Belo Horizonte – MG.
da FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL e JUstiFicatiVa de disPeNsa de 
LicitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art.24, ii, da lei 
no 8.666/93 considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 13.623,60 (Treze mil seiscentos e vintes e três reais 
e sessenta centavos)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS
Unidade orçamentária: 24.101
funcional programática: 22.663.1498-8788
ação detalhada: 209469 - apoio a Eventos – Seminários, congressos e 
Afins Natureza de despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 
- PESSoa JUridica
fonte: 0301003245
origem do recurso: Estadual
ordENador rESPoNSáVEl: aNadElia diViNa SaNToS - Secretária ad-
junta de Gestão administrativa.
foro: Belém/Pará.
Belém, 08 de setembro de 2022. 
anadelia divina Santos
Secretária adjunta de Gestão administrativa.
SEdEME
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
a Secretária adjunta de Gestão administrativa, Sra. anadelia divina San-
tos, resolve ratificar o Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2022 para a 
contratação de empresa especializada nos serviços de confecção de cra-
chás, bem como limpeza, coffee break e fornecimento de energia elétrica 
e internet para o estande do Governo do Estado do Pará na Exposibram 
2022, junto ao instituto Brasileiro de Mineração – iBraM, pelo período e 12 
a 15 de setembro de 2022, no município de Belo Horizonte – MG.
Valor ESTiMado: r$ 13.623,60 (Treze mil seiscentos e vintes e três reais 
e sessenta centavos)
Belém, 08 de setembro de 2022.
anadelia divina Santos
Secretária adjunta de Gestão administrativa.
SEdEME
eXtrato de JUstiFicatiVa de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico
artigo 32, §1º, da lei 13.019/2014, alterada pela lei 13.204/2015 
referência – inexigibilidade de chamamento público – acordo de coope-
ração Técnica
Processo: 2022/1028826
Base legal – artigo 32, §1º, da lei 13.019/2014, alterada pela lei 
13.204/2015 
instituição: cÂMara dE diriGENTES loJiSTaS – cdl dE aBaETETUBa
cNPJ – 00.978.709/0001-66
Endereço: rua Getúlio Vargas,1399, Bairro: centro- abaetetuba-Pa.
oBJeto ProPosto:
celebração de Parceria, por meio de acordo de cooperação Técnica e inexi-
gibilidade de chamamento público, em face da inviabilidade de competição 
para organização e realização do MEGa fEirÃo liQUida aBaETÉ 2022, 
evento realizado há mais de 25 anos no município de abaetetuba para 
aquecimento da economia local.
tiPo da Parceria: acordo de cooperação Técnica 
JUstiFicatiVa: Pelo presente, esclarecemos que a inexigibilidade do 
chamamento público, no ajuste a ser firmado com a Câmara de Dirigentes 
Lojistas - CDL de Abaetetuba se justifica em função de que o objeto pac-
tuado inviabiliza a competição entre as organizações da sociedade civil, 
ou seja, é de natureza singular, em razão de que a entidade mencionada 
é a única organizadora do evento, e as metas para a execução do liquida 
abaeté somente podem ser atingidas por essa entidade parceira.
No contexto, a natureza do líquida abaeté é ajudar no desenvolvimento 
da economia local por meio de uma campanha promocional onde todos 
os associados e lojistas do município e outros comerciantes de municípios 
adjacentes possam aumentar seus volumes de vendas com o oferecimento 
de condições especiais de compra e concessão de descontos, propiciando 
as empresas reforço adicional em caixa, logo, há claro interesse público e 
recíproco na parceria. Uma vez que não há a transferência de recursos por 
parte desta Secretaria.
Pelo exposto, face a inegável relevância social da Proponente e consideran-
do ser a câmara de dirigentes lojistas - cdl de abaetetuba a organizadora 
do evento “MEGA FEIRÃO LIQUIDA ABAETÉ 2022”, fica nos termos do Art. 
32, §1º, da lei 13.019/2014, alterada pela lei 13.204/2015, inexigível o 
chamamento Público por inviabilidade de competição em razão da nature-
za singular do objeto da parceria.
Belém, 08 de setembro de 2022.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JÚNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia 
- SEdEME

Protocolo: 850542



diário oficial Nº 35.109   85Sexta-feira, 09 DE SETEMBRO DE 2022

..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato: 001/2020.
terMo aditiVo: 010.
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo adiTiVo: 08/09/2022.
oBJETo: restauração, conservação e proteção dos distritos industriais de 
ananindeua, icoaraci, Barcarena e Marabá, administrados pela coNTra-
TaNTE, com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos e 
todas as ferramentas necessárias para execução dos serviços.
JUSTificaTiVa: Prorrogar o prazo de execução do objeto por mais 120 
(cento e vinte) dias a contar de 08/09/2022 à 06/01/2023, nos termos do 
artigo 71, caput, da lei nº 13.303/16.
coNTraTada: coNSTrUTora 3K lTda., devidamente inscrita no cNPJ nº 
04.336.748/0001-10.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 850206

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

errata
.

Errata da PORTARIA Nº137/2022 do diário oficial DOE nº35.108
de 08 de seteMBro de 2022, Protocolo: 849883
onde se lê:

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período

Nº de 
diá-
rias

roBErTa NaZarETH dE araUJo 
VaZ PErEira 54197662 coord. coNTolE 

iNTErNo 10/09/2022  1/2

aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 5953834 coord. oPEracioNal 10/09/2022  1/2

Leia-se:

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período

Nº de 
diá-
rias

roBErTa NaZarETH dE araUJo 
VaZ PErEira 54197662 coord. coNTolE 

iNTErNo 10/09/2022  1/2

aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 5953834 coord. oPEracioNal 10/09/2022  1/2

EriKa PriScila caSTElo 
TaVarES 5948461 GErENTE rEGioNal 10/09/2022  1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 850072

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 138/2022 – 08 de seteMBro de 2022
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
Lei 7.774, de 23/12/2013 e Decreto publicado no Diário Oficial do Estado 
n°34.918 de 1° de abril de 2022.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho castanhal/Belém/castanhal, com o objetivo de realizar cadastro 
no sistema web, dos microempreendedores dos municípios de Santo anto-
nio do Tauá e São Miguel do Guamá que foram beneficiados com programa 
NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período

Nº de 
diá-
rias

rENaTa KEllY dE GoiS Bar-
rEiroS 59466293-1 GErENTE rEGioNal  08 a 

10/09/2022 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 850465

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº.1171/2022, de 06 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. 2022/970715, de 02/08/2022 – 
SEdoP.
r E S o l V E:
i – coNcEdEr ao servidor raiMUNdo aNToNio MElo da SilVa, matrícula 
nº. 6262/1, ocupante do cargo de assistente de infraestrutura, lotado 
na diretoria Técnica; 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
16/08/2022 a 14/09/2022; referente ao triênio 14/09/2000 a 13/09/2003.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo à 16/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 850402

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º tac N° 45/2021 – tP Nº 09/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ: 
03.137.985/0001-90
implac construções E Serviços ltda – cNPJ 15.263.775/0001-27
Objeto: Implantação de Microssistema Simplificado de água nas Comuni-
dades Três Boeiras e Vila Planalto, no município de Trairão - lote 01”.
Justificativa: prorrogação de prazo, cfe. Art.57, § 1, II da lei no 8.666/93.
Vigência: 07/09/2022 a 07/03/2023
data da assinatura: 06/09/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 850021

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato nº 69/2022 – cP nº 30/2021 - Execução dos Serviços de drena-
gem e Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas em municípios que inte-
gram a região de integração Guajará ii, neste Estado – lote 08.
Justificativa: Incluir as fontes 0130/0330 à cláusula sexta do instrumento 
original, cfe. art . 65, §8º da lei federal nº 8.666/93.
data de assinatura: 08/09/2022
contratada: B.a Meio ambiente ltda
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 850026
1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato nº 46/2022 – cP nº 30/2021 - EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE 
drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica dE ViaS UrBaNaS EM MUNicÍ-
PioS doS ESTado do Para QUE iNTEGraM a rEGiÃo do TocaNTiNS– 
loTE 010.
Justificativa: Incluir as fontes 0130/0330 à cláusula sexta do instrumento 
original, cfe. art . 65, §8º da lei federal nº 8.666/93.
data de assinatura: 08/09/2022
contratada: J. a. coNSTrUÇÃo ciVil EirEli
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 850125
1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato nº 91/2022 – cP nº 30/2021- Execução dos Serviços de drena-
gem e Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas em municípios que inte-
gram a região do Tapajós, neste Estado – lote 13.
Justificativa: Incluir as fontes 0130/0330 à cláusula sexta do instrumento 
original, cfe. art . 65, §8º da lei federal nº 8.666/93.
data de assinatura: 08/09/2022
contratada: Via oeste construções ltda
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 850123
1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato nº 48/2022 – cP nº 30/2021 - Execução dos serviços de drena-
gem e pavimentação asfáltica de vias urbanas em municípios do estado do 
Pará que integram a região do Guamá – lote 04
Justificativa: Incluir a Fonte Federal: 0130/0330 à cláusula sexta do instru-
mento original, cfe. art . 65, §8º da lei nº 8.666/93.
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data de assinatura: 08/09/2022
contratada: J. a. construção civil Eireli
ordenador: Benedito ruy santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 850501
1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato nº 47/2022 – cP nº 30/2021 - Execução dos serviços de drena-
gem e pavimentação asfáltica de vias urbanas nos municípios que integram 
a região do guajará i, neste estado – lote 07
Justificativa: incluir a Fonte Federal: 0130/0330 à cláusula sexta do instru-
mento original, cfe. art . 65, §8º da lei nº 8.666/93.
data de assinatura: 08/09/2022
contratada: Terraplena ltda
ordenador: Benedito ruy santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 850506

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2° terMo aditiVo ao coNVÊNio 33/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de aurora do Pará – cNPJ 83.267.989/0001-21
objeto do convênio: construção da Praça Vila fatima, Km 75, no Município 
de aurora do Pará, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 30/08/2022 a 28/12/2022
data da assinatura: 30/08/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 849930

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 1170/2022, de 06 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 2022/1140045, de 05/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: adonay Saraty de carvalho, Matrícula nº 5965137/1; cargo/fun-
ção: Técnico em gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalizações da Pavimentação e construção da Estação ro-
doviária, e reforma e adequação do Mercado Municipal, no Município de 
Benevides/Pa.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido 
Município.
dESTiNo: Benevides/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 08/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 850410
Portaria Nº. 1165/2022, 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 2022/1133461, de 02/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Joesnam Pereira Mendes, Matrícula nº 5965142/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização nas obras de execução do cT 88/2021 no Muni-
cípio de rondon do Pará, cT 19/2021 no Município de Ulianópolis/Pa,cT 
108/2021 no Município de dom Eliseu/Pa,cV 20/2021 no Município de ipi-
xuna do Pará/Pa, cV 009/2021 e cV 085/2022 no Município de Mãe do rio/
Pa, e cV 114/2022 no Município de São Miguel do Guamá/Pa.
NoME: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº 5550/1, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: rondon do Pará/Ulianópolis/dom Eliseu/ipixuna/Mãe do rio/

São Miguel do Guamá/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 12 a 16/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 850435
Portaria Nº. 1166/2022, 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 2022/1136004, de 05/09/2022 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: lia Pereira Pinheiro, Matrícula nº 5965152/1, cargo/função: Técni-
co em Gestão de obras Públicas – Engenheiro Sanitarista.
OBJETIVO: Realizar Visita Técnica para verificar problemática de Drena-
gem Pluvial, localizada entre avenida 15 de Novembro e avenida Beira Mar, 
na Vila, ao distrito de Mosqueiro/Pa.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1, cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, ao referido 
distrito.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 08/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 850442
Portaria Nº. 1168/2022, de 06 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 2022/1125698, de 01/09/2022 
– diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: luana fernandes Benetti, Matrícula nº 6403677/1, cargo/função: 
coordenador.
oBJETiVo: reunião Técnica junto a Prefeitura Municipal de rondon do Pará 
para tratar das ações de revisão do Plano Municipal de Saneamento Bási-
co, estabelecidos através do contrato Nº 55/2021 - cPi 11/2020 de em-
préstimo caf - consultoria Especializada na Elaboração e revisão de Pla-
nos Municipais de Saneamento Básico e nos 04 eixos de desenvolvimento 
Urbano (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos), nos municípios: cas-
tanhal, itaituba, Santa Maria do Pará, São francisco do Pará, Brasil Novo, 
rondon do Pará, Santa izabel do Pará e inhangapí/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº. 7030/1, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora, ao Município de rondon 
do Pará/Pa.
dESTiNo: rondon do Pará/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 12 a 16/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 850417
Portaria Nº. 1167/2022, 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 2022/1014315, de 10/08/2022– 
diSET/SEdoP;
r E S o l V E:
i - TraNSfErir, para o período de 21 a 23/09/2022, o deslocamento do 
servidor alEXaNdrE JoSÉ alMEida dE alENcar, Matrícula nº 5907413/3, 
cargo/função: diretor, autorizado a viajar ao Município de oeiras do Pará/
Pa, anteriormente concedida para o período de 25 a 27/08/2022, através da 
PorTaria nº 1090/2022, de 19/08/2022, publicada no doE nº 35.086, de 
23/08/2022,em virtude do ofício 15/2022-cMPd, que altera a data da audiência 
Pública para a validação do Projeto de lei da revisão do Plano diretor.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 850422
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..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 041/2022-GaB/NGtM
o dirETor GEral do NÚclEo dE GErENciaMENTo dE TraNSPorTE ME-
TroPoliTaNo – NGTM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§2º, art. 3º da lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme 
decreto, de 03/01/2019, publicado no doE nº. 33.773 de 04/01/2019.
coNSidEraNdo, o que determina o inciso iii, art. 58, da lei nº 8.666/93, 
que trata da prerrogativa da administração como agente fiscalizador.
r E S o l V E:
dESiGNar:
1- o servidor JoÃo ESTaNiSlaU GoNÇalVES loBaTo, assessor adminis-
trativo, Id. Funcional nº. 5832365 para fiscalizar a execução dos serviços 
durante a vigência do contrato nº 006/2022, celebrado entre NGTM e dia-
MoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra lTda. referente a presta-
ção de serviços de motorista, com dedicação exclusiva de mão de obra.
2– a servidora ScarlETT MElo da coSTa assessor administrativo, id. 
Funcional nº. 5953324-1 para responder pela fiscalização do contrato, na 
ausência do titular.
registre-se, publique-se e cumpra-se
Belém, 05 de setembro de 2022
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 850088

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 843 de 06 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.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1078480;
r E S o l V E:
caNcElar a PorTaria nº 796 de 25/08/2022, publicada no doE nº 
35.092 de 26/08/2022, que concedeu 02 e ½ (duas e meia) diárias ao 
servidor ENildo HENriQUES da foNSEca, identidade funcional nº 
5888182/5, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública – ciências 
Econômicas, lotado no Gabinete do Secretário, para viajar ao município 
de Santarém-Pa, no período 31/08 e 02/09/2022, para participar da 
capacitação dos servidores lotados nos Núcleos de controle internos dos 
Órgãos Jurisdicionados, com ações de aperfeiçoamento dos processos 
de trabalhos, conceitos às normas jurisprudenciais e procedimentos 
pertinentes a esses controles, visando melhorar as ações desenvolvidas 
no NUci/SEcTET.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 06 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 850028
Portaria Nº 852 de 08 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.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/822080;
r E S o l V E:
caNcElar a PorTaria nº 563 de 30/06/2022, publicada no doE nº 35.030 
de 01/07/2022, que concedeu 01 e ½ (uma e meia) diárias ao colaborador 
eventual SilVio aNTÔNio da SilVa PaciÊNcia, cPf n° 368.622.402-00, 
para viajar aos municípios de Salinópolis-Pa e São João de Pirabas-Pa, 
nos dias 01 e 02/07/2022, para acompanhar a Secretária na agenda do 
Governador, nos referidos municípios.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 08 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 850488

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 831 de 05 de seteMBro de 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE 
No dEcrETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da PorTaria nº 239 de 18 de abril de 2022 
publicada no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1125219;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora EliETE SaNTaNa cHaVES BarroSo, identidade 
funcional nº 57191404/2, ocupante do cargo de Técnico
em Gestão de desenvolvimento ciência Tecnologia e inovação – Engenharia 
de Produção, para responder pelo cargo de assessor Técnico, no período de 
08/09 a 07/10/2022, com todas as vantagens inerentes ao cargo durante 
o impedimento da titular odETE VaNZElEr SaBá, identidade funcional nº 
5434599/7, que se encontra em gozo de férias, no período acima citado, 
conforme PorTaria nº 696, de 01/08/2022, publicada no doE nº 35.064, 
de 02/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 05 de setembro de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 850089

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 696, de 01de agosto de 
2022, publicada no doe nº 35.064 de 02/08/2022, Protocolo: 834419.
onde se lê:

MatrÍcULa NoMe eXercÍ-
cio PerÍodo de GoZo

54194570/1 BENiGNo iSraEl QUEiroZ filGUEiraS 2019/2020 08/09 a 07/10/2022

Leia-se:

MatrÍcULa NoMe eXercÍ-
cio PerÍodo de GoZo

54194570/1 BENiGNo iSraEl QUEiroZ filGUEiraS 2019/2020 15/09 a 14/10/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 08 de setembro de 2022.

Protocolo: 850245

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 01
convênio nº 016/2021 – sectet/UFPa/FadesP
Processo nº 2021/339871
assinatura: 08/09/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº 
2021/339871, referente ao convênio nº 016/2021 – SEcTET/UfPa/fadESP, 
adequar a Dotação Orçamentária para pagamento da despesa, ficando a exe-
cução do referido convênio conforme Tabela abaixo, em conformidade com os 
termos do § 8º do artigo 65 e do artigo 116, da lei nº 8.666/93.

FUNcioNaL ProGraMÁtica eLeMeNto de 
desPesa aÇÃo FoNte Pi

48101.19.364.1506.8866 335041 272523 0124008794 1010008866c

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES - Secretária de Estado.

Protocolo: 850225
eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 01
contrato nº 008/2022 – sectet/ r. FiGUeirÓ Pereira e cia Ltda – ePP
Processo nº 2022/166448
assinatura: 02/09/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do processo nº 
2022/166448, iNSErir fonte e alTErar Pi para pagamento de despesas 
para atender o contrato 008/2022, assinado entre esta SEcTET e r. fi-
GUEirÓ PErEira E cia lTda –EPP, especializada no fornecimento e insta-
lação de aparelhos de ar condicionado, para o que declaramos, para todos 
os fins de direito, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei Complementar 
nº 101 de 04/05/2000, conforme demonstrativo do impacto orçamentário 
– financeiro abaixo.

FUNcioNaL ProGraMÁ-
tica

eLeMeNto de 
desPesa aÇÃo FoNtes Pi

48101.12.363.1501.7616
449052 264416 0324008794 

0124008794 101.000.7616E

339039 268151 0124008794 101.000.7616c

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES - Secretária de Estado.

Protocolo: 850168
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.

diÁria
.

Portaria Nº 849 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 2022/1141212;
r E S o l V E:
i – autorizar a colaboradora eventual clEidY aParEcida alVES loPES, 
cPf nº 396.526.882-15, a viajar ao município de Marabá-Pa, no período 
de 15 a 19/09/2022, em decorrência do Processo Seletivo 2023, a colabo-
radora ficará responsável pela aplicação da prova, treinamento dos fiscais 
e do transporte
do malote com os materiais, no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias a colaboradora eventual acima, que se deslocará conforme 
item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 05 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 850069
Portaria Nº 841 de 06 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1140485.
r E S o l V E:
i – aUToriZar a servidora fErNaNda lariSSa GraiM MEllo, identidade 
funcional nº 5892828/3, ocupante do cargo de assessor de comunicação, 
lotada no Gabinete do Secretário, a viajar ao município de dom Eliseu-Pa, 
no período de 09 a 12/09/2022, a fim de participar do Processo Seletivo 
2023, conforme demanda do ProGraMa forMa Pará dessa SEcTET/Pa. 
A técnica ficará responsável por conceder uma entrevista na rádio local 
para divulgar o certame e representar a SEcTET/Pa, no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias a 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 06 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 850011
Portaria Nº 847 de 06 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 2022/1141303;
r E S o l V E:
i – autorizar a colaboradora eventual irENicE BaTiSTa da SilVa, cPf nº 
223.660.753-91, a viajar ao município de abel figueiredo-Pa, no período 
de 09 a 12/09/2022, onde 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, 02 e ½ (duas 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 06 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 850012
Portaria Nº 844 de 06 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 2022/1137821.
r E S o l V E:
i – aUToriZar a servidora SUElY Socorro PaNToJa da SilVa, identi-
dade funcional nº 5945933/2, ocupante do cargo de assessora Especial ii, 
lotada no Gabinete do Secretário, a viajar ao município de Uruará-Pa, no 
período de 08 a 13/09/2022, a fim de conceder entrevista na rádio local 
para divulgar o Processo Seletivo 2023, conforme demanda do Programa 
forma Pará, e representar esta SEcTET/Pa, no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco 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 06 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças
*republicada por conter incorreções no doe nº 35.104 do dia 
05/09/2022, Protocolo: 848532.

Protocolo: 850045
Portaria Nº 840 de 06 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 2022/1137510.

r E S o l V E:
i – autorizar a colaboradora eventual EllEM criSTiNa dE SoUSa E SoU-
Sa, cPf nº 048.013.522-35, a viajar ao município de Placas-Pa, no perí-
odo de 08 a 13/09/2022, para reunião de alinhamento com a prefeitura, 
entrevista com a rádio local e participar da realização do ProSEl 2023 do 
ProGraMa forMa Pará, no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco e meia) 
diárias a colaboradora eventual acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 006 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 850003
Portaria Nº 839 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 2022/1133874.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor carloS EdUardo MiraNda da coNcEiÇÃo, 
identidade funcional nº 54187348/2, ocupante do cargo de chefe de Ga-
binete, lotado no Gabinete do Secretário, a viajar aos municípios de San-
tarém-Pa, Óbidos-Pa, rurópolis-Pa e Novo Progresso-Pa, no período de 
11/09 a 18/09/2022, a fim de participar uma reunião com os professores 
e autoridades locais do município de Óbidos-Pa; realizar uma reunião com 
professores, autoridades e com a turma do forMa Pará do município de 
rurópolis-Pa; realizar reunião com professores e autoridades locais do mu-
nicípio de Novo Progresso-Pa; realizar uma reunião com professores, auto-
ridades e com a turma do forMa Pará do município de altamira-Pa; além 
de participar da divulgação do curso de direito/UfoPa, na Vila de castelo 
dos Sonhos – altamira-Pa e visita técnica à sede do curso de Gastronomia 
no mesmo município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 07 e ½ (sete e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 05 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 849995
Portaria Nº 846 de 06 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 2022/1141623;
r E S o l V E:
i – autorizar o colaborador eventual rENaTo HolaNda dE VilHENa, cPf 
nº 219.635.332-91, para viajar ao município de Peixe-Boi/Pa, no período 
de 10 a 11/09/2022, onde 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, 01 e ½ (uma 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: 849989
Portaria Nº 845 de 06 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 2022/1137583;
r E S o l V E:
i – aUToriZar a servidora odETE VaNZElEr SaBá, identidade funcional 
nº 5434599/7, ocupante do cargo de assessora Técnica, lotada na direto-
ria de administração e finanças - daf, a viajar ao Mojuí dos campos-Pa, 
no período de 08 a 13/09/2022, a fim de conceder entrevista na rádio local 
para divulgar o Processo Seletivo 2023, conforme demanda do Programa 
forma Pará, e representar esta SEcTET/Pa, no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco 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, Profis-
sional e Tecnológica, em 06 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças
*republicada por conter incorreções no doe nº 35.104 do dia 
05/09/2022, Protocolo: 848525.

Protocolo: 849967
Portaria Nº 850 de 08 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 2022/1139217;
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores e colaboradores eventuais GEdSoN THiaGo do 
NaSciMENTo BorGES, identidade funcional nº 5892682/2, ocupante do 
cargo de Técnico em Gestão Pública – ciências Econômicas, lotado na SE-
cad/ GaBiNETE, fEliPE iNacio MElo aNdradE, cPf nº 024.470.712-05, 
lETÍcia BENaSSUlY, cPf Nº 036.340.412-00 e JoÃo aNTÔNio foNSEca 
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lacErda liMa, cPf nº 003.255.092-80, a viajarem aos municípios de 
inhangapi-Pa, São domingos do capim-Pa, São Miguel do Guamá-Pa e 
Garrafão do Norte-Pa respectivamente, no período de 09/09 a 12/09/2022, 
para participarem  do Processo Seletivo 2023, conforme demanda do Pro-
GraMa forMa Pará dessa SEcTET/Pa. ficarão responsáveis por concede-
rem uma entrevista na rádio local para divulgarem o certame e represen-
tarem a SEcTET/Pa; e WEliNGSoN WaNdY PiNTo PEralTa, identidade 
funcional nº 57214839/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na di-
retoria de administração e finanças – daf, que conduzirá os servidores e 
colaboradores eventuais, aos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias aos servidores e colaboradores eventuais 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 08 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 850254
Portaria Nº 851 de 08 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 os termos do PaE nº 2022/1139668;
r E S o l V E:
i – aUToriZar a servidora, MÔNica alMEida TENÓrio identidade fun-
cional nº 5947381/1 ocupante do cargo de Gerente, lotado na SEcad, 
Eda Maria dE oliVEira foNTES, identidade funcional nº 57176277/7, 
ocupante do cargo de coordenadora, lotada na Secretaria de Planejamento 
e administração – SEPlad, a colaboradora eventual GEorGiaNE aBrEU 
da coSTa, cPf nº 646.178.822-00, a viajarem aos municípios de Bujaru-
Pa, Tomé açu-Pa e aurora do Pará-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; e adailToN SoUZa do roSario, identidade funcional nº 
5964602/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na de diretoria de ad-
ministração e finanças – daf, que conduzirá as servidoras e a colaboradora 
eventual, aos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três) diárias 
as 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 08 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 850254

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 842 de 06 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares no mês de oUTUBro de 2022 aos servi-
dores abaixo relacionados:

MatrÍcULa NoMe eXercÍ-
cio PerÍodo de GoZo

716332/1 cÉlia NaSciMENTo doS aNJoS 2021/2022 03/10 a 01/11/2022
5557232/2 dalVa Maria NoGUEira da SilVa 2021/2022 13/10 a 11/11/2022
5892828/3 fErNaNda lariSSa GraiM MEllo 2021/2022 21/10 a 04/11/2022
2051818/4 Maria aNGÉlica MilEo PaTErNoSTro corrEa 2021/2022 13/10 a 11/11/2022
57202122/2 MaNoEl dE JESUS liMa loPES 2021/2022 03/10 a 01/11/2022
54195916/1 MaX rUSSUEl lEiTE dE SoUSa 2020/2021 17/10 a 15/11/2022
5812364/4 TÂNia criSTiNa doS SaNToS SaNTaNa 2021/2022 03/10 a 01/11/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 06 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 850023
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

Portaria
.

Portaria N°212/2022 – GaBiNete, de 08 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. 7°, da lei complementar Estadual n° 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.

rESolVE:
EloGiar E aGradEcEr a servidora da Secretaria de Estado de Plane-
jamento e administração-SEPlad, que desenvolve suas atividades nesta 
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas-faPESPa, Maria 
aUGUSTa ESTEVES PErEira, Matrícula 3253783, pela competência, de-
dicação e zelo prestados em favor do serviço público do Estado do Pará.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 08 de Setembro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 850269
Portaria N° 213/2022 – GaBiNete, 08 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. 7°, da lei complementar Estadual n° 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo a lei 8.666/93 e o que norteia o decreto Estadual n° 
870/2013, dispondo sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento 
da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos 
Órgãos e Entidades do Poder executivo do Estado do Pará.
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar, ricardo ViaNa PErEira, matricula nº 5918327/1, 
para exercer o encargo de Fiscal do Contrato n° 026/2015, firmado entre 
a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas - faPESPa e a 
empresa alves o lourenço, cujo objeto trata da locação da integralidade do 
imóvel urbano, conforme processo PaE n. 2015/46875.
art. 2º - dESiGNar, clEYToN PErEira da coSTa, matrícula n°5918081/1, 
para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituto.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se quaisquer outras disposições em contrário.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 08 de Setembro de 2022
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 850291
Portaria N° 216/2022 – GaBiNete, 08 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. 7°, da lei complementar Estadual n° 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico n. 
2022/1151410;
rESolVE:
I – Instituir a presente COMISSÃO DE SELEÇÃO com a finalidade de con-
duzir a chamada Pública para contratação da organização da Sociedade 
civil, a ser celebrada com a faPESPa, mediante Termo de referência, a 
fim de executar a análise e acompanhamento da implementação do PRO-
JETo PErfil doS BaTEdorES dE aÇaÍ da rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo do 
GUaJará.
ii – a comissão de Seleção será composta pelos seguintes membros:
1. alaNa Maria fErrEira BorGES, matrícula nº 57224169/2;
2. EliSaNdro riBEiro da coSTa, matrícula nº 5961250/1;
3. Márcio iVaN PoNTE dE SoUZa, matrícula nº 5198793/3 (presidirá a comissão);
iii. a constituição da comissão não implica em aumento de despesa, em 
atendimento ao decreto Estadual 955, de 12/08/2020.
iV – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 08 de Setembro de 2022
 Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 850469
Portaria N° 215/2022 – GaBiNete, 08 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. 7°, da lei complementar Estadual n° 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico n. 
2022/1151387;
rESolVE:
I – Instituir a presente COMISSÃO DE SELEÇÃO com a finalidade de condu-
zir a chamada Pública para contratação da organização da Sociedade civil, 
a ser celebrada com a FAPESPA, mediante Termo de Colaboração, a fim de 
regulamentar o processo de seleção e avaliação que executará o ProJETo 
MoNiTor odS-Pa.
ii – a comissão de Seleção será composta pelos seguintes membros:
1. EliSaNdro riBEiro da coSTa, matrícula nº 5961250/1;
2. Maria GláUcia PacHEco MorEira, matrícula nº 5824877/2;
3. JacQUEliNE carValHo NaSciMENTo, matrícula nº 5946216/1;
III. Como presidente desta comissão, titula-se o sr.ª. JACQUELINE CARVA-
lHo NaSciMENTo.
iV – a constituição da comissão não implica em aumento de despesa, em 
atendimento ao decreto Estadual 955, de 12/08/2020.
V – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 08 de Setembro de 2022
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 850415
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..

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 206/2022 – GaBiNete, de 02 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:
dESiGNar o servidor GilSoN PErEira PraTa, ocupante do cargo de Téc-
nico em Gestão de desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Es-
tatística, identidade funcional nº. 5918404/1, para substituir a servidora 
Maria GlaUcia PacHEco MorEira, identidade funcional nº. 5824877/2, 
ocupante do cargo de coordenadora de Estatística Econômica e contas 
regionais, código GEP – daS – 011.4, no impedimento legal da titular, du-
rante o período de gozo de férias, a contar de 08/09/2022 a 07/10/2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 02 de setembro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 850035

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

6° termo aditivo ao contrato n° 026/2015
data da assinatura: 08/09/2022
Vigência: 08/09/2022 a 08/09/2023
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência 
e do reajuste dos preços do contrato n° 026/2015
contratada: alVEZ & loUcENÇo lTda - ME
cNPJ: 04.187.306/000150
Endereço: Travessa 9 de janeiro, n° 1706, Bairro: São Brás, cEP: 66.063-
260, Belém/Pa
ordenador: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo - diretor-Presidente da 
faPESPa.

Protocolo: 850296

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo
Nº do terMo aditiVo: 1º (PriMeiro)
coNVÊNio Nº 037/2021 – faPESPa/fcTGUaMá
coNcEdENTE: fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUi-
SaS – faPESPa.
cNPJ: 09.025.418/0001-28
coNVENENTE: fUNdaÇÃo dE ciÊNcia, TEcNoloGia, iNoVaÇÃo E dE-
SENVolViMENTo SUSTENTáVEl GUaMá - fcTGUaMá
cNPJ: 11.024.200/0001-09
oBJETo do TErMo adiTiVo: 1) alteração do caput da cláusula Terceira 
- do valor do apoio e condições; 2)alteração da cláusula Sétima – da con-
trapartida; 3)alteração do item 2-Plano de aplicação, do Plano de Trabalho; 
4) alteração do item 4-cronograma de desembolso, do Plano de Trabalho.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa: art. 9º-a, § 3º da lei nº 
10.973/2004, lei da inovação, art. 38, § 2º do decreto regulamentador 
nº 9.283/2018, art. 57 da lei nº8.666/93, cláusula Nona do convênio nº 
037/2021 faPESPa/fcTGUaMá.
daTa da aSSiNaTUra: 08 de Setembro de 2022.
ordENador rESPoNSáVEl: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo – di-
rETor-PrESidENTE

Protocolo: 850169

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação do iNstrUMeNto sUBstitUtiVo 
de coNtrato/Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00897, 
publicada np doE n° 35.075 de 11/08/2022, sob o nº de protocolo 838627, 
por ter sido anulada pelas razões constantes nos autos do Processo admi-
nistrativo nº 2022/332381
ordenador: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo - diretor-Presidente da 
faPESPa.

Protocolo: 849984
Portaria N° 214/2022 – GaBiNete, 08 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. 7°, da lei complementar Estadual n° 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico n. 
2022/1151387;
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria N° 202/2022-GaBiNETE/faPESPa, 
publicada no d.o.E. n.º 35.094. de 29/08/2022, que designou comissão de 
seleção com a finalidade de conduzir a Chamada Pública para contratação 
da organização da Sociedade civil, a ser celebrada com a faPESPa, 
mediante Termo de Colaboração, a fim de regulamentar o processo seleção 
e avaliação que executará o ProJETo MoNiTor odS-Pa.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, de 08 agosto de 2022
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 850379

..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº. 151, de 06 de seteMBro de 2022 - 
EMENTa: concede licença Sem remuneração. o PrESidENTE da 
ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do ESTado Pará, no uso de suas atribuições legais e, coNSidEraNdo 
os termos do acordo coletivo de Trabalho 2020/2022 entre ProdEPa 
e SiNdPdPa. coNSidEraNdo os Processos n° 2021/859685 e de n° 
2021/765757; r E S o l V E: art. 1. conceder ao servidor EriVElTo 
SoUZa cUNHa, matrícula 8080781, analista de Suporte, 365 (trezentos 
e sessenta e cinco) dias consecutivos de licença sem remuneração, com 
base no acordo coletivo de Trabalho entre ProdEPa e SiNdPdPa, a partir 
de 01/10/2022. art. 2º Esta PorTaria entrará em vigor nesta data. art. 
3. dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa 
– Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do 
Pará, 06 de setembro de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.

Protocolo: 850141

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 12/2022
Processo Pae nº 185.850/2022
objeto: registro de Preços para aquisição de baterias estacionárias,
para uso nos Sites de telecomunicações da rede Estadual.
daTa da aBErTUra: 26 de setembro de 2022
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEira: adenice Mattos
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítio (coMPraSNET) ou no
Mural de licitações (www.compraspara.pa.gov.br).

Protocolo: 849946

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 517, de 6 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) faBio fErrEira riBEiro, analista de 
dados, matrícula 73.401, 08/09/2022 a 10/09/2022, à Belém-Pa/oeiras/
Belém-Pa, para Vistoria técnica para implantação de Torre autoportante. 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 850153

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 379/2022-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 64/2022 a ser 
celebrado com a liGa MoSQUEirENSE daS EScolaS dE SaMBa, cNPJ Nº 
19.073.300/0001-29, o qual possui como objeto a transferência voluntária 
de recurso financeiro para a execução do PROJETO CORRIDA DA AMAZÔ-
Nia: SUSTENTaBilidadE Para PrESENTE E fUTUraS GEraÇÕES.
Belém/Pa, 08 de setembro de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 850240
Portaria Nº 378/2022-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 a servidora KáTia cilENE dE fariaS rocHa matricula de 
nº 5499119/2 para atuar como gestora de parceria do fomento 56/2022 
a ser celebrado com a aSSociaÇÃo BENEficENTE rEcrEaTiVa E cUlTU-
ral UNidoS da SÃo roQUE, cNPJ Nº 09.401.917/0001-72, o qual possui 
como objeto a transferência voluntária de recurso financeiro para a execu-
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ção do ProJETo: “MaraToNa fUNcioNal dE Praia”.
Belém/Pa, 08 de setembro de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 850238
Portaria Nº 383/2022-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 ElBEr JoSÉ oliVEira Maia, matricula de nº 
54186051/2 para atuar como gestor de parceria do fomento 65/2022 a ser 
celebrado com a fEdEraÇÃo doS EMPrESárioS, ProdUTorES E EMPrE-
ENdEdorES cUlTUraiS do ESTado do Pará, cNPJ Nº 40.978.682/0001-
26, o qual possui como objeto a transferência voluntária de recurso finan-
ceiro para a execução do ProJETo dE diVUlGaÇÃo E ProMoÇÃo do 
ESPorTE do Pará.
Belém/Pa, 08 de setembro de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 850493

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 
Nº 65/2022 - seeL
EXErcÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/1050213
daTa dE raTificaÇÃo: 08/09/2022.
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGiBi-
lidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico N° 65/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para a EXEcU-
ÇÃo do ProJETo dE diVUlGaÇÃo E ProMoÇÃo do ESPorTE do Pará.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
coNTraParTida: r$200.000,00 (duzentos mil reais)
Valor ToTal: r$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 65/2022, nos termos do art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 
visando firmar parceria com o FEDERAÇÃO DOS EMPRESARIOS, PRODU-
TorES E EMPrEENdEdorES cUlTUraiS do ESTado do Pará, cNPJ Nº 
40.978.682/0001-26.

Protocolo: 850201
eXtrato do terMo de FoMeNto N° 65/2022 -  seeL
eXercÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/1050213
daTa dE raTificaÇÃo: 08/09/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGiBi-
lidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico N° 65/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para a EXEcU-
ÇÃo do ProJETo dE diVUlGaÇÃo E ProMoÇÃo do ESPorTE do Pará.
 fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 09/09/2022 a 29/01/2023.
oSc: fEdEraÇÃo doS EMPrESarioS, ProdUTorES E EMPrEENdEdo-
rES cUlTUraiS do ESTado do Pará, cNPJ Nº 40.978.682/0001-26.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c;
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041;
Pi: 22dEMG00380
Valor: r$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
coNTraParTida: r$200.000,00 (duzentos mil reais)
Valor ToTal: r$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)
daTa da aSSiNaTUra: 08/09/2022.
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 850207

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 643/GePs/setUr de 08 de seteMBro de 2022
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1122541;rESolVE: conceder 16 e 
1/2 (dezesseis e meia) diárias à servidora: coNcEiÇÃo SilVa da SilVa, 
Matrícula Nº 5080525/2, Técnico de Planejamento e Gestão em Turismo. 
oBJ: cumprir etapa do Termo de Parceria com a Prefeitura de altamira,-
dESTiNo: altamira/Pa.PErÍodo: 13 a 29/09/2022.ordENador:aNdrEi 
cáSSio dE SoUZa PiMENTEl

Protocolo: 850030

..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 548/2022/GGP/GaB/dPG, de 08 de seteMBro de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o Edital nº 14/2022/dESiGNaÇÃo/
dP/Pa; tendo em vista os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1126306; rESolVE:
art. 1º dESiGNar a defensora Pública iSaBElE caSTro da SilVa id. 
Funcional nº 5957719, para ocupar a 1ª DEFENSORIA PÚBLICA CÍVEL E 
criMiNal dE SaNTa iZaBEl, a contar do dia 13 de outubro de 2022;
art. 2º dESiGNar o defensor Público roNaldo NoGUEira MarQUES id. 
Funcional nº 5957733, para ocupar a 1ª DEFENSORIA PÚBLICA CÍVEL E 
criMiNal dE MoSQUEiro, a contar do dia 03 de outubro de 2022;
art. 3º dESiGNar o defensor Público Márcio alVES fiGUEira id. funcio-
nal nº 5895971, para ocupar a 1ª DEFENSORIA PÚBLICA CÍVEL E CRIMI-
Nal dE MariTUBa, a contar do dia 13 de outubro de 2022;
art. 4º dESiGNar a defensora Pública lUaNa rocHEllY MiraNda liMa PErEi-
RA ID. Funcional nº 5896004, para ocupar a 2ª DEFENSORIA PÚBLICA CÍVEL E 
criMiNal dE MariTUBa, a contar de cinco dias úteis  a partir desta publicação;
art. 5º dESiGNar o defensor Público KElViN BrENo roWE rodriGUES 
ID. Funcional nº 5957724, para ocupar a 1ª DEFENSORIA PÚBLICA CÍVEL E 
criMiNal dE BraGaNÇa, a contar do dia 26 de setembro de 2022;
art. 6º dESiGNar o defensor Público Jairo Maia JÚNior id. funcional nº 
5957722, para ocupar a 2ª DEFENSORIA PÚBLICA CÍVEL E CRIMINAL DE 
BRAGANÇA EM ACUMULAÇÃO COM A 1ª DEFENSORIA PÚBLICA DE AUGUS-
To corrÊa, a contar do dia 13 de outubro de 2022;
art. 7º dESiGNar o defensor Público GUilHErME iSraEl KocHi SilVa id. 
Funcional nº 5931572, para ocupar a 1ª DEFENSORIA PÚBLICA CRIMINAL 
dE caPaNEMa, a contar de cinco dias úteis  a partir desta publicação;
art. 8º rEVoGaM-SE PorTaria Nº. 031/2018-GaB/dPG, dE 25 dE JaNEiro 
dE 2018, PorTaria Nº. 271/2020-GaB/dPG, dE 14 dE oUTUBro dE 2020, 
diário oficial Nº 34.375 Sexta-feira, 16 dE oUTUBro dE 2020.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 850184
Portaria Nº 537/2022/GGP/dPG, de 31 de aGosto de 2022*.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere
o art. 8°, Viii e Xi, da lei complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 
2006; considerando a necessidade apontada pela coordenação do Núcleo 
de Tecnologia de informação e comunicação quanto à contratação de ser-
vidores temporários para provimento de 07 (sete) vagas de cargo de ana-
lista de Sistemas (desenvolvimento de Sistemas), visando a dar condições 
para a automatização de processos, garantir melhor segurança de dados 
sensíveis da instituição, aprimorar a resposta no atendimento ao usuário 
final, coletar dados estatísticos mais precisos, implementar novas funcio-
nalidades e novos sistemas internamente que atendam às necessidades da 
Defensoria com eficácia e eficiência; considerando que este  tipo de con-
tratação deve ocorrer via processo seletivo simplificado – PSS, nos termos 
da legislação vigente; considerando, por fim, o que consta no Processo 
administrativo Eletrônico nº 2022/891587; rESolVE:
art. 1º designar os servidores públicos abaixo relacionados para comporem 
comissão para elaboração de edital e avaliação dos candidatos do Processo 
Seletivo Simplificado, para contratação emergencial para preenchimento de 
07 (sete) vagas de cargo de analista de Sistemas (desenvolvimento de Siste-
mas) – Nível Superior, nos termos constantes no PAE nº 2022/891587, a fim 
de atender às necessidades da defensoria Pública do Estado do Pará:
i- rosinaldo de oliveira rodrigues, analista de defensoria Pública B, id. 
funcional nº 54192548/2;
ii- Maria raimunda Santana dos Santos, Técnico de defensoria Pública a, 
id. funcional nº 3152758/1;
iii- Nazaré do Socorro louro Nogueira, analista de defensoria Pública a, 
id. funcional nº 5962462/1;
iV- anne Michelle correa de Souza, Técnico de defensoria Pública a, id. 
funcional nº 57213648/2;
V- rafaella Sousa damasceno, Técnico de defensoria Pública a, id. fun-
cional nº 57214027/2;
Vi- danilo Henrique Sousa Martins, assessor Técnico de defensoria, id. 
funcional Nº 57176622/2.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
* republicada por incorreções no d.o.E. Nº 35.100, de 01.09.2022.

Protocolo: 850509
.

adMissÃo de serVidor
.

ato Nº 59, de 08 de seteMBro de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006; considerando os termos do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/1125886; rESolVE:
Nomear daYaNa Maia dE JESUS, cPf nº 023.024.182-47, para exercer 
o cargo em comissão de SEcrETário dE NÚclEo METroPoliTaNo, có-
digo GEP-daS.011.2, junto ao Núcleo das instituições de Ensino Superior 
– NiES, a contar de 01.09.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 850082
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.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de rePUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico, JULGaMeNto: MeNor PreÇo 
GLoBaL. Número: 025/2022-dPe/Pa
Processo nº: 2022/612.542-dPE/Pa.
objeto: o objeto da presente licitação é o PrEGÃo ElETrÔNico para aqui-
sição 02 (dois) de veículo automotor, novos 0 km (zero quilômetro), do tipo 
“Micro-ÔNiBUS” de fabricação Nacional, ano/Modelo 2022, com capaci-
dade de até 33 lugares, para atender as demandas da defensoria Pública 
do Estado do Pará, conforme condições especificadas e exigências cons-
tantes no Edital e seus anexos. Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou 
www.compraspara.pa.gov.br ou ainda na defensoria Pública do Estado do 
Pará sito a rua Padre Prudêncio nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Be-
lém – Pará, isento de qualquer taxa, mediante a gravação em mídia digital, 
fornecida pela empresa interessada ou por meio de solicitação via e-mail: 
licitação@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 09/09/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 21/09/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: rogério da Silva Pereira. ordenador: 
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral do Es-
tado do Pará.

Protocolo: 850091
aViSo dE rEPUBlicaÇÃo dE liciTaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico, JUlGaMENTo: MENor PrEÇo Glo-
Bal.
Número: 019/2022-dPE/Pa
Processo nº: 2022/512.517-dPE/Pa.
objeto: objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada na 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE EXaMES laBoraToriaiS E coMPlEMENTa-
rES (analise por dNa para investigação de vinculo genético de parentesco 
“in Vitro” Projeto Pai legal), dESTa dEfENSoria PÚBlica do ESTado 
DO PARÁ, conforme condições especificadas e exigências constantes neste 
Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br ou 
ainda na defensoria Pública do Estado do Pará sito a rua Padre Prudêncio 
nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento de qualquer taxa, 
mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa interessada ou 
por meio de solicitação via e-mail: licitação@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 09/09/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 22/09/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: rogério da Silva Pereira. ordenador: 
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral do Es-
tado do Pará.

Protocolo: 850165
aViso de aLteraÇÃo de LicitaÇÃo
 Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico, JULGaMeNto: MeNor PreÇo GLoBaL.
Número: 024/2022-dPe/Pa
Processo nº: 2022/907855 -dPE/Pa.
objeto: o objeto da presente licitação é a contratação de empresa es-
pecializada na administração e fornecimento de Vale refeição e alimen-
tação, através de um único cartão eletrônico com chip de segurança e 
tecnologia de pagamento por aproximação (contact less), para utilização 
em rede credenciada física e virtual de aceitação nacional, contemplando 
carga e recarga de valor de face, na modalidade online e em tempo real, 
visando à aquisição de gênero alimentícios “in natura” e refeições prontas, 
com a finalidade de ser utilizado pelos servidores da Defensoria Pública do 
Estado do Pará, conforme condições e exigências constantes no Edital e 
seus anexos. Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.compras-
para.pa.gov.br ou ainda na defensoria Pública do Estado do Pará sito a 
rua Padre Prudêncio nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, 
isento de qualquer taxa, mediante a gravação em mídia digital, fornecida 
pela empresa interessada ou por meio de solicitação via e-mail: licitacao@
defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 09/09/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 22/09/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: Eduardo Tathuhiro Nakata. ordena-
dor: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral 
do Estado do Pará.

Protocolo: 850246

.

.

diÁria
.

Portaria 1686/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidores THaiS dElMUTT cUNHa, 
matrícula 5950974, cargo aSSESSora JUrÍdica, MaTHEUS MoTa TaVEi-
ra, matrícula 4315456, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTENdi-
MENTo ao PÚBlico, forNEcENdo oriENTaÇÕES JUrÍdicaS, coNSUl-
TaS E MiNUTa dE PEÇaS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocarem-se de SÃo GEraldo do araGUaia a 
PiÇarra, período 06/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 849963
Portaria 1687/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao 
defensor SaMUEl oliVEira riBEiro, matrícula 5931564, objetivo rE-
aliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de TUcUrUÍ a BrEU BraNco, período 
05/09/2022, 06/09/2022, 08/09/2022, 09/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 849964

Portaria 1681/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor dErYcK aMaral da coSTa, ma-
trícula 59318292, cargo SEcrETário dE NÚclEo do iNTErior, obje-
tivo aUXiliar dEfENSor PÚBlico dioGo MarcEll SilVa NaSciMEN-
To ElUaN NaS dEMaNdaS adMiNiSTraTiVaS. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS 
a UliaNÓPoliS, período 08/09/2022 a 09/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 849949
Portaria 1684/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor  SaMUEl cardoSo NUNES cor-
dEiro, matrícula 5955833/1, cargo aSSESSor JUridico dE dEfEN-
Soria, objetivo aUXiliar dEfENSor PÚBlico dioGo MarcEll SilVa 
NaSciMENTo ElUaN. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 
22/09/2022 a 23/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 849958
Portaria 1685/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) a Servidora allaYNE PErEira dE aNdradE, 
matrícula 5945975/3, cargo aSSESSor JUrÍdica dE dEfENSoria, objetivo 
aUXiliar dEfENSor PÚBlico dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo ElUaN. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 29/09/2022 a 30/09/2022.
Subdefensora PúblicaGeral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta fur-
tado Belém dias

Protocolo: 849959
Portaria 1682/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) a Servidora allaYNE PErEira dE aNdradE, ma-
trícula 5945975/3, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, objetivo 
aUXiliar dEfENSor PÚBlico dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo ElUaN. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 15/09/2022 a 16/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 849953
Portaria 1683/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rodriGo cErQUEira dE Mi-
raNda, matrícula 55588725-1, objetivo rEaliZar aUdiÊNcia aGrária. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de MaraBá a UliaNÓPoliS, período 21/09/2022 a 22/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 849956
Portaria 1688/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor rodriGo cErQUEira 
dE MiraNda, matrícula 55588725-1, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de MaraBá a iTUPiraNGa, período 05/09/2022, 06/09/2022, 12/09/2022, 
13/09/2022, 19/09/2022, 20/09/2022, 26/09/2022, 27/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850220
Portaria 1693/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores TElMa fErrEira dE alcaN-
Tara, matrícula 5898365/ 1, cargo SEcrETária dE NÚclEo do iNTErior, 
aNdrEY NUNES caSTro ScHWaNKE, matrícula 1429442, cargo MoToriS-
Ta, objetivo aUXiliar dEfENSor BrUNNo araNHa E MaraNHÃo, rEali-
Zar orGaNiZaÇÃo dE PaUTa E oUTroS ProcEdiMENToS adMiNiSTra-
TiVoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocarem-se de caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, período 01/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850274
Portaria 1694/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) aoS Servidores VicTor aSSUNcao riBEi-
ro, matrícula 5951021/2, cargo SEcrETário dE NÚclEo do iNTErior, 
PaUlo HENriQUE oliVEira doS SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo 
MoToriSTa, objetivo aUXiliar dEfENSor PÚBlico rodriGo SoUZa da 
SilVa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocarem-se de ParaGoMiNaS a ToMÉ-aÇU, período 05/09/2022 
a 06/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850280
Portaria 1690/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) a defensora aNdrEia MacEdo BarrETo, 
matrícula 5895996-1, objetivo ParTiciPaÇÃo EM aUdiÊNcia dE JUSTi-
ficaÇÃo PrÉVia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a caMETá, período 12/09/2022 a 
13/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850253
Portaria 1689/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rodriGo cErQUEira dE Mi-
raNda, matrícula 55588725-1, objetivo rEaliZar aUdiÊNcia aGrária. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de MaraBá a ParaUaPEBaS, período 31/08/2022 a 01/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850249
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Portaria 1691/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores MaUro roBErTo da 
cUNHa, matrícula 57201194-2, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBli-
ca, HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 57201688, cargo MoToriS-
Ta, objetivo rEaliZar ViSToria E fiScaliZaÇÃo dE oBra dE rofor-
Ma. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocarem-se de BElÉM a MariTUBa, período 02/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850257
Portaria 1692/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, 3 + 1\2, 2 + 1\2, 3 + 1\2, diária(s) ao defensor ro-
GErio SiQUEira doS SaNToS, matrícula 55589169-1, objetivo rEali-
Zar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de SaNTaNa do araGUaia a SÃo GEral-
do do araGUaia, período 05/09/2022 a 06/09/2022, 12/09/2022 a 
15/09/2022, 19/09/2022 a 21/09/2022, 26/09/2022 a 29/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850260
Portaria 1695/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor aNSElMo carloS NoGUEira 
MoNTEiro, matrícula 54194024, cargo MoToriSTa, objetivo coNdU-
Zir dEfENSora aNdrEia MacEdo BarrETo. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a ToMÉ
-aÇU, período 05/09/2022 a 06/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850289
Portaria 1710/2022- da,08/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2(MEia), 1/2(MEia), 1/2(MEia), 1/
2(MEia), 1/2(MEia), 1/2(MEia), diárias ao defensor alaN fErrEira da-
MaScENo, matrícula 54190211, objetivo rEaliZar aUdiÊNciaS Na co-
Marca dE SaNTa iZaBEl E aTENdiMENToS E aUdiÊNciaS No diSTri-
To dE MoSQUEiro. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElÉM a SaNTa iZaBEl do Pará, MoS-
QUEiro, período 14/09/2022,  15/09/2022, 16/09/2022, 26/09/2022, 
27/09/2022, 28/09/2022, 29/09/2022 e 30/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850456
Portaria 1705/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidoror ViNiciUS SaNToS raMoS, ma-
trícula 57217051-2, cargo SEcrETário dE NÚclEo do iNTErior, obje-
tivo lEVar EQUiPE do NÚclEo dE iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo-NTi, 
QUE irá faZEr ViSiTa TÉcNica Na rEGioNal do araGUaia. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
rEdENÇÃo a MaraBá, período 15/09/2022 a 16/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850412
Portaria 1708/2022- da,08/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao) Servidor aNSElMo carloS NoGUEira 
MoNTEiro, matrícula 54194024, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSora PÚBlica aNdrEia MacEdo BarrETo. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a 
caMETá, período 12/09/2022 a 13/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850446
Portaria 1709/2022- da,08/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor MilToN cESar MiraNda dU-
arTE, matrícula 7022691, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar dili-
GÊNciaS E ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS ÀS UNidadES da 
dEfENSoria ViNcUladaS À dirEToria METroPoliTaNa. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
BElÉM a aNaNiNdEUa, período 06/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850449
Portaria 1706/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1, diária(s) ao Servidores YaNca dE caSSia loPES SalES, 
matrícula 5916805, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, iGor 
lUiS GoNcalVES E SilVa, matrícula 57234575, cargo TÉcNico dE dE-
fENSoria PÚBlica, iSaUra rafaElla BEMErGUi doS SaNToS, matrí-
cula 59346173, cargo aSSESSora JUrÍdica, PaTricia YUriKa BaBa, 
matrícula 5913779, cargo PaPiloScoPiSTa, lUcilENE PaiVa da coSTa, 
matrícula 57208949-2, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, aN-
ToNia claUdia SoarES lEao doS SaNToS, matrícula 57231667, cargo 
aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, aNSElMo carloS NoGUEira MoN-
TEiro, matrícula 54194024, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZaÇÃo dE 
oriENTaÇÃo JUrÍdica E coordENaÇÃo da aÇÃo fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a 
MoJU, período 02/09/2022 a 03/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850439
Portaria 1707/2022- da,08/09/2022. 
conceder 04 + 1\2, diária(s) a Servidora NorMa MiraNda BarBoSa, ma-
trícula 5573858-3, cargo oUVidora, objetivo ParTiciPar do 5° ENcoN-
Tro NacioNal dE oUVidorES dE dEfENSoriaS PÚBlicaS do BraSil. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslo-
car-se de BElÉM a cUriTiBa, período 04/10/2022 a 08/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850441

Portaria 1696/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a Servidora aNa caroliNE carValHo Varao 
MEdEiroS, matrícula 012022, cargo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, objetivo 
ida À fUNai ProTocolar ofÍcio E SoliciTar cESTaS BáSicaS Para oS 
iNdÍGENaS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de SaNTaNa do araGUaia a rEdENÇÃo, período 02/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850357
Portaria 1698/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor aNdErSoN araUJo dE MEdEiroS, 
matrícula 5957711, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS E coNSUlTaS ProcES-
SUaiS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 05/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850385
Portaria 1704/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor ViNiciUS SaNToS raMoS, matrí-
cula 57217051-2, cargo SEcrETário dE NÚclEo do iNTErior, objetivo 
BUScar EQUiPE do NÚclEo dE iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo-NTi, QUE 
irá faZEr ViSiTa TÉcNica Na rEGioNal do araGUaia. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
rEdENÇÃo a MaraBá, período 13/09/2022 a 14/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850405
Portaria 1700/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores dEiSiaNE XaViEr orTiZ, 
matrícula 5964306, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, ciBE-
lE rEGiNa araNHa da SilVa, matrícula 0404860, cargo aUXiliar ad-
MiNiSTraTiVo, daYaNE MicHElE SErafiM GoMES, matrícula 0411042, 
cargo SEcrETária, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS, coNciliaÇÕES 
E coNSUlTaS ProcESSUaiS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, 
período 30/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850393
Portaria 1701/2022- da,06/09/2022. 
conceder 13 + 1\2, diária(s) ao defensor PliNio TSUJi BarroS, matrícu-
la 55589614, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de SaNTarÉM a 
rUrÓPoliS, período 18/09/2022 a 01/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850394
Portaria 1702/2022- da,06/09/2022. 
conceder 6 + 1\2, diária(s) ao defensor MarcoS aNToNio doS SaNToS 
ViEira, matrícula 5895968, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
SaNTarÉM a MoNTE alEGrE, período 11/09/2022 a 17/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850398
Portaria 1703/2022- da,06/09/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor MarcoS aNToNio doS SaNToS 
ViEira, matrícula 5895968, objetivo rEaliZar aUdiÊNciaS aGráriaS. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslo-
car-se de SaNTarÉM a MoNTE alEGrE, período 19/09/2022 a 21/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850400
Portaria 1699/2022- da,06/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores ciBElE rEGiNa araNHa da 
SilVa, matrícula 0404860, cargo aUXiliar adMiNiSTraTiVo, roGErio 
SilVa da rocHa, matrícula 0413063, cargo MoToriSTa, objetivo aUXi-
liar dEfENSor PÚBlico aNdErSoN araÚJo dE MEdEiroS Na TriaGEM 
E cadaSTro dE aTENdiMENTo. fundamento legal lei nº 5810/94 e re-
solução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de alTaMira a ViTÓria do 
XiNGU, período 05/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 850389
Portaria 1697/2022- da,06/09/2022. 
conceder 4 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao defensor rENaTo MENdES car-
NEiro TEiXEira, matrícula 57231648, objetivo rEaliZar iTiNErÂN-
cia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de TUcUrUÍ a GoiaNÉSia do Pará, 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: 850363
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 545/2022-GGP-dPG, de 06 de seteMBro de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/829030. rESolVE: 
iNTErroMPEr, a contar de 07/09/2022, o gozo de férias do Servidor 
Público, JEaNN ricardo da coSTa BaHia; id. funcional: 5900703/ 1, 
referente ao aquisitivo (2020/2021), concedida por meio da PorTaria 
nº 368/22-GGP-dPG, de 27/06/2022; publicada no doe nº 35.028, 
30/06/2022; com gozo no período de 22/08/2022 a 20/09/2022– 30 
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dias. ficando os 14 (quatorze) dias, remanescentes da interrupção, para 
usufruto no intervalo de 10/04/2023 a 23/04/2023.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 850140
Portaria Nº 544/2022-GGP-dGP, de 06 de seteMBro de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/918909. rESolVE: 
TraNSfErir, o gozo de férias regulamentares, com gozo fracionado, 
referente ao aquisitivo (2021/2022), da Servidora Pública GaBriElla dE 
caSSia da SilVa aNSElMo, id. funcional: 5926308/ 2, concedida por meio 
da PorTaria nº 01/22-GGP-dPG, de 04/01/2022 publicada no doe nº 34.822 
de 06/01/2022; com gozo no intervalo de 01/02/2022 a 15/02/2022– 15 dias 
e 15/07/2022 a 29/07/2022 – 15 dias. ficando agora transferido o gozo do 
segundo período para 13/10/2022 a 27/10/2022 - 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 850124
Portaria Nº 546/2022-GGP-dPG, de 06 de seteMBro de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/829030. rESolVE: 
iNTErroMPEr, a contar de 22/07/2022, o gozo de férias da defensora 
Pública, liaNE BENcHiMol dE MaToS alBaNo; id. funcional: 80845951/ 
1, referente ao aquisitivo (2019/2020), concedida por meio da PorTaria 
nº 262/22-GGP-dPG, de 27/05/2022; publicada no doe nº 34.996, 
06/06/2022; com gozo no período de 04/07/2022 a 02/08/2022– 30 dias. 
ficando os 12 (doze) dias, remanescentes da interrupção, para usufruto no 
intervalo de 09/01/2023 a 20/01/2023.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 850114

.

.

NorMa
.

resoLUÇÃo csdP N° 326, de 22 de aGosto de 2022.
cria o Programa de aperfeiçoamento e Valorização de Membras, Membros, 
Servidores E Servidoras da defensoria Pública do Estado do Pará - PaV e 
regulamenta a concessão de folgas premiais pela participação em cursos 
de qualificação profissional, nas áreas de atuação da Defensoria Pública.
o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições que lhe confere a lei complementar nº 054, de 
07 de fevereiro de 2006;
considerando a necessidade de regulamentar as folgas premiais para 
membras, membros, servidoras e servidores da defensoria Pública do Es-
tado do Pará, que participarem de cursos de qualificação profissional, nas 
áreas de atuação da defensoria Pública;
considerando as atribuições da Escola Superior da defensoria Pública do Es-
tado do Pará prevista na resolução cSdP nº 263, de 22 de março de 2021.
Considerando a necessidade da constante qualificação profissional dos 
membros e servidores públicos da defensoria Pública do Estado do Pará.
considerando o poder regulamentar assegurado pela autonomia adminis-
trativa da defensoria Pública garantida pelo art. 134, parágrafo 2°, da 
constituição federal de 1988.
rESolVE:
art. 1º instituir no âmbito da defensoria Pública do Estado do Pará o Pro-
grama de aperfeiçoamento e Valorização de Membras, Membros, Servi-
doras e Servidores da defensoria Pública do Estado do Pará - PaV, como 
forma de promover a capacitação e valorização, fomentando o desenvolvi-
mento do capital humano e intelectual da instituição, além de estabelecer 
as práticas que serão contempladas, com vistas a premiar a iniciativa dos 
interessados na busca do aperfeiçoamento profissional.
§ 1º - o PaV - consiste na concessão de folgas premiais para os que partici-
parem, facultativamente, em cursos, treinamentos, eventos em geral de qua-
lificação e aperfeiçoamento profissional, nas áreas de atuação da Instituição, 
promovidos ou em convênio com a Escola Superior da defensoria Pública.
§ 2º – as folgas premiais serão concedidas proporcionalmente ao montan-
te de hora/aula/evento, devendo ser solicitadas à Escola Superior, median-
te a certificação de participação e conclusão, sendo concedidas nos termos 
da presente resolução, obedecendo à seguinte Tabela:
i - 100 (cem) horas ou mais de aula/evento correspondem a 03 (três) dias 
de folgas premiais;
ii - entre 61 (sessenta e um) e 99 (noventa e nove) horas de aula/evento 
correspondem a 02 (dois) dias de folgas premiais;
iii- entre 30 (trinta) e 60 (sessenta) horas de aula/evento correspondem 
a 01 (um) dia de folga premial.
Art. 2° O Controle, Certificação de participação e conclusão, para fins da 
presente resolução, deverão ser emitidos exclusivamente pela Escola Su-
perior da defensoria Pública do Estado do Pará - ESdPa.
art. 3° Para o gozo das folgas premiais, observar-se-á a resolução cSdP 
Nº 299, de 07 de fevereiro de 2022, alterada pela resolução cSdP nº 300 
de 21 de fevereiro de 2022 devendo ser usufruído sem resultar prejuízo às 
atividades institucionais.
art. 4° os casos omissos desta resolução serão resolvidos pelo defensor 
Público-Geral do Estado.
art. 5° Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário, se houver.
Sala de reuniões do conselho Superior da defensoria Pública do Estado, 
aos 22 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
Presidente do conselho Superior
defensor Público-Geral
Membro Nato

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cESar aUGUSTo aSSad
corregedor-Geral
Membro Nato
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS
Membro Titular
Maria dE BElÉM BaTiSTa PErEira
Membra Titular
dYEGo aZEVEdo Maia
Membro Titular
arTHUr corrEa da SilVa NETo
Membro Titular
JacQUEliNE BaSToS loUrEiro
Membra Titular
adoNai oliVEira BraSil BaTiSTa fariaS
Membro Titular
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
Membra Titular
lUiS MarcElo MacEdo dE SoUZa
Membro Titular

Protocolo: 850361
resoLUÇÃo csdP N° 327, de 22 de aGosto de 2022.
regulamenta os atendimentos, a atuação em audiências e recebimento de 
processos nos afastamentos legais dos defensores Públicos do Estado do Pará.
o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 11 da lei com-
plementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006, publicada no d.o.E. em 
09.02.2006;
considerando que o prazo atualmente existente de 07 (sete) dias úteis de 
retirada dos defensores das pautas de atendimento e de recebimento de 
processos nos períodos que antecedem os afastamentos legais vêm cau-
sando inúmeros transtornos à organização dos trabalhos, além de ser um 
prazo irrazoável com a finalidade alegada;
considerando a necessidade de regular as referidas temáticas também em 
caso de folgas decorrentes de plantão, assim como relativo ao período de 
recesso;
Considerando, por fim, que as normativas que tratam do tema estão de-
fasadas e a necessidade de atualização do assunto frente às regulamenta-
ções existentes na defensoria Pública do Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º os defensores Públicos que gozarem férias, licença ou outro afas-
tamento legal, assim como aqueles que forem removidos ou designados 
para outra Defensoria Pública, ficarão excluídos da pauta de atendimentos 
e dispensados de receber processos judiciais, no período de 05 (cinco) dias 
úteis que antecederem o afastamento, independentemente da data que o 
processo foi encaminhado para a caixa eletrônica da defensoria ou proto-
colo físico da secretaria.
§ 1º Se o afastamento legal iniciar em período imediatamente posterior ao 
recesso forense, não incidirão as exclusões e dispensas previstas no caput;
§ 2º Para os efeitos mencionados no caput, não serão considerados os 
afastamentos decorrentes de folga de plantão;
§ 3º Os Defensores Públicos ficarão excluídos da pauta de audiências no 
período de 03 (três) dias úteis que antecederem o afastamento.
art. 2° ficam revogadas as disposições em contrário.
art. 3º os casos omissos serão decididos pelo defensor Público-Geral do 
Estado.
art. 4° Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala de reuniões do conselho Superior da defensoria Pública do Estado, 
aos 22 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
Presidente do conselho Superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cESar aUGUSTo aSSad
corregedor-Geral
Membro Nato
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS
Membro Titular
Maria dE BElÉM BaTiSTa PErEira
Membra Titular
dYEGo aZEVEdo Maia
Membro Titular
arTHUr corrEa da SilVa NETo
Membro Titular
JacQUEliNE BaSToS loUrEiro
Membra Titular
adoNai oliVEira BraSil BaTiSTa fariaS
Membro Titular
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
Membra Titular
lUiS MarcElo MacEdo dE SoUZa
Membro Titular

Protocolo: 850373
eXtrato do editaL Nº 04/coNVocaÇÃo/dPPa, 08 de seteM-
Bro de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8º, iV e XXiii da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006; considerando as disposições contidas nos arts. 27, 
29 e 30, todos da lei complementar Estadual nº 54/2006; considerando as 
regras previstas no item 17 do Edital 01/2021/dP/Pa, que tornou público 
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a realização do V concurso Público para o preenchimento de cargos de 
defensor Público de classe inicial - Substituto do Estado do Pará; consi-
derando o ato Nº 56, de 1º de setembro de 2022, que nomeou 1 (uma) 
candidata aprovada, e o ato Nº 58, de 06 de setembro de 2022, que no-
meou 1 (uma) candidata aprovada, conforme lista de classificação, TORNA 
PÚBlica a convocação dos(as) aprovados(as) para apresentação dos do-
cumentos necessários ao preenchimento dos requisitos à posse. o Edital, 
assim como as demais informações, estarão disponíveis, na íntegra, no site 
http://www.defensoria.pa.def.br/portal/legislacao.aspx na aba editais.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 850548

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 062/tJPa/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de produção e distribuição de refeições (quentinhas) para atender 
as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pelo período 
de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências es-
tabelecidas no termo de referência, anexo i do edital. SESSÃo PÚBli-
ca: 22/09/2022, às 09h30min, horário de Brasília, no endereço eletrônico 
www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942. Edital disponível em: 
www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone 
(91)3205-3206, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 
08 de setembro de 2022. Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 850057

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 055/tJPa/2022
acolHo o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 055/TJPa/2022, que tem por objeto o registro de preços 
para aquisição de gás liquefeito de petróleo – GlP (gás de cozinha) condi-
cionado em botijão de 13 kg, necessários ao aparelhamento das unidades 
do TJPa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
termo de referência, anexo i do edital, e, HoMoloGo a presente licitação. 
Todas as informações a respeito do certame estão disponíveis em https://
www.gov.br/compras/pt-br/. Belém, 08/09/2022. Secretaria de adminis-
tração do TJPa.

Protocolo: 850004

.

.

coNVÊNio
.

extrato do termo de cooperação técnica nº. 025/2022-tJPa// Par-
tes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e a PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE BaiÃo, inscrita no cNPJ/Mf nº 05.425.871//000-70//objeto: 
cooperação mútua entre os partícipes para a cessão de servidores visando 
a realização de ações conjuntas voltadas para o desenvolvimento das ati-
vidades necessárias à modernização da Justiça no Município.// Vigência: o 
presente acordo terá vigência de 3 (três) anos, contados da data de assi-
natura do instrumento, podendo ser alterado ou renovado caso haja inte-
resse dos partícipes, em conformidade ao art. 116 da lei 8.666/93.// foro: 
Belém/Pa// data da assinatura: 08/09/2022//. responsável pela assinatu-
ra: célia regina de lima Pinheiro – desembargadora Presidente do TJ/Pa.

Protocolo: 850022
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº. 026/2022/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 EXaTa coNSTrUTora lTda, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº. 21.027.140/0001-23, com sede na cidade de Belém, Estado 
do Pará, à rua Marquês de Herval, nº 910 (altos), Bairro: Pedreira, fone: 
(91) 3226-7013, E-mail: exataconstrutora17@gmail.com; a penalidade 
de iMPEdiMENTo dE liciTar E coNTraTar coM o ESTado do Pará 

PElo PraZo dE 2 (doiS) aNoS, em virtude do descumprimento das 
obrigações assumidas através da ata de registro de Preços 001/2021, 
com fundamentado na cláusula Nona, parágrafo décimo, alínea “b”, e 
conforme a instrução constante no Pa-Pro-2021/00331.07. // Belém, 26 
de agosto de 2022. // responsavel pela assinatura: débora Moraes Gomes 
– Secretária de administração do TJPa.

Protocolo: 850017
eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº. 027/2022/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 a c.o.S. coNSTrUTora lTda, inscrita no cNPJ/
Mf sob o n.º 10.673.296/0001-65, com endereço na avenida rio Maria, 
1827, bairro centro, cidade de rio Maria, Estado do Pará, cEP: 68.530- 
000, e-mail: cosconstrutora1@gmail.com; contato: (94) 99145-2817; 
a penalidade de adVErTÊNcia, em virtude do descumprimento das 
obrigações assumidas através do contrato 009/2022, com fundamentado 
na cláusula décima Quarta, parágrafo segundo, inciso “i”, e conforme a 
instrução constante no Pa-Pro-2022/00519.01. // Belém, 08 de setembro 
de 2022. // responsavel pela assinatura: débora Moraes Gomes – 
Secretária de administração do TJPa.

Protocolo: 850443

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.096, de 08 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 063/2022 – EcaV, protocolizado sob os 
Expedientes nº 014014/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar as servidoras JUliaNa BorGES dE caNTUária, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101529 e VaNESSa GalVÃo doS SaN-
ToS, auditor de controle Externo, matrícula nº 0101764 para participarem 
do “XIII Encontro Técnico de Educação Profissional dos Tribunais de Con-
tas – EdUcoNTaS” em Maceió/al, concedendo-lhes 03 (três) diárias e ½ 
(meia) para o período de 31-08 a 03-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 850335
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.161, de 08 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memo nº 018/2022 - cdc/SEGP protocolizado sob o 
Expediente nº 015503/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora Maria dE fáTiMa coElHo, assessor Técnico de 
controle Externo, matrícula n° 0100020, para exercer em substituição a 
função gratificada de Coordenadora de Desenvolvimento de Competências 
- cdc, durante o impedimento da titular, carla lEdo rEiS, no período de 
14 a 16-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 850281
.

diÁria
.

Portaria Nº 39.073, de 08 de seteMBro de 2022.
o corregedor do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 082/2022 – acri, protocolizado sob os 
Expedientes nº 013408/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a Excelentíssima Senhora conselheira Presidente Maria dE 
loUrdES liMa dE oliVEira, matrícula nº 0100573, para participar do 
evento “Programa de interiorização: conversando com o controle interno”, 
em Santarém/Pa., concedendo-lhe 02 (duas) diárias e ½ (meia) para o 
período de 31-08 a 02-09-2022.
fErNaNdo dE caSTro riBEiro
corregedor

Protocolo: 850237
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Portaria Nº 39.052, de 06 de seteMBro de 2022.
o corregedor do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 082 e 083/2022 – acri, protocolizado 
sob os Expedientes nº 013142/2022 e 013143/2022.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a Excelentíssima Senhora conselheira Presidente Maria dE 
loUrdES liMa dE oliVEira, matrícula nº 0100573, para participar em 
uma reunião institucional no Supremo Tribunal federal, em Brasília - df, 
concedendo-lhe 01 (uma) diária e ½ meia para o período de 23 a 24-08-
2022.
ii - dESiGNar os servidores, JoSUÉ MaESTri JUNior, chefe de Gabinete 
da Presidência NS-03, matrícula nº 0100571, dioNE cÉlia GUiMarÃES, 
chefe da assessoria de cerimonial relações institucionais, matrícula nº 
0100212, EliaS aNTÔNio dE alBUQUErQUE cHaMMa, Procurador NS-
03, matrícula nº 0101422, para participarem de uma reunião institucional 
no Supremo Tribunal federal, em Brasília - df concedendo-lhes 01 (uma) 
diária e ½ (meia), para o período de 23 a 24-08-2022.
iii - coNcEdEr aos servidores, JoSUÉ MaESTri JUNior, chefe de Gabi-
nete da Presidência NS-03, matrícula nº 0100571 e dioNE cÉlia GUiMa-
rÃES, chefe da assessoria de cerimonial relações institucionais, matrícula 
nº 0100212, acréscimo de 30% (trinta por cento) no valor das diárias, por 
prestarem assessoria à Presidente na referida reunião.
fErNaNdo dE caSTro riBEiro
corregedor

Protocolo: 850233
Portaria Nº 39.085 de 08 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 090/2022-GaB.crEccl, protocolizado 
sob o Expediente nº 014563/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a conselheira Vice-Presidente roSa EGidia criSPiNo calHEi-
roS loPES, matrícula nº 0101359, para participar do “curso de Estudos 
avançados, destinado aos conselheiros dos Tribunais de contas do Brasil”, 
concedendo-lhe 01 (uma) diária e ½ (meia), na cidade de Brasília/df, no 
Período de 25 a 26-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 850297
Portaria Nº 39.070, de 08 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 082/2022 – acri, protocolizado sob os 
Expedientes nº 014172/2022.
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores abaixo relacionados para participarem do “Pro-
grama de interiorização: conversando com o controle interno”, que ocor-
rerão nos municípios de Soure e cachoeira do arari/Pa:

serVidor MatrÍcULa carGo Per Íodo diÁrias
fErNaNdo dE caSTro 

riBEiro 0101639 conselheiro 18 a 19-08-2022 01(uma) e ½ 
(meia)

lUiS da cUNHa 
TEiXEira 0100828 conselheiro 18 a 19-08-2022 01(uma) e ½ 

(meia)
MilENE diaS da 

cUNHa 0101024 conselheira Substituta 18 a 19-08-2022 01(uma) e ½ 
(meia)

roSa EGÍdia criSPiNo 
calHEiroS loPES 0101359 conselheira 18 a 19-08-2022 01(uma) e ½ 

(meia)
odiloN iNácio 

TEiXEira 0101025 conselheiro 18 a 19-08-2022 01(uma) e ½ 
(meia)

ciPriaNo SaBiNo dE 
oliVEira JUNior  0100673 conselheiro 17 a 20-08-2022 03(três) e ½ 

(meia)

JUliVal SilVa rocHa 0101026 conselheiro Substituto 17 a 19-08-2022 02(duas) e ½ 
(meia)

roBENil SilVa coSTa  0100416 agente auxiliar de 
Serviços Gerais 14 a 20-08-2022 06(seis) e ½ 

(meia)
fáBio rEiS SiZo 
NaSciMENTo 0101134 auxiliar Técnico de 

controle Externo 16 a 20-08-2022 04(quatro) e 
½ (meia)

daNiEl MEllo 0101396 conselheiro Substituto 18 a 19-08-2022 01(uma) e ½ 
(meia)

rodolfo fiEl dE 
SoUSa 0101722 auxiliar Técnico de 

controle Externo 17 a 20-08-2022 03(três) e ½ 
(meia)

EliaS aNTÔNio dE al-
BUQUErQUE cHaMMa 0101422 Procurador 17 a 19-08-2022 02(duas) e ½ 

(meia)
EdValdo fErNaNdES 

dE SoUZa 0101397 conselheiro Substituto 18 a 19-08-2022 01(uma) e ½ 
(meia)

aNdrÉa MarTiNS 
caValcaNTE  0695368 auditor de controle 

Externo 17 a 19-08-2022 02(duas) e ½ 
(meia)

dioNE cÉlia GUi-
MarÃES  0100212

chefe da assessoria 
de cerimonial relações 

institucionais
14 a 20-08-2022 06(seis) e ½ 

(meia)

aNToNio carloS 
aGUiar diaS  0100354 Motorista 16 a 20-08-2022 04(quatro) e 

½ (meia)
dilSoN ViEira doS 

aNJoS  0995604 Motorista 17 a 20-08-2022 03(três) e ½ 
(meia)

JoÃo BaTiSTa ErVEdo-
Sa BaSToS filHo 0100381 agente auxiliar de 

controle Externo 16 a 20-08-2022 04(quatro) e 
½ (meia)

diEGo aSSUNÇÃo 
BorGES 0100928 assistente de Trans-

porte 14 a 20-08-2022 06(seis) e ½ 
(meia)

WaNdErlEY loriS 
GoNZaGa BorGES  0100289 agente auxiliar de 

controle Externo 17 a 20-08-2022 03(três) e ½ 
(meia)

JoSÉ aNTÔNio carVa-
lHo fErrEira 0101154 Gabinete Militar 16 a 20-08-2022 04(quatro) e 

½ (meia)
PaUlo SÉrGio fErrEi-

ra dE SoUZa  0100219 auxiliar Técnico de 
controle Externo 14 a 20-08-2022 06(seis) e ½ 

(meia)
lEaNdra NaZarÉ 

roSSY THoMÉ BiTar 0101232 assessor adminis-
trativo 14 a 20-08-2022 06(seis) e ½ 

(meia)
GEdSoN MiraNda 

carrÉra 0101150 Gabinete Militar 17 a 20-08-2022 03(três) e ½ 
(meia)

alciMara BarcElloS 
da coNcEiÇÃo 0101794

chefe da assessoria de 
comunicação e relações 

Públicas
17 a 20-08-2022 03(três) e ½ 

(meia)

KaSSYa lESSa BEN-
GTSoN 0101550 diretora da Escola de 

contas 17 a 20-08-2022 03(três) e ½ 
(meia)

aNa caroliNa riBEiro 
ViEGaS 0101698 auditor de controle 

Externo 17 a 20-08-2022 03(três) e ½ 
(meia)

EliaNa Ecila GoMES 
E SilVa 0101254 assistente Educacional 17 a 20-08-2022 03(três) e ½ 

(meia)
PaTricYa dE SoUZa 
BarBoSa MaciEl 0101386 assessor Educacional 17 a 20-08-2022 03(três) e ½ 

(meia)
WElliNGToN JoSÉ Ma-

GalHÃES doS SaNToS 0101707 Gabinete Militar 17 a 20-08-2022 03(três) e ½ 
(meia)

fáBio BraGa cHaVES 0101752 assessor de Tecnologia 
da informação 18 a 19-08-2022 01(uma) e ½ 

(meia)
JoSÉ Maria da cUNHa 

BaSToS  0217331 Servidor requisitado 
Nível Médio (rEQNM) 17 a 20-08-2022 03(três) e ½ 

(meia)
Maria criSTiNa PiNa 

GalVÃo MaUÉS 0695483 assessor Técnico de 
controle Externo 17 a 20-08-2022 03(três) e ½ 

(meia)

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 850316
Portaria Nº 39.095, de 08 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o ofício cTE-irB nº 24/2022 – EcaV, protocolizado sob os 
Expedientes nº 014087/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar as servidoras caroliNa PiMENTa dE MacEdo, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101104 e raQUEl SoarES daMaS, auditor de 
Controle Externo, matrícula nº 0101507 para participarem das “Oficinas para 
ações de controle na compatibilidade entre as Peças de Planejamento Gover-
namental e os Planos de Educação do cTE-irB” em Maceió/al, concedendo-
lhes 03 (três) diárias e ½ (meia) para o período de 31-08 a 03-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 850327
Portaria Nº 39.100, de 08 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 090/2022 – acri protocolizado sob o 
Expediente nº 014812/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a conselheira Vice-Presidente roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES, matrícula nº 0101359, para participar do “Vi seminário ibero 
– americano de direito e controlo – o Estado democrático de direito e o 
Uso da Tecnologia da informação”, em lisboa/Portugal, concedendo-lhe 09 
(nove) diárias e ½ meia para o período de 01 a 10-09-2022
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 850293
Portaria Nº 39.101, de 08 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 089/2022 – GaB.ccSoJ protocolizado 
sob o Expediente nº 014811/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo Senhor conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE 
oliVEira JUNior, matrícula nº 0100673, para participar do “Vi seminário 
ibero – americano de direito e controlo – o Estado democrático de direito 
e o Uso da Tecnologia da informação” e do “Seminário de resíduos Sólidos: 
Terra”, em lisboa/Portugal, concedendo-lhe 12 (doze) diárias e ½ meia 
para o período de 01 a 13-09-2022
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 850288
Portaria Nº 39.074, de 08 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 018/2022 – cPP, protocolizado sob os 
Expedientes nº 013927/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor GEoMar BriTo dE JESUS, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0101143, para participar do “XVi congresso Brasileiro 
de direito Previdenciário” e “iii congresso ibero-americano de direito Pre-
videnciário” em foz do iguaçu/Pr, concedendo-lhe 04 (quatro) diárias e ½ 
(meia) para o período de 31-08 a 04-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 850348
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Portaria Nº 39.051, de 08 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 023/2022 – GaB.coiT, protocolizado 
sob os Expedientes nº 013578/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar o conselheiro odiloN iNácio TEiXEira, matrícula nº 0101025, 
para participar do “Evento alusivo aos 30 anos da associação dos Membros 
dos Tribunais de contas do Brasil – aTricoN” em Brasília-df, concedendo-
lhe 01 (uma) diária e ½ meia para o período de 25 a 26-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 850371

.

.

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão Vir-
tual do dia 30 de junho de 2022, tomou a seguinte decisão:
acÓrdÃo N.º 63.299
(Processo tc/513569/2013)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEPaQ nº 028/2008
responsável/interessado: carloS alBErTo rodriGUES da SilVa e aS-
SociaÇÃo doS aGricUlTorES da coMUNidadE craViNorTE
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “a” e “d”, c/c o art. 62 e nos arts. 82 e 83, inciso Viii da 
lei complementar n° 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar irregulares as contas e condenar solidariamente o Sr. carloS 
alBErTo rodriGUES da SilVa (cPf: 235.463.362-91), ex-Presidente e 
aSSociaÇÃo doS aGricUlTorES da coMUNidadE craViNorTE, (cNPJ 
nº 10.448.653/0001-91) à devolução aos cofres públicos estaduais do va-
lor de r$50.000,00 (cinquenta mil reais) devidamente atualizado a partir 
de 23/12/2018 e acrescido de juros até o seu efetivo recolhimento;
2) aplicar ao Sr. carloS alBErTo rodriGUES da SilVa, multas de 
r$1.156,31 (hum mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e um centa-
vos) pelo débito apontado e r$1.156,31(hum mil, cento e cinquenta e seis 
reais e trinta e um centavos) pelo descumprimento de prazo na remessa 
da prestação de contas.
os valores supracitados deverão ser recolhidos no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado, 
obedecendo para recolhimento das multas aplicadas ao disposto na lei 
Estadual n.º 7.086/2008, c/c os arts. 2º, iV, e 3º da resolução TcE n.º 
17.492/2008.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente dos débitos imputados e das cominações 
de multas, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme 
estabelece o art. 71, § 3°, da constituição federal.
acÓrdÃo N.º 63.300
(Processo tc/500960/2014)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SaGri nº 276/2008
responsável/interessado:  MarcoS NUNES PiNTo e aSSociaÇÃo doS 
ProdUTorES rUraiS dE MoNTE SiNai
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “a” e “d”, c/c o art. 62 e nos arts. 82 e 83, inciso Viii da 
lei complementar n° 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar irregulares as contas e condenar solidariamente o Sr. MarcoS 
NUNES PiNTo, (cPf: 399.835.952-49), ex-Presidente e aSSociaÇÃo doS 
ProdUTorES rUraiS dE MoNTE SiNai, (cNPJ nº 08.757.867/0001-06) 
à devolução aos cofres públicos estaduais do valor de r$45.000,00 (qua-
renta e cinco mil reais) devidamente atualizado a partir de 02/09/2008 e 
acrescido de juros até o seu efetivo recolhimento;
2) aplicar ao Sr. MarcoS NUNES PiNTo, multas de r$1.156,31 (hum mil, 
cento e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos) pelo débito apontado 
e r$1.156,31(hum mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e um centa-
vos) pelo descumprimento de prazo na remessa da prestação de contas;
3) Encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público do Estado para que 
adote as providências cabíveis no âmbito de sua competência.
os valores supracitados deverão ser recolhidos no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado, 
obedecendo para recolhimento das multas aplicadas ao disposto na lei 
Estadual n.º 7.086/2008, c/c os arts. 2º, iV, e 3º da resolução TcE n.º 
17.492/2008.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente dos débitos imputados e das cominações 
de multas, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme 
estabelece o art. 71, § 3°, da constituição federal.
acÓrdÃo Nº 63.301
(Processo tc/501668/2016)
assunto:  Prestação de contas do 4º cENTro rEGioNal dE SaÚdE – ca-
PANEMA referente ao exercício financeiro de 2015
responsável: BrENo HENrY oliVEira doS SaNToS
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “b” da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1) julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. BrENo HEN-
rY oliVEira doS SaNToS (cPf: ***.920.622-**), ex-diretor-Geral do 
4º centro regional de Saúde – capanema, no valor de r$-4.766.309,48 

(quatro milhões, setecentos e sessenta seis mil, trezentos e nove reais e 
quarento oito centavos), sem devolução de valores;
2) recomendar ao 4º centro regional de Saúde – capanema que:
2.1) adote, urgentemente, medidas de controle e planejamento com fim de 
evitar fracionamento de despesas, bem como utilizar correta modalidade 
de licitação nos termos da lei 8.666/93;
2.2) normatize os procedimentos e rotinas administrativas;
2.3) atente para o cumprimento das formalidades dispostas no art. 145 da 
lei 5.810/1 994 e constante na orientação Normativa n° 001/2008 da aGE/
Pa (auditoria Geral do Estado do Pará), no tocante às despesas com diárias;
2.4) adote medidas preventivas de controle, que visem evitar ocorrência de 
impropriedades irregularidades, objetivando resguardar Patrimônio Público;
2.5) fortaleça a unidade de controle interno através de capacitação per-
manente, de forma a torná-lo mais atuante junto aos diversos setores do 
Órgão em observância ao disposto nos arts. 159 e 160 do riTcE/Pa/2012.
acÓrdÃo N.º 63.302
(Processo tc/530550/2010)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SEcoM nº 005/2009 
e Termos aditivos.
responsável: PaUlo roBErTo fErrEira
relator: conselheiro: ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. PaUlo 
roBErTo fErrEira, ex-Secretário de Estado de comunicação (cPf nº 
***.087.032-**), no valor de r$ 2.227.235,00 (dois milhões, duzentos e 
vinte e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais).
acÓrdÃo Nº. 63.303
(Processo tc/518132/2013)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio alEPa nº. 190/2010.
responsável/interessado:  Sra. Paula regina Borges ferreira - associação 
dos armadores e Pescadores artesanais do Município de Vigia
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JÚNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “b” e “d”, c/c o art. 62 e no art. 82 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar irregulares as contas, e condenar a Sra. Paula regina Borges 
ferreira (cPf. nº. 984.190.802-68), a devolução aos cofres públicos esta-
duais da importância de r$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais), 
atualizada a partir de 26/01/2011, e acrescida de juros até a data de seu 
efetivo recolhimento, perfazendo o total corrigido até a presente data de 
r$68.094,93 (sessenta e oito mil, noventa e quatro reais e noventa e três 
centavos);
2) aplicar à Sra. Paula regina Borges ferreira multa de r$6.809,50(seis 
mil, oitocentos e nove reais e cinquenta centavos), correspondente a 10% 
(dez por cento) sobre o débito apontado, devidamente atualizado a ser 
recolhida na forma como dispõe a lei Estadual n°. 7.086/2008, c/c os arts. 
2°, iV, e 3° da resolução n°. 17.492/2008/TcE.
os valores supracitados deverão ser recolhidos no prazo de trinta (30) dias 
contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente da imputação do débito e da cominação de 
multa, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o 
art. 71, § 3°, da constituição federal.

data VaLor PriNciPaL VaLor corriGido
26/01/2011 r$ 16.300,00 r$68.094,93

acÓrdÃo N.º 63.304
(Processo tc/510856/2015)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SEirdUM (SEidUrB) 
nº 001/2014.
responsável/interessado:  PEdro PaTrÍcio dE MEdEiroS e PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do araGUaia.
advogada: PollYaNNa fErNaNda MoTa dE QUEiroZ BENEVidES – oaB/
Pa 16.107
relator: conselheiro: lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. PEdro PaTrÍcio dE 
MEdEiroS, ex-Prefeito do município de São domingos do araguaia, no va-
lor total de r$53.192,25(cinquenta e três mil, cento e noventa e dois reais 
e vinte e cinco centavos), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo N.º 63.305
(Processo tc/501866/2015)
assunto: Prestação de contas da SEcrETaria dE ESTado dE dESENVol-
VIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS, referente ao exercício finan-
ceiro de 2014.
responsável: PEdro aBÍlio TorrES do carMo
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar rEGUlarES coM rESSalVa as contas de responsabilidade do Sr. 
PEdro aBÍlio TorrES do carMo (cPf: ***.211.292-**), ex- Secretário 
de Estado de desenvolvimento Urbano e de obras Públicas, no valor de r$ 
629.798.343,46(seiscentos e vinte e nove milhões, setecentos e noventa 
e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos); e
2) recomendar à Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e de 
obras Públicas que:
2.1) O Controle Interno seja estruturado, a fim de que haja integração em 
todos os setores de forma dinâmica e contínua, otimizando os projetos e ati-
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vidades na busca da eficiência e eficácia na aplicação dos recursos públicos;
2.2) o responsável do Órgão, nas próximas licitações e contratações, 
anexe ao projeto básico as composições de preços unitários e realize adi-
ção e supressão de serviços por termos aditivos;
2.3) Sejam procedidas as recomendações apontadas pelo Parquet de con-
tas aos gestores, na busca do zelo e probidade pela coisa pública;
2.4) os processos sejam organizados e arquivados de forma cronológica 
e que as notas de empenhos sejam assinadas pelos gestores e pelos res-
ponsáveis pela emissão, bem como contenha números de páginas com 
carimbo e assinatura do responsável.
acÓrdÃo N.º 63.306
(Processo tc/035514/2020)
assunto: rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo
recorrente: JoSÉ Waldoli filGUEira ValENTE, ex-Prefeito do Município 
de cametá
decisão recorrida: acÓrdÃo n.º 60.267, de 18.02.2020.
advogado: lUiZ SÉrGio PiNHEiro filHo – oaB/Pa nº 12.948
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, 
inciso XX, da lei complementar 81, de 26/04/2012, conhecer do recurso 
de reconsideração interposto pelo Sr. JoSÉ Waldoli filGUEira ValENTE, 
ex-prefeito do município de cametá, para, no mérito, dar-lhe provimento 
parcial e julgar as contas regulares com ressalva.
acÓrdÃo N.º 63.307
(Processo tc/530614/2011)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio SEPof n. 167/2010
responsável:  EValdo oliVEira da cUNHa e PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
iPiXUNa do Pará.
relator: conselheiro: odiloN iNácio TEiXEira
impedimento: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES 
(art. 178 do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. EValdo 
oliVEira da cUNHa, Prefeito à época, do município de ipixuna do Pará 
(cPf: nº ***.934.452-**), no valor de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
acÓrdÃo Nº. 63.308
(Processo tc/501624/2016)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEPof nº 016/2014 e 
Termo aditivo.
responsável/interessado: PaUlo PoMBo TocaNTiNS e PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE ParaGoMiNaS
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. PaUlo PoMBo To-
caNTiNS, Prefeito à época do Município de ParaGoMiNaS, no valor de 
r$-577.500,00 (quinhentos e setenta e sete mil e quinhentos reais), dan-
do-lhe plena quitação.
acÓrdÃo N.º 63.309
(Processo tc/535257/2017)
assunto: EMBarGoS dE dEclaraÇÃo.
Embargante: raimundo Nogueira Monteiro dos Santos.
advogado: JoÃo lUiS BraSil BaTiSTa roliM dE caSTro - oaB nº 14.045
decisão Embargada: acÓrdÃo n.º 56.951 de 29.08.2017.
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
1.º, inc. XX do ato n.º 63, de 17 de dezembro de 2012, conhecer, porém 
negar provimento aos Embargos de declaração opostos pelo Sr. raiMUNdo 
NoGUEira MoNTEiro doS SaNToS, mantendo-se integralmente a 
decisão consubstanciada no acÓrdÃo n.º 56.951, de 29.08.2017.
acÓrdÃo Nº 63.310
(Processo tc/521450/2007)
assunto:  Tomada de contas relativa ao convênio SESPa nº 074/2006.
responsável/interessado: KEPlEr WaNdSoN fiGUEirEdo dE carValHo 
e PrEfEiTUra MUNiciPal dE doM EliSEU
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, inciso 
ii, c/c o art. 61 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar 
regulares com ressalva  as contas de responsabilidade do Sr. KEPlEr WaNd-
SoN fiGUEirEdo dE carValHo (cPf:***.914.041**), ex-Prefeito do Muni-
cípio de dom Eliseu, no valor de r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
acÓrdÃo Nº. 63.311
(Processo tc/501094/2008)
assunto:  Tomada de contas relativa ao convênio SESPa nº 16/2007.
responsável/interessado: lUiZ doS rEiS carValHo e PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE aNaPÚ
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 
2012, julgar regulares com ressalva  as contas de responsabilidade do Sr. 
lUiZ doS rEiS carValHo (cPf: ***639.392**), ex-Prefeito Municipal de 
anapú, no valor de r$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
acÓrdÃo N.º 63.312
(Processo tc/505396/2016)
assunto: Prestação de contas do convênio ProPaZ Nº 002/2015
responsável/interessada: aNa UNGEr e coMPaNHia dE daNÇa aNa UNGEr
advogado: ÍTalo corrEa BiTENcoUrT, oaB/Pa nº15.353
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES

acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto da relatora, com fundamento art. 56, inciso 
i, c/c o art. 60, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar Regulares as contas de responsabilidade da Srª. ANA UNGER, 
presidente da companhia de dança ana Unger, no valor de r$105.000,00 
(cento e cinco mil reais), dando-lhe plena quitação;
2) recomendar à fundação ProPaZ (atual ParaPaZ) para que observe 
adequadamente as normas administrativas relativas ao acompanhamento 
de convênios.
acÓrdÃo Nº. 63.313
(Processo tc/507255/2014)
assunto:  Prestação de contas da fUNdaÇÃo cUrro VElHo, referente 
aos exercícios financeiros de 2013 e 2014.
responsável: diNa Maria cÉSar dE oliVEira
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
incisos i, c/c o art. 60 e no art. 56, incisos ii, c/c o art. 61, da lei comple-
mentar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
i - Julgar regulares as contas de responsabilidade da Sra. diNa Maria cÉ-
Sar dE oliVEira, Presidente à época da fundação curro Velho, referente 
ao exercício financeiro de 2014, no valor de R$-15.723.426,93 (quinze 
milhões, setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e 
noventa e três centavos), e dar-lhe plena quitação;
ii - Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade da 
Sra. diNa Maria cÉSar dE oliVEira, Presidente à época da fundação 
urro Velho, referente ao exercício financeiro de 2013, no valor de R$-
14.312.044,69 (quatorze milhões, trezentos e doze mil, quarenta e quatro 
reais e sessenta e nove centavos).
acÓrdÃo N.º 63.314
(Processo tc/505039/2013)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEcUlT n.º 088/2010.
responsável/interessado: rUBEN fraNco dE alMEida e fÓrUM EM dE-
fESa da Moradia
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, e nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “a” e “d”, c/c o art. 62 da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar solidariamente 
o Sr. rUBEN fraNco dE alMEida (cPf: 105.699.792-34), ex-coordena-
dor e o fÓrUM EM dEfESa da Moradia (cNPJ: 07.772.988/0001-56), 
à devolução aos cofres públicos estaduais do valor de r$ 10.000,00 (dez 
mil reais), devidamente atualizado a partir de 18.04.2010 e acrescido de 
juros até a data de seu efetivo recolhimento, que deverá ocorrer no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial 
do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal.
acÓrdÃo Nº. 63.315
(Processo tc/514890/2013)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio fcPTN nº 077/2008
responsável/interessado:  iSaiaS PiNHEiro doS SaNToS e aSSocia-
ÇÃo dESPorTiVa, cUlTUral, ProfiSSioNaliZaNTE E Social do coN-
JUNTo TaUari
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art.191, § 3°, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alíneas “a” e “d”, da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar o Sr. iSaÍaS 
PiNHEiro doS SaNToS (cPf: 268.157.372-68), Presidente à época da 
Associação Desportiva, Cultural, Profissionalizante e Social do Conjunto 
Tauari, à devolução aos cofres públicos estaduais do valor de r$25.000,00 
(vinte e cinco mil reais), devidamente atualizado a partir de 19/08/2008 e 
acrescido de juros até a data de seu efetivo recolhimento.
o valor supracitado deverá ser recolhido no prazo de (30) trinta dias con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da 
constituição federal.
acÓrdÃo Nº. 63.316
(Processo tc/502422/2014)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio fcG nº. 7/2010.
responsável/interessado:  Ângela dos Santos rodrigues e associação Só-
cio-ambiental Bragantina.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira 
JUNior JUNior (§ 3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alíneas “a” e “d” e art. 62 da lei complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares e condenar, a Sra. ÂNGEla 
doS SaNToS rodriGUES (cPf. nº. 667.708.232-68), a devolução aos co-
fres públicos estaduais da importância de r$ 70.000,00 (setenta mil reais) 
atualizada a partir de 30/04/2010, e acrescida de juros até a data de seu 
efetivo recolhimento.
o valor supracitado deverá ser recolhido no prazo de trinta (30) dias con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
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Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da 
constituição federal.
acÓrdÃo Nº. 63.317
(Processo tc/509341/2014)
assunto:  Tomada de contas relativa ao convênio SEPaq nº. 020/2007
responsável/interessado:  césar augusto Monteiro Gonçalves e Sindicato 
dos Produtores rurais de Bragança.
advogado: NElSoN lUiZ diNiZ da coNcEiÇÃo, oaB/Pa nº 7.885
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizadora da decisão:  conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (§ 3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos da proposta de decisão do relator, com funda-
mento nos art. 56, inciso iii, alíneas “b” e “d”, c/c o art. 62 e no art. 82, 
da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1 – Julgar as contas irregulares e condenar o Sr. césar augusto Montei-
ro Gonçalves (CPF nº. 304.611.032−49) à devolução aos cofres públicos 
estaduais da importância de r$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente 
atualizada a partir de 28/01/2008 e acrescida de juros até o seu efetivo 
recolhimento;
2 – aplicar-lhe as multas de r$57.166,47 (cinquenta e sete mil, cento e 
sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), pelo dano causado ao 
erário, equivalente a 10% (dez por cento) do valor do débito devidamente 
corrigido e r$ 1.156,32 (um mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e 
dois centavos), pela instauração de tomada de contas;
os valores supracitados deverão ser recolhidos, no prazo de trinta (30) dias 
contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado, obede-
cendo para pagamento das multas aplicadas o disposto na lei Estadual n.º 
7.086/2008, c/c os arts. 2º, iV, e 3º da resolução TcE n.º 17.492/2008.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado e das cominações de 
multas, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece 
o art. 71, § 3°, da constituição federal.
acÓrdÃo N.º 63.318
(Processo tc/510076/2010)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEdUc nº. 250/2009 
e Termos adtivos
responsável/interessada:  Srª. CLEIDIOMAR DUARTE SILVA e ASSOCIA-
ÇÃo dE MUlHErES do coNJUNTo ariri
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (art. 
191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 56, inciso iii, alínea “b”, c/c o art. 62, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar a 
Srª. CLEIDIOMAR DUARTE SILVA (CPF: 245.760.852-04), ex-Presidente da 
associação de Mulheres do conjunto ariri, à devolução aos cofres públicos 
estaduais da quantia de r$200.000,00 (duzentos mil reais), devidamente 
atualizada, a contar de 03.03.2009 e acrescida de juros até a data de seu 
efetivo recolhimento, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal.
acÓrdÃo Nº. 63.319
(Processo tc/010962/2021)
assunto: rEcUrSo - aGraVo rEGiMENTal.
agravante:  raiMUNda do Socorro ESPÍNdola da PiEdadE
advogado: fraNcioNE coSTa dE fraNÇa - oaB/Pa nº 9736
decisão recorrida: acÓrdÃo nº. 55.805, de 02/06/2016
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 191, 
§ 3º do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 1º, inciso XX, do ato nº 63, de 17/12/2012 do riTcE/Pa, conhe-
cer do agravo regimental interposto pela Sra. raiMUNda do Socorro 
ESPÍNdola da PiEdadE, Presidente da associação dos Pequenos Produto-
res da comunidade de Nossa Senhora do livramento e, no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo inalterado o despacho agravado que indeferiu 
a concessão de medida cautelar nos autos do Processo Tc/008996/2021.
acÓrdÃo N.º 63.320
(Processo tc/511982/2013)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEdUc nº. 1129/2009
responsável/interessado: doMiNGoS JorGE raMoS SallES e aSSocia-
ÇÃo MUSical da aMaZÔNia
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 
191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alínea “a”, c/c o art. 62, da lei complementar n.º 81, 
de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar o Sr. do-
MiNGoS JorGE raMoS SallES, cPf:468.296.102-06, ex-Presidente da 
associação Musical da amazônia, à devolução aos cofres públicos estaduais 
da quantia de r$15.000,00 (quinze mil reais), devidamente atualizado, a 
contar de 03/12/2009 e acrescida de juros até a data de seu efetivo re-

colhimento, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal.
acÓrdÃo Nº 63.321
(Processo tc/517442/2009)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio SaGri nº 051/2007.
responsável/intessada:  HildEfoNSo dE aBrEU araÚJo e PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE aBEl fiGUEirEdo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUZa.
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, § 3º, do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso ii, c/c o art. 61 e no art. 83, inciso Viii da lei comple-
mentar n° 81, de 26 de abril de 2012:
i- Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. Hil-
dEfoNSo dE aBrEU araÚJo (cPf: 282.360.922-21), ex-Prefeito do Mu-
nicípio de abel figueiredo, no valor de r$ 30.000,00[1] (trinta mil reais);
ii- aplicar-lhe multa no valor de r$1.156,31 (mil, cento e cinquenta e seis 
reais e trinta e um centavos) pela instauração da tomada de contas, a ser 
recolhida na forma do disposto na lei Estadual nº 7.086/2008, c/c os arts. 
2º, iV, e 3º da resolução nº 17.492/2008-TcE, no prazo de trinta (30) dias 
contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente da multa imputada, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da 
constituição federal.
resoLUÇÃo N.º 19.418
(Processo tc/531631/2017)
assunto:  reexame da consulta formulada pelo MiNiSTÉrio PÚBlico do 
ESTado do Pará, consubstanciada na resolução nº 16.769/2003-TcE/
Pa e relacionada com a exclusão do imposto de renda retido na fonte dos 
servidores públicos estaduais do montante de despesas com pessoal para 
fins de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
1º, inciso XVi, c/c o art. 43 e parágrafo único, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, formular nova resposta à consulta apresen-
tada pelo Ministério Público do Estado do Pará nos autos do Processo nº. 
Tc/516061/2003, nos seguintes termos:
1) os valores correspondentes ao imposto de renda retido na fonte, in-
cidente sobre rendimentos pagos, a qualquer título, aos servidores públi-
cos do Estado do Pará, devem ser incluídos no cálculo da despesa total 
com pessoal dos Poderes e órgãos da administração Pública Estadual para 
fins de verificação dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 da LC n.º 
101/2000 (lei de responsabilidade fiscal);
2) O entendimento fixado na Resolução n.º 16.769, de 14/8/2003, desta Cor-
te, aplica-se às apurações e cálculos relativos à despesa com pessoal anterio-
res à publicação da lei complementar n.º 178/2021, ocorrida em 14/1/2021.
resoLUÇÃo Nº. 19.419
(Processo tc/506500/2017)
assunto: Pedido de Medida cautelar interposta pelo Sr. JoSÉ dE aNcHiETa 
liMa dE oliVEira, Ex-Prefeito do Município de irituia, pela qual requer a 
suspensão da restrição do Município no registro do Sistema integrado de 
administração financeira para Estados e Municípios - SiafEM/Pa, em razão 
do convênio nº 063/2015, firmado entre a municipalidade e a Secretaria de 
Educação do Estado do Pará - SEdUc, ainda em análise por essa corte de 
contas sob o número de Processo Tc/506500/2017.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
impedimento: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira (art. 
178 do riTcE/Pa)
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 88, 
c/c 89, iii, da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, conhecer 
do Pedido cautelar e deferir liminarmente a tutela pleiteada pelo Sr. JoSÉ 
dE aNcHiETa liMa dE oliVEira, Ex-Prefeito do Município de irituia e 
determinar à Secretaria de Estado de Educação – SEdUc que realize a sus-
tação do registro restritivo no SiafEM referente ao convênio nº 063/2015, 
firmado com o município de Irituia.
resoLUÇÃo Nº. 19.420
(Processo tc/503835/2018)
assunto:  Pedido de Medida cautelar interposta pelo Sr. JoSÉ dE aNcHiE-
Ta liMa dE oliVEira, Ex-Prefeito do Município de irituia, pela qual requer 
a suspensão da restrição do Município no registro do Sistema integrado de 
administração financeira para Estados e Municípios - SiafEM/Pa, em razão 
do convênio nº 087/2016, firmado entre a municipalidade e a Secretaria de 
Educação do Estado do Pará - SEdUc, ainda em análise por essa corte de 
contas sob o número de Processo Tc/503835/2018.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
impedimento: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira (art. 
178 do riTcE/Pa)
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 88, 
c/c 89, iii, da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, conhecer 
do Pedido cautelar e deferir liminarmente a tutela pleiteada pelo Sr. JoSÉ 
dE aNcHiETa liMa dE oliVEira, Ex-Prefeito do Município de irituia e 
determinar à Secretaria de Estado de Educação – SEdUc que realize a sus-
tação do registro restritivo no SiafEM referente ao convênio nº 087/2016, 
firmado com o município de Irituia.

Protocolo: 847604
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MiNistÉrio PÚBLico
.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 05/2022-MPc/Pa
Processo Nº 2022/1105184
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de ser-
viços de alimentação para atendimento aos eventos protocolares de cará-
ter institucional, com fornecimento de material e todo o serviço de apoio, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de 
referência, anexo i deste edital.
obtenção do Edital: Nos Sites: https://compras.gov.br/, https://www.mpc.
pa.gov.br ou https://www.compraspara.pa.gov.br.
responsável pelo certame: akyson ferreira da Silva
local de abertura: No site https://compras.gov.br/.
data da Sessão: 22/09/2022
Hora da abertura: 09:00 h (horário de Brasília)
fonte de recurso:
Programa de Trabalho:  01. 032. 1493. 8515. 0000 /01.032.1493.8748.00
00/01.032.1493.8957.0000
Natureza de despesa:33. 90.39.00
fonte de recurso/origem do recurso Estadual: 0101000000
ordenador: PaTricK BEZErra MESQUiTa – Procurador-Geral de contas

Protocolo: 850452

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 449/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/1138022
rESolVE:
art. 1º Suspender, em virtude de necessidade do serviço, o gozo de 30 
(trinta) dias de férias do Procurador de contas STaNlEY BoTTi fErNaN-
dES, concedido para o período de 07/11/2022 a 06/12/2022, conforme 
Portaria nº 281/2021/MPc/Pa, de 07/12/2021.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 06 de setembro de 2022.

PatricK BeZerra MesQUita
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 849909

.

.

oUtras MatÉrias
.

resolução nº 21/2022 – MPc/Pa – colégio
aprova a proposta orçamentária do Ministério Público de contas do Estado 
do Pará para o exercício financeiro de 2023.
o colégio de Procuradores, órgão máximo de administração superior do 
Ministério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO as deliberações tomadas na 13ª reunião do ano de 2022 
deste colégio de Procuradores de contas, ocorrida no dia 5 de setembro 
de 2022;
rESolVE:
art. 1º aprovar a proposta orçamentária do Ministério Público de contas do 
Estado do Pará para o exercício financeiro de 2023.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 6 de setembro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS
Stephenson oliveira Victer
SUBProcUrador-GEral dE coNTaS
deíla Barbosa Maia
corrEGEdora-GEral
Stanley Botti fernandes
oUVidor
Silaine Karine Vendramin
ProcUradora dE coNTaS
felipe rosa cruz
ProcUrador dE coNTaS
Guilherme da costa Sperry
ProcUrador dE coNTaS

daNieLLe FÁtiMa Pereira da costa
ProcUradora dE coNTaS

Protocolo: 849917

Portaria N° 435/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribui-
ções delegadas pela Portaria nº 425/2022-MPc/Pa, de 25/08/2022,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/1071114;
rESolVE:
art. 1º averbar, em favor do servidor lUaN cHaVES SoBriNHo, ocupante 
do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade controle Externo, 
matrícula nº 200275, o tempo total de contribuição de 1.452 (um mil, qua-
trocentos e cinquenta e dois) dias, para fins de previdenciários.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 01 de setembro de 2022.

caio aNdersoN da siLVa daNtas
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 850299
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho de despesa: 2022NE00484
Valor: 17.800,00
data: 08/09/2022
objeto: inscrições de servidores do Ministério Público de contas do Esta-
do do Pará no 6º congresso Brasileiro de Governança, controle Público e 
Gestão de riscos nas aquisições, a ser realizado em foz do iguaçu/Pr no 
período de 12 a 14/09/2022.
inexigibilidade:  13/2022/MPc/Pa
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8748.0000
Natureza da despesa: 33.90.39.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado (s):
Nome: instituto Negócios Públicos do Brasil
cNPJ: 10.498.974/0002-81
Endereço: avenida José Maria de Brito, 1707 – Jardim das Nações – foz do 
iguaçu /Pr, cEP: 85.864-320.
ordenador: PaTricK BEZErra MESQUiTa

Protocolo: 850200

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 5054/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeira deste Órgão, a servidora aNdrÉa Mara cic-
cio para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 136536/2022, 
cujo objeto é o serviço de produção de clipping eletrônico de matérias 
jornalísticas, monitoramento de redes sociais e gestão de informação de 
temas de interesse do Ministério Público do Estado do Pará, de acordo com 
o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, 
i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, decreto Estadual 534, de 
05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, 
e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no im-
pedimento desta, o servidor rafaEl rodriGUES dE SoUZa, 1º Suplente, 
e o servidor aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 2º Suplente, devendo 
atuar como membro da Equipe de apoio o servidor EdYr JoSÉ PErEira 
falcÃo JUNior e, no seu impedimento, BrUNa aUGUSTa SEQUEira dE 
carValHo, para análise técnica das propostas e da documentação de qua-
lificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA CAVALCANTE DOS ANJOS 
e, no seu impedimento, SilVio VicTor NaSciMENTo TriNdadE, Técni-
cos-contadores, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 08 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 850453
Portaria Nº 5055/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor aNGElo NaZarENo 
coSTa BarBoSa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 
134092/2022, cujo objeto é a aquisição de vasos e insumos, de acordo com 
o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, 
i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, decreto Estadual 534, de 
05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, 
e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no 
impedimento deste, o servidor rafaEl rodriGUES dE SoUZa, 1º Suplen-
te, e a servidora ANDRÉA MARA CICCIO, 2ª Suplente, devendo atuar como 
membro da Equipe de apoio a servidora aNa PriScila corrÊa e, no seu 
impedimento, aNa criSTiNa ParaNHoS da SilVa, para análise técnica 
das propostas e da documentação de qualificação técnica, e a servidora 
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MoNica faBÍola caValcaNTE doS aNJoS e, no seu impedimento, SilVio 
VicTor NaSciMENTo TriNdadE, Técnicos-contadores, para análise da 
documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 08 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 850451

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato de coNtrato
Nº do contrato: 158/2022-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Tomada de Preços nº 003/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a em-
presa ENGETor lTda.
objeto: reforma no prédio sede do Ministério Público do Estado do Pará no 
município de Monte alegre/Pa (lote ii).
data da assinatura: 06/09/2022.
Vigência: 09/09/2022 a 09/05/2023.
Valor Global: r$ 87.717,99 (oitenta e sete mil, setecentos e dezessete 
reais e noventa e nove centavos).
dotação orçamentária:
atividade: 12101. 03. 091. 1494. 8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais;
Elemento de despesa: 449039 – o.S.T. – Pessoa Jurídica;
fonte: 0101- recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários.
Endereço da contratada: avenida Padre Júlio Maria lombaerd, 2832, sala 
07, Santa rita, Macapá-aP, cEP: 68.901-283, telefone: (96) 99971-2079, 
e-mail: engetorltda@bol.com.br.

Protocolo: 850270

.

.

desiGNar serVidor
.

republicada por incorreção no d.o.e. de 06 de setembro de 2022
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 Ma-
rajó ii, designado pela Portaria nº 4438/2021-MP/PGJ, de 6/12/2021, pu-
blicada no d.o.E. de 8/12/2021, a contar de 23/7/2022.
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 4994/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 109/2022-MPPA/3ªPJ, de 
28/4/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 6314/2022, em 28/4/2022;
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 008/2007-MP/cPJ, de 
22/10/2007, republicada no d.o.E de 12/12/2007,
r E S o l V E:
dESiGNar as Promotoras de Justiça aMaNda lUciaNa SalES loBaTo e 
lÍGia ValENTE do coUTo dE aNdradE para, sem prejuízo de suas atri-
buições, exercerem, respectivamente, as funções de coordenador e Vice-
coordenador das Promotorias de Justiça de capanema, no período de 7/1 
a 31/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 06 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 849914

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de terMo aditiVo
Nº da Publicação original: 847719
Nº do contrato: 161/2021-MP/Pa
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e ElEVadorES oK coMErcio 
dE PEcaS, coMPoNENTES E SErViÇoS(cNPJ 04.615.616/0001-28)
onde se lê: Vigência 11/12/2022 a 11/12/2023
Leia-se: Vigência 11/12/2022 a 10/12/2023
ordenador responsável: cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.

Protocolo: 850252

terMo aditiVo a coNtrato
.

Núm. do termo aditivo: 9º
Núm. do contrato: 019/2014-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e os Srs. JoSÉ corrEia filHo 
e aliNE PErEira doS SaNToS aMaro corrEia.
objeto do contrato: locação de imóvel utilizado como sede da Promotoria 
de Justiça da comarca de Tucuruí/Pa.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contra-
to por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 62, §3º, i, da lei nº 
8.666/1993, e também na lei 8.245/1991 (lei do inquilinato), c/c a cláu-
sula Terceira, do instrumento.
data de assinatura: 06/09/2022.
Vigência do aditamento: 04/10/2022 a 03/10/2023.
dotação orçamentária: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de despesa: 
3390-36. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 850139

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Núm. da dispensa: 041/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa NorTE TElE-
coMUNicaÇÕES SErViÇoS dE iNTErNET lTda (cNPJ: 08.968.072/0001-
39).
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de Moju/Pa, pelo período de 12 (doze) meses.
Valor Total: r$ 7.700,00(sete mil e setecentos reais)
fundamento legal: art. 24, ii, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 06/09/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101. 03. 091. 1494. 8758. Elemento 
de despesa: 339040. fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Jr., Procurador-
Geral de Justiça.

Protocolo: 850134
Núm. da dispensa: 039/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa Jc SErViÇoS dE 
iNTErNET lTda (cNPJ: 04.955.538/0001-00).
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de rio Maria/Pa, pelo período de 12 (doze) meses.
Valor Total: r$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos reais)
fundamento legal: art. 24, ii, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 06/09/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 339040. fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Jr., Procurador-
Geral de Justiça.

Protocolo: 850172

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

toMada de preÇos Nº. 003/2022-MP/Pa
oBJETo: contratação de empresa para execução de serviços de engenha-
ria: Lote I - reforma e adaptação da antiga residência oficial em sede do 
MPPa no município de oriximiná/Pa; lote ii - reforma no prédio sede do 
Ministério Público do Estado do Pará no município de Monte alegre/Pa; 
lote iii - reforma no prédio sede do Ministério Público do Estado do Pará 
no município de Tucuruí/Pa.
adJUdicaÇÃo E HoMoloGaÇÃo
  Tendo em vista o que consta do Processo nº 115953/2022 (GEdoc), o 
qual ensejou a Tomada de Preços nº. 003/2022-MP/Pa e, diante do jul-
gamento da comissão Permanente de licitação designada pela Portaria 
nº 1273/2022-MP/PGJ, adjudico e homologo, conforme art. 43, Vi, da lei 
nº 8.666/93, o objeto licitado a favor da empresa abaixo, para todos os 
efeitos legais:
 

oBJeto 1ª cLassiFicada VaLor GLoBaL
loTE i - rEforMa E adaPTaÇÃo da aNTiGa 
rESidÊNcia oficial EM SEdE do MPPa No 

MUNicÍPio dE oriXiMiNá/Pa

Vco SErViÇoS TEcNicoS EM TElEcoMUNi-
caÇÃÇÕES E ElETricidadE lTda r$198.528,63

lote iii - reforma no prédio sede do Ministério 
Público do Estado do Pará no município de 

Tucuruí/Pa

Vco SErViÇoS TEcNicoS EM TElEcoMUNi-
caÇÃÇÕES E ElETricidadE lTda r$79.753,13

obs.: Lote ii homologado em 29 de agosto de 2022.
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém, 06 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JÚNior
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 849985
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 5057/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a KEllEN criSTiNa dE JESUS frEiTaS TEiXEi-
RA, ASSESSORA DE PJ DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula n.º 999.3067, lotada 
na Promotoria de Justiça de Muaná, a importância de r$ 1.000,00 (hum 
mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 2/9 até 30/9/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros – P. física - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/9/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 08 de setembro de 2022.

Marcio roBerto siLVa MeNeZes
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 5058/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a KEllEN criSTiNa dE JESUS frEiTaS TEiXEi-
RA, ASSESSORA DE PJ DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula n.º 999.3067, lotada 
na Promotoria de Justiça de Muaná, a importância de r$ 1.000,00 (hum 
mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 1°/9 até 31/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 08 de setembro de 2022.

Marcio roBerto siLVa MeNeZes
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 5059/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a aSafE fariaS liMa, aSSESSor MiNiSTErial, 
Matrícula n.º 999.3524, lotado na Promotoria de Justiça de irituia, a im-
portância de r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para ocorrer com 
despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 5/9 até 4/11/2022, 
conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 08 de setembro de 2022.

Marcio roBerto siLVa MeNeZes
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 5061/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a EdirSoN oliVEira da SilVa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2077, lotado na Promotoria de Justiça 
de Ponta de Pedras, a importância de r$ 2.000,00 (dois mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 5/9 até 
30/9/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-33 – despesas com locomoção – r$ 800,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.200,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/9/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 08 de setembro de 2022.

Marcio roBerto siLVa MeNeZes
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 5062/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a roSEliTa araÚJo MiraNda, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.2036, lotada na Promotoria de Justi-
ça de Monte alegre, a importância de r$ 800,00 (oitocentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 5/9 até 
4/11/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 800,00

oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 08 de setembro de 2022.

Marcio roBerto siLVa MeNeZes
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 5063/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MarlY PaiXÃo alEiXo doS rEiS, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n° 999.1378, lotada na Promotoria 
de Justiça de inhangapi, a importância de r$ 40,00 (quarenta reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 1º/9 até 
31/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 40,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 08 de setembro de 2022.

Marcio roBerto siLVa MeNeZes
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 5064/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a claUdia rEGiNa GoMES PaNTalEÃo, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.1304, lotada na Promotoria 
de Justiça de São francisco do Pará, a importância de r$ 900,00 (nove-
centos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 5/9 até 30/9/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 900,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/9/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 08 de setembro de 2022.

Marcio roBerto siLVa MeNeZes
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 850391

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 5033/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o inquérito civil n.º 000622-179/2019,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça liliaN rEGiNa fUrTado BraGa, titular 
da 13.ª PJ de Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e Habitação e Urbanismo 
de Santarém, ou quem suas vezes fizer, para atuar no supramencionado 
inquérito civil e tomar as providências cabíveis quanto ao prosseguimento 
do feito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 06 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 850051
republicada por incorreção no d.o.e. de 11 de agosto de 2022
Portaria Nº 0600/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 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:
alESSio do carMo oliVEira - Período: 11/07/2022 a 12/07/2022 - GE-
doc nº 136043/2022
alicE do Socorro do NaSciMENTo BaHia - Período: 02/08/2022 a 
04/08/2022 - GEdoc nº 137148/2022
alicE do Socorro do NaSciMENTo BaHia - Período: 26/07/2022 a 
01/08/2022 - GEdoc nº 135692/2022
alYNE fUrTado fraZao - Período: 02/08/2022 a 04/08/2022 - GEdoc 
nº 136765/2022
aNa criSTiNa da SilVa diaS - Período: 02/08/2022 - GEdoc nº 
136791/2022
aNa PaUla NoGUEira dE araUJo fariaS - Período: 25/07/2022 a 
29/07/2022 - GEdoc nº 136058/2022
aNa PriScila corrEa da SilVa - Período: 01/08/2022 a 07/08/2022 - 
GEdoc nº 136257/2022
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aNGElica VarEla dE liMa - Período: 04/07/2022 a 08/07/2022 - GEdoc 
nº 136648/2022
aNToNiETa VaZ PiNTo EMidio - Período: 02/08/2022 - GEdoc nº 
137127/2022
BEaTriZ aGUiar MoTa  - Período: 05/08/2022 a 07/08/2022 - GEdoc nº 
137141/2022
BrUNa falESi SaBiNo dE oliVEira - Período: : 01/08/2022 a 05/08/2022 
- GEdoc nº 136226/2022
claYToN aNdradE diaS - Período: 04/07/2022 a 08/07/2022 - GEdoc 
nº 136811/2022
cora coraliNa alVES rEiS dE SoUSa - Período: 28/07/2022 - GEdoc 
nº 136464/2022
criSTiNa XaViEr dE caSTro - Período: 04/08/2022 - GEdoc nº 
137321/2022
daNiEl GaMa GUiZZo - Período: 26/07/2022 a 29/07/2022 - GEdoc nº 
136048/2022
EdSaNdro dUarTE dE aNdradE - Período: 02/08/2022 a 31/08/2022 - 
GEdoc nº 137186/2022
EdYlaiNE criSTiNa araUJo PiNHEiro - Período: 03/08/2022 a 
05/08/2022 - GEdoc nº 137331/2022
EdYlaiNE criSTiNa araUJo PiNHEiro - Período: 28/07/2022 a 
29/07/2022 - GEdoc nº 136116/2022
EMaNUEl TadEU coUTiNHo MacHado - Período: 02/08/2022 - GEdoc 
nº 136734/2022
EricK lEoNardo fiGUEira MoNTEiro - Período: 27/07/2022 a 
02/08/2022 - GEdoc nº 136038/2022
faBiola fErrEira fiGUEira raNiEri  - Período: 14/07/2022 a 
15/07/2022 - GEdoc nº 135869/2022
fraNciSco JUNior TaVarES PiNTo - Período: 20/07/2022 - GEdoc nº 
136447/2022
idarliENE doS PraZErES SilVa  - Período: 05/08/2022 - GEdoc nº 
137334/2022
JoilMa MarTiNS da SilVa SaSaKi  - Período: 24/06/2022 a 08/07/2022 
- GEdoc nº 132354/2022
JorGE clETo NUNES fErrEira JUNior - Período: 19/07/2022 a 
21/07/2022 - GEdoc nº 136679/2022
JoSE GEraldo NaSciMENTo VElloSo da SilVa - Período: 28/07/2022 a 
29/07/2022 - GEdoc nº 136825/2022
JoSE TorrES BriTo cardoSo - Período: 04/08/2022 - GEdoc nº 
137328/2022
lariSSa MoNTEiro NaSciMENTo  - Período: 31/07/2022 a 05/08/2022 - 
GEdoc nº 136565/2022
lilia lETicia PErEira WaNZElEr  - Período: 26/07/2022 a 30/07/2022 
- GEdoc nº 136130/2022
lorENNa MENdES PacHEco - Período: 28/07/2022 a 29/07/2022 - GE-
doc nº 137252/2022
lUciaria GoMES da SilVa ScaTENa - Período: 11/07/2022 a 17/07/2022 
- GEdoc nº 136176/2022
lUciaria GoMES da SilVa ScaTENa - Período: 27/07/2022 - GEdoc nº 
136181/2022
MarcHUrY MElo ScKYr aHNdrEW - Período: 29/07/2022 - GEdoc nº 
136868/2022
Marcia Maria MoraES da coSTa - Período: 29/07/2022 a 04/08/2022 
- GEdoc nº 136262/2022
Maria da Gloria VicENTE NaSciMENTo araUJo  - Período: 14/07/2022 
a 15/07/2022 - GEdoc nº 136151/2022
Maria dE lUrdES dE carValHo SoarES alMEida - Período: 26/07/2022 
a 29/07/2022 - GEdoc nº 136060/2022
Maria do Socorro da SErra cardoSo - Período: 25/07/2022 a 
31/07/2022 - GEdoc nº 136826/2022
Maria do Socorro JardiNa dE oliVEira - Período: 04/08/2022 - GE-
doc nº 137226/2022
Maria lUZia coSTa frEiTaS PErEira - Período: 31/05/2022 a 
01/06/2022 - GEdoc nº 137253/2022
Maria oliVEira GoMES - Período: 01/08/2022 a 02/08/2022 - GEdoc 
nº 136963/2022
MarlUcE SilVa doS SaNToS - Período: 03/08/2022 - GEdoc nº 
136854/2022
MarlY daNTaS NErY - Período: 03/08/2022 a 04/08/2022 - GEdoc nº 
136711/2022
MaUro dE JESUS SaNTa BriGida da foNSEca - Período: 04/08/2022 - 
GEdoc nº 137173/2022
MaUro dE JESUS SaNTa BriGida da foNSEca - Período: 2/08/2022  - 
GEdoc nº 136601/2022
MaYaNNa dE araUJo SaNTiaGo - Período: 29/07/2022 - GEdoc nº 
136036/2022
MilENa dE NaZarE PaNToJa carValHo BENTES  - Período: 11/07/2022 
a 18/07/2022 - GEdoc nº 135083/2022
PaloMa Maria PiNHEiro dE oliVEira - Período: 31/07/2022 a 
01/08/2022 - GEdoc nº 136385/2022
PaTricia GUEdES do ValE - Período: 3/08/2022 a 05/08/2022 - GEdoc 
nº 137349/2022
PaTricK daNTaS liMa - Período: 25/07/2022 a 26/07/2022 - GEdoc nº 
137238/2022
PEdro PaUlo ViEira SilVa  - Período: 03/08/2022 - GEdoc nº 
136919/2022
rafaEla dE NaZarE SilVa da SilVa - Período: 03/08/2022 - GEdoc nº 
136906/2022
raioNilVa JoaNa lEMoS PoNTES - Período: 02/08/2022 a 03/08/2022 - 
GEdoc nº 136422/2022
raQUEl rEal dE oliVEira - Período: 03/08/2022 a 05/08/2022 - GEdoc 
nº 137307/2022

rENaTa ElEN SoUSa GodiNHo - Período: 24/06/2022 - GEdoc nº 
136798/2022
rodriGo caNGUSSU alVES  - Período: 02/08/2022 a 08/08/2022 - GE-
doc nº 137119/2022
SUlENY da SilVa oliVEira - Período: 21/07/2022 a 25/07/2022 - GEdoc 
nº 136156/2022
TErESa criSTiNa rodriGUES corrEa - Período: 28/07/2022 a 
29/07/2022 - GEdoc nº 136392/2022
THaiS alESSaNdra NUNES BaSToS - Período: -13/07/2022  GEdoc nº 
136148/2022
VicTor GUiMaraES TEiXEira - Período: 07/07/2022 a 08/07/2022 - GE-
doc nº 137074/2022
ViViaNY dE PaUla BEZErra alVES - Período: 18/07/2022 a 23/07/2022 
- GEdoc nº 136126/2022
WaGNEr da SilVa SaNToS  - Período: 21/07/2022 - GEdoc nº 
134874/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 09 de agosto de 2022.

LeiLa Maria MarQUes de Moraes
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a 
área Técnico-administrativa, em exercício
republicada por incorreção no d.o.e. de 02 de setembro de 2022
Portaria Nº 4815/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do art. 154, inciso XXiii, da lei complementar 
Estadual nº 057/2006,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do ofício n.º 063/2022-MP/cao-cri-
minal, datado de 22/08/2022, protocolizado sob o n.º 12367/2022, em 
22/08/2022,
r E S o l V E:
coNVocar os Promotores de Justiça abaixo relacionados para compare-
cerem à reunião ordinária do GT do Júri, que se realizará no dia 19 de se-
tembro de 2022, a partir das 14h30, no auditório da Promotoria de Justiça 
da infância e Juventude de Belém.
1) Maria cÉlia filocrEÃo GoNÇalVES - Titular do 12º cargo de Procu-
radora de Justiça criminal
2) HEZEdEQUiaS MESQUiTa da coSTa - Titular do 10º cargo de Procura-
dor de Justiça criminal
3) JoSÉ Maria GoMES doS SaNToS - Titular do 2º cargo de Promotor 
de Justiça de Execuções Penais, Penas e Medidas alternativas de Belém e 
coordenador do GT do Júri
4) criSTiNa Maria dE QUEiroZ colarES - Titular do cargo da Promoto-
ria de Justiça de inhangapi
5) Márcio dE alMEida fariaS - Titular do cargo da Promotoria de Jus-
tiça de capitão Poço
6) NaYara SaNToS NEGrÃo - Em exercício no 2º cargo de Promotora de 
Justiça de Mosqueiro
7) PaTrÍcia carValHo MEdrado aSSMaNN - Titular do 1º cargo de Pro-
motora de Justiça de Breves
8) rEGiNaldo cÉSar liMa álVarES - Titular do 2º cargo de Promotor de 
Justiça de castanhal
9) rodriGo aQUiNo SilVa - Titular do 6º cargo de Promotor de Justiça 
de Marituba
10) rodriGo SilVa VaScoNcEloS - Titular do cargo da Promotoria de 
Justiça de Portel
11) JoSÉ ilToN liMa MorEira JÚNior - Titular do 2º cargo de Promotor 
de Justiça de Tailândia
12) liZETE dE liMa NaSciMENTo - Titular do 1º cargo de Promotora de 
Justiça de direitos Humanos, controle Externo da atividade Policial e do 
Tribunal do Júri de ananindeua
13) arNaldo cÉlio da coSTa aZEVEdo - Titular do 2º cargo de Promo-
tor de Justiça de direitos Humanos, controle Externo da atividade Policial 
e do Tribunal do Júri de ananindeua
14) fraNcYS lUcY GalHardo do ValE - Titular do cargo da Promotoria 
de Justiça de Ponta de Pedras
15) criSTiNE MaGElla corrEa liMa - Titular do 5º cargo de Promotoria 
de Justiça criminal de Marabá
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 30 de agosto de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 5015/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
12937/2022;
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,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora, cEliNa QUEiroZ caMPoS BraNdÃo, ocupante 
do cargo de auxiliar de administração, lotada no Grupo de atuação Espe-
cial de Inteligência e Segurança Institucional, Gratificação de Tempo Inte-
gral, 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, 06 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 5017/2022-MP/PGJ
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o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 195/2022-MP/caocPc, de 
18/08/2022, protocolizado sob o nº 12178/2022, em 18/08/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça, coordenadora do centro de apoio 
operacional cível, Processual e do cidadão - caocPc, aNGEla Maria Ba-
liEiro dE QUEiroZ, a se deslocar até às cidades de Santarém, itaituba, 
Belterra e Mojuí dos campos/Pa, para participação em missão institucional 
do caocPc, no período de 24 a 28/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 06 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 850093
ProMotoria de JUstiÇa de BeNeVides – 4º carGo
eXtrato de Portaria de iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto PreParatÓrio
O 4ª Cargo Cível da Promotoria de Justiça de Benevides torna pública a 
iNSTaUraÇÃo do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, autuado sob o Simp 
nº 001556-036/2022, que se encontra à disposição na Promotoria de Jus-
tiça cível da comarca de Benevides, situada à av. Nações Unidas, nº 70, 
Bairro centro, Município de Benevides, Pará, fone: (91) 37241408.
PorTaria dE iNSTaUraÇÃo S/N
daTa da iNSTaUraÇÃo: 08/09/2022
objeto: apurar a falta de transporte coletivo em Benevides em razão da 
ausência de convênio entre os Municípios da região Metropolitana; apurar 
a precariedade do transporte coletivo fornecido aos munícipes e verificar os 
meios legais de subsidiar o referido serviço
investigante: 4º cargo cível da Promotoria de Justiça de Benevides.
Promotor de Justiça: dr. laércio Guilhermino de abreu

Protocolo: 850173
3ª ProMotoria de JUstiÇa de BeNeVides
eXtrato de Portaria de iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto adMiNistratiVo
A Promotora de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça Cível de Bene-
vides, dra. Marcela christine ferreira de Melo, torna pública a instauração 
do Procedimento administrativo nº 000514-036/2022, que se encontra à 
disposição no Ministério Público de Benevides, situada à av. Nações Unidas, 
nº 70, Bairro centro, Município de Benevides, Pará, fone: (91) 37241408.
Portaria de Instauração nº 04/2022-MP/PJB/3ªPJ
data da instauração: 06/09/2022
objeto: Tutelar direito individual indisponível, com o fornecimento dos me-
dicamentos requeridos pela Sra. francisca lima da Silva, no município de 
Benevides.
Promotoria De Justiça: 3ª Promotoria de Justiça de Benevides
Promotora de Justiça: dra. Marcela christine ferreira de Melo

Protocolo: 850175
4ª ProMotoria de JUstiÇa de BeNeVides
eXtrato de Portaria de iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto adMiNistratiVo
A Promotora de Justiça com designação para atuação conjunta na 4ª Pro-
motoria de Justiça cível de Benevides, dra. Marcela christine ferreira 
de Melo, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
001557-036/2022, que se encontra à disposição no Ministério Público de 
Benevides, situada à av. Nações Unidas, nº 70, Bairro centro, Município de 
Benevides, Pará, fone: (91) 37241408.
Portaria de instauração: S/N°/2022-4PJ
data da instauração: 31/08/2022
Objeto: Acompanhamento do cumprimento do TAC firmado no bojo do IC 
n°000125-036/2022, referente a implementação de instituição de acolhi-
mento no Município de Benevides.
Promotoria De Justiça: 4ª Promotoria de Justiça de Benevides
Promotor de Justiça: dra. Marcela christine ferreira de Melo

Protocolo: 850176
3ª ProMotoria de JUstiÇa de BeNeVides
eXtrato de Portaria de iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto adMiNistratiVo
A Promotora de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça Cível de Bene-
vides, dra. Marcela christine ferreira de Melo, torna pública a instauração 
do Procedimento administrativo nº 000912-036/2022, que se encontra à 
disposição no Ministério Público de Benevides, situada à av. Nações Unidas, 
nº 70, Bairro centro, Município de Benevides, Pará, fone: (91) 37241408.
Portaria de Instauração nº 03/2022-MP/PJB/3ªPJ
data da instauração: 06/09/2022
objeto: Tutelar direito individual indisponível, com o fornecimento dos me-
dicamentos requeridos pelo noticiante Sr. Ednilton José Mendes Santos, no 
município de Benevides.
Promotoria De Justiça: 3ª Promotoria de Justiça de Benevides
Promotora de Justiça: dra. Marcela christine ferreira de Melo

Protocolo: 850177
NotiFicaÇÃo Por editaL
Origem: 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Altamira
Notícia de fato nº: 000522-103/2015
Pelo presente edital NoTificaMoS o senhor EdilSoN SilVa oliVEira, 
que, com fundamento no art. 4º da resolução 174 do cNMP, foi promovido 
o arquivamento da Notícia de fato nº 000522-103/2015, instaurada com 
base em requerimento protocolado sob nº 17164/2015 (ccriM-108/2015). 
Prazo para comparecimento e/ou manifestação perante esta Promotoria de 
Justiça: 10 dias, a contar desta publicação.
Naiara Vidal NoGUEira, Promotora de Justiça, Titular da Promotoria 
de Justiça de Concórdia do Pará, respondendo cumulativamente pela 1ª 
Promotoria de Justiça criminal de altamira.

Protocolo: 850178

editaL de arQUiVaMeNto Nº 015/2022-MP-2º PJ/Ma/Pc/HU
A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO CUL-
TUral, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, por intermédio do Promo-
tor de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais 
e, em atenção, por analogia, ao disposto no art. 27, parágrafos 1º e 2º, 
da resolução nº 007/2019-cPJ, vem, por meio deste edital, ciENTificar 
ao representante legal do laVa JaTo roTa 66 e a todos quantos pos-
sam interessar, acerca do arQUiVaMENTo do iNQUÉriTo ciVil SiMP nº 
000130-125/2020-MP/2ªPJ/MA/PC/HU, inclusive para efeito de eventual 
apresentação de recurso por razões escritas ou documentos, até a sessão 
do conselho Superior do Ministério Público, que decidirá pela homologação 
ou rejeição da presente promoção de arquivamento.
Publique-se para os devidos fins.
Belém, 08 de setembro de 2022.

NiLtoN GUrJÃo das cHaGas
2º Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 850171
extrato da Portaria nº 06/2022 – MP/PJMa-2º cargo
o Promotor de Justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com 
fundamento no art. 54, Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 
4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo SiMP Nº 001083–157/2020 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Monte alegre, 
situada na rua rui Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 
68.220-000-Monte alegre-Pará-fone (93) 3533-2977.
Portaria nº 06/2022 - MP/PJMa-2º cargo
Polo PaSSiVo: cÂMara MUNiciPal dE MoNTE alEGrE
aSSUNTo: acompanhar o julgamento pela câmara Municipal de Monte 
alegre – cMMa, das contas do Poder Executivo Municipal, referentes aos 
exercícios financeiros 2001, 2002, 2004, 2007 e 2008.

Protocolo: 850164
resUMo da Portaria N.º 041/2022/13ª 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 041/2022/13ª PJ Cível de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n°. 000258-920/2022
instauração de Procedimento administrativo para garantia de acesso a pro-
fissional de apoio escolar à adolescente R.C., a qual é pessoa com deficiên-
cia e encontra-se matriculada na rede estadual de ensino, neste Município.
Marabá/Pa, 8 de setembro de 2022

LÍLiaN ViaNa Freire
Promotora de Justiça Titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 850167
Portaria Nº 5065/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no inciso iX do art. 56 da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006:
coNSidEraNdo a necessidade de descentralização de algumas atribui-
ções enquanto órgão de execução da Procuradoria-Geral de Justiça, com 
o escopo precípuo de tornar mais ágil o desempenho de outras atividades 
institucionais;
coNSidEraNdo a obrigatoriedade de manifestação do Procurador-Geral 
de Justiça nos autos das revisões criminais, conforme previsão do §5º do 
art. 625 do código de Processo Penal;
coNSidEraNdo que, nos termos do inciso V do art. 56 da lei complemen-
tar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006, o Procurador-Geral de Justiça 
atua nos processos de competência originária do Tribunal Pleno, do Órgão 
Especial e do conselho da Magistratura;
coNSidEraNdo que, nos termos do inciso i do art. 58 da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006, os Procuradores de Justiça 
(criminais) atuam nos processos de competência das câmaras ou Turmas 
do Tribunal de Justiça;
coNSidEraNdo que, nos termos do art. 30 do regimento interno do E. 
TJE/Pa, as revisões criminais tramitam perante a Seção de direito Penal;
coNSidEraNdo que, nos termos do caput do art. 58 da lei complementar 
Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006, os Procuradores de Justiça (cri-
minais) exercem as atribuições do Ministério Público, perante os órgãos 
fracionários do Tribunal de Justiça do Estado;
coNSidEraNdo que, nos termos do art. 40 da lei complementar Estadual 
nº 057, de 6 de julho de 2006, é obrigatória a presença de um Procurador 
de Justiça criminal nas sessões de julgamento da Seção de direito Penal, 
de acordo com escala previamente fixada pela Coordenadoria das Procura-
dorias de Justiça criminal;
coNSidEraNdo que, atualmente as revisões criminais tramitam, exclusi-
vamente, via Sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico);
coNSidEraNdo que, o número de processos de revisões criminais, re-
presenta um aumento quantitativo mínimo, quando distribuído pelos 16 
(dezesseis) cargos de Procuradores de Justiça criminais,
r E S o l V E:
art. 1º. dElEGar poderes de órgão de execução para todos os Procura-
dores de Justiça criminais, mediante distribuição eletrônica, equitativa e 
compensatória, para atuar, a partir de 12/09/2022, até ulterior delibera-
ção, em todos os autos processuais referentes às revisões criminais e seus 
desdobramentos, nos termos do art. 56, inciso iX da lei complementar nº 
057, de 6 de julho de 2006 – lei orgânica do Ministério Público do Estado 
do Pará, observada as regras de distribuição previstas na resolução nº 
011/2014-cPJ, de 16 de outubro de 2014.
§1º. os feitos que até 11/09/2022 encontrarem-se na caixa de entrada 
da Procuradoria-Geral de Justiça no Sistema PJe serão despachados pela 
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Procuradoria-Geral de Justiça e, somente havendo eventual retorno, serão 
distribuídos entre os Procuradores de Justiça criminais.
§2º. cabe ao departamento de atividade Judiciais (daJ) adotar providên-
cias para implementação e efetivação da delegação aqui determinada.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 08 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 850195
Portaria Nº 5056/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais; e
coNSidEraNdo a solicitação da Exma. Promotora de Justiça, Monique Na-
thyane coelho Queiroz, deferida pela Procuradoria-Geral de Justiça, refe-
rente à nomeação do servidor efetivo, Hugo alesson Passos da Silva, para 
o cargo de provimento em comissão de assessor Ministerial, conforme os 
termos do GEdoc nº 138346/2022,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo as Portarias n.º 4898/2022- MP/PGJ e 4899/2022-
MP/PGJ, datadas de 02/09/2022 e publicadas no Diário Oficial do Estado 
do Pará, bem como no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Pará 
em 06/09/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 08 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 5060/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “SiP” sob o 
nº 11868/2022, em 11/08/2022,
coNSidEraNdo os termos do Parecer nº 282/2022-aSS/JUr/PGJ, de 
31/08/2022, acolhido in totum pela Procuradoria-Geral de Justiça,
r E S o l V E:
APOSENTAR, voluntariamente, a Promotora de Justiça de 3ª entrância NI-
colaU aNToNio doNadio criSPiNo, Matrícula nº 803.036, nos termos 
do art. 3º, incisos i, ii e iii, e Parágrafo Único; arts. 2º e 5º da Emenda 
constitucional nº 47 de 2005, amparado, também, pelo art. 2º da Emenda 
à constituição do Estado do Pará nº 77/2019, percebendo, nesta situação, 
os proventos mensais de r$ 33.689,11 (trinta e três mil seiscentos e oiten-
ta e nove reais e onze centavos), a contar de 03/09/2022.
cálcUlo dE aPoSENTadoria
ProTocolo Nº 11868/2022
NoME: NicolaU aNToNio doNadio criSPiNo
CARGO: PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 3ª ENTRÂNCIA
BaSE dE cálcUlo:
1. rEMUNEraÇÃo do carGo EfETiVo EM JaNEiro/2022
 

descriÇÃo reF VaLor eM r$

SUBSÍdio 30 diaS 33.689,11

rEMUNEraÇÃo MENSal 33.689,11

ProVENToS dE aPoSENTadoria iNTEGral
 

dEScriÇÃo rEf Valor EM r$

ProVENTo 30 diaS 33.689,11

ProVENToS 33.689,11

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 08 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 850241
Portaria Nº 5067/2022-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, nos termos do art. 41, do código de Processo Penal Brasileiro, atuar 
nos autos de nº 0006055-53.2018.8.14.0039, na condição de longa manus 
da Procuradoria-Geral de Justiça, ofereça a devida denúncia, em desfavor 
dos indiciados, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, i e iV 
e art. 354 caput, do cPB, em razão da fundamentação jurídica apresenta-
da, devendo, a Exma. Promotora de Justiça designada, no ato da propo-
situra da ação penal, solicitar a juntada do laudo de necropsia da vítima 
(Protocolo nº: 2018.09.031205).
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 08 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 850388
a V i s o N.º 17/2022-cGMP. o correGedor-GeraL do MiNis-
tÉrio PÚBLico do estado do ParÁ, Procurador de Justiça MaNoEl 
SaNTiNo NaSciMENTo JUNior, no uso de suas atribuições legais, aViSa 
a todos os candidatos que os relatórios, conforme quadro abaixo, estão 
disponíveis para consulta na corregedoria-Geral, pelo prazo de (05) cinco 
dias úteis. a cópia será encaminhada mediante requerimento do interes-
sado, opcionalmente, por e-mail: correg_movimentacao@mppa.mp.br, nos 
termos do art. 9.º §§ 1.º e 2.º, da resolução n.º 03/2014/MP/cSMP:
 

Gedoc edital (doe) entrân-
cia concurso crité-

rio cargo

129.785/2022 22/2022 (21/06/22) 3.ª remoção
 

ant. 3º PJ defesa do Patrimônio Público e da Morali-
dade administrativa de Belém.

129.783/2022 23/2022 (21/06/22) 3.ª remoção
 

ant. 4º PJ do Tribunal do Júri de Belém.

129.786/2022  25/2022 (21/06/22) 1.ª remoção
 

ant. PJ de São Sebastião da Boa Vista.

129.789/2022  26/2022 (21/06/22 1.ª remoção
 

ant. PJ de Baião.

130.447/2022  28/2022 (24/06/22) 2.ª Inst. Promoção ant. Procurador de Justiça cível.

134.038/2022  29/2022 (15/07/22) 3.ª remoção
 

ant.
3º PJ de Defesa das Pessoas com Deficiência 
e dos idosos, e de acidentes de Trabalho de 

Belém.

 
Belém, 08 de setembro de 2022.

MaNoeL saNtiNo NasciMeNto JUNior
Procurador de Justiça

 corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará.
Protocolo: 850483
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitita MUNiciPaL de aBaetetUBa
resULtado da LicitaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

disPeNsa Nº 014/2022 - Pe-PMa 
objeto: aquisição de respirador em caráter Emergencial Para assistência 
Hospitalar de Criança acometida de Atrofia Muscular Espinhal Tipo I, Pelo Pro-
grama Tratamento Melhor em casa, da Secretaria Municipal de Saúde. desse 
modo, satisfazendo a lei e ao mérito, por meio da Secretária Municipal de Saú-
de/fundo Municipal, representada pelo secretário Sr. charles cezar Tocantins 
de Souza resolve: tornar público a HoMoloGaÇÃo da dispensa de licitação 
nº 014/2022, à seguinte adjudicatária: Zanatta Equipamentos Médicos ltda, 
cNPJ 05.647.178/0001-42, vencedora do item 01 (r$ 64.095,00) perfazendo 
o valor global de r$ 64.095,00. assinado em 06 de Setembro de 2022. char-
les cezar tocantins de souza - secretário de saúde.

Protocolo: 850300

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANNACH

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BaNNacH- Pa
aViso de LicitaÇÃo

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Bannach - Pa, avisa aos interessa-
dos que realizará licitações no seguinte endereço:  av. Paraná nº27 - centro 
- Bannach - Pa, cEP: 68.388-000 - (sala da cPl), na modalidade: PrEGÃo 
PrESENcial Nº 008/2022/SrP, TiPo MENor PrEÇo. No dia 23 de Setem-
bro de 2022, às 14:00 horas. objeto: registro de Preço para futura, eventu-
al e parcelada aquisição de bueiros para serem utilizados nas atividades da 
Prefeitura Municipal de Bannach - Pa, e suas secretarias. cópias dos Editais 
serão obtidas através do e-mail cplbannach@outlook.com ou ainda na sala 
da comissão de licitação, no endereço acima, no horário de 08:00 as 14:00, 
de segunda a sexta, exceto feriado. Bannach - Pa, 08 de Setembro de 2022.

NYerLeN de araUJo e siLVa-Pregoeiro
Protocolo: 850301

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de BrasiL NoVo
retiFicaÇÃo

No eXtrato do coNtrato Nº 130/2022-FMs, coNtratada - eM-
Preiteira cardoso de soUZa Ltda, Publicado No doE (ioEPa), do dia 
16/08/2022, Edição N° 35.078, página 104. onde lê-se: “ r$ 50.059,25 (cin-
quenta mil e cinquenta e nove rais e vinte e cinco centavos)”, Leia-se: “ r$ 
48.977,25 (Quarenta e oito mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e 
cinco centavos”. as demais informações permanecem inalteradas.

retiFicaÇÃo
No eXtrato da ordeM de serViÇo Nª 4/2022, coNtratada - eM-
Preiteira cardoso de soUZa Ltda, Publicado No doE (ioEPa), do dia 
16/08/2022, Edição N° 35.078, página 104. onde lê-se: “ r$ 35.053,83 (Trin-
ta e cinco mil e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) “, Leia-se: “ 
r$ 33.971,83 (Trinta e três mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e 
três centavos) “. as demais informações permanecem inalteradas.

eLYssoN LeoNarde KLoss
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 850302

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2022-Pe

o Município de Brasil Novo, torna público a Homologação do procedimen-
to licitatório em epigrafe, objeto: aquisição de 100.000 litros de óleo diesel 
S10 para recuperação de 85 km da Vicinal 12 Ponto inicial 3º 17’13.61”S; 
52º29’25.87”0. Ponto final 2º 56’8.87”S; 52º35’1.45”0, no município de Bra-

sil Novo/Pa, em atendimento ao convênio nº 181/2022-SETraN, empresa: 
Posto tradiÇÃo Ltda, cNPJ/Mf sob o nº 28.129.928/0001-90, com o valor 
total de r$ 742.000,00 (setecentos e quarenta e dois mil reais), JorGE HEN-
riQUE SaNToS dE SoUSa, cNPJ/Mf sob o nº 20.174.278/0001-92, Valor 
Total r$ r$ 1.693,50 (hum mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta 
centavos) Brasil Novo/Pa, 06/09/2022.

Weder MarKes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2022-Pe
tipo Menor Preço por item, oBJETo: aquisição de 100.000 litros de óleo die-
sel S10 para recuperação de 85 km da Vicinal 12 Ponto inicial 3º 17’13.61”S; 
52º29’25.87”0. Ponto final 2º 56’8.87”S; 52º35’1.45”0, no município de Bra-
sil Novo/Pa, em atendimento ao convênio nº 181/2022-SETraN, coNTra-
Tada: PoSTo TradiÇÃo lTda, cNPJ/Mf sob o nº 28.129.928/0001-90, 
Valor Total r$ 742.000,00 (setecentos e quarenta e dois mil reais). coN-
TraTo Nº 270/2022. coNTraTada: JorGE HENriQUE SaNToS dE SoU-
Sa, cNPJ/Mf sob o nº 20.174.278/0001-92, Valor Total r$ 1.693,50 (hum 
mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos). coNTraTo Nº 
271/2022.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, 06/09/2022.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 850303

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de aNULaÇÃo - Pe 032/2022
considerando a medida cautelar referente ao processo nº 110001.2022.2000(SPE); 
considerando que a administração pode anular seus próprios atos, quando ei-
vados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; 
dEcido: i - aNUlar nos termos do art. 49, §1 da lei de licitações e contra-
tos nº 8.666/93. Weder Makes carneiro-Prefeito Municipal.

Protocolo: 850304

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-030301 
a comissão de Licitação do Município de Breves, através da Prefeitura Muni-
cipal de Breves, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. José Antonio 
azevedo leão,  Prefeito Municipal de Breves, faz Publicar o Extrato resumido 
do Processo de inexigibilidade de licitação a Seguir: objeto: contratação de 
Empresa Para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de assessoria E 
consultoria Jurídica, Visando atender Às demandas das Secretarias Municipais de 
Saúde E de Meio ambiente do Município de Breves/Pa; contratado: Buchacra E 
Portes advogados E associados; cNPJ 27.078.313/0001-19, fundamento legal: 
art. 25, inciso ii, c/c o art. 13, inciso iii da lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Gisele silva Valente - Presidente da cPL Breves.

eXtratos de coNtratos 
contrato Nº: 20210531; origem: inexigibilidade de Licitação Nº 6/2021-
030301; contratante: fundo Municipal de Saúde; contratado: Buchacra E 
Portes advogados E associados; cnpj 27.078.313/0001-19; objeto: contra-
tação de Empresa Para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de as-
sessoria E consultoria Jurídica, Visando atender Às demandas das Secretarias 
Municipais de Saúde E de Meio ambiente do Município de Breves/Pa; Valor 
Total: r$ 220.000,00; Vigência: 05 de Março de 2021 a 31 de dezembro de 
2021; data da assinatura: 05 de março de 2021.

coNtrato Nº: 20210532 
origem: inexigibilidade de Licitação Nº 6/2021-030301; contratan-
te: fundo Municipal de Meio ambiente; contratado: Buchacra E Portes ad-
vogados E associados; cnpj 27.078.313/0001-19; objeto: contratação de 
Empresa Para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de assessoria E 
consultoria Jurídica, Visando atender Às demandas das Secretarias Munici-
pais de Saúde E de Meio ambiente do Município de Breves/Pa; Valor Total: r$ 
100.000,00; Vigência: 05 de março de 2021 a 31 de dezembro de 2021; data 
da assinatura: 05 de março de 2021.

Protocolo: 850305

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

Modalidade: Pregão eletrônico nº 024/2022- srp - Pmc. objeto: aquisi-
ção de Equipamentos E Material Permanente destinados a Unidade Básica de 
Saúde da familia dr. Jorge Netto da costa, oriundo da Emenda Parlamen-
tar, Proposta de nº 07313.973000/1220-01, Para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde do Município de capanema/Pa. adJUdicado Para: 
Tekmarket industria, comercio e Servicos ltda, cnpj 21.579.468/0001-52, 
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com Valor: item-Valor Unitário: 23- r$ 5.795,00. r P S de oliveira Eireli, cnpj 
41.288.529/0001-30, com Valor: item-Valor Unitário: 2- r$ 435,00; 3- r$  
790,00; 5- r$ 450,00; 14- r$  334,00; 15- r$ 1.100,00; 27- r$ 850,00. 
Softcomp - comercio e Servicos informatica ltda, cnpj 10.378.838/0001-77, 
com Valor: item-Valor Unitário: 7- r$ 3.950,00. londrihosp importacao e 
Exportacao de Produtos Medico Hospitalares Eireli, cnpj 42.650.279/0001-
07, com Valor: item-Valor Unitário: 17- r$ 500,00; 19- r$ 1.100,00; 22- r$  
2.950,00; 28- r$ 600,00; 30- r$ 130,00. P P f comercio E Servico Eireli Me, 
cnpj 07.606.575/0001-00, com Valor: item-Valor Unitário: 12- r$ 700,00; 
18- r$ 327,00; 20- r$  89,90; 21- r$ 420,00; 25- r$ 150,60. Paramed distri-
buidora de Medicamentos ltda, cnpj 30.620.060/0001-78, com Valor: item-
Valor Unitário: 16- r$ 2.025,00; 24- r$ 4.330,00. innovatis comercio ata-
cadista de Prod. de Escritorio e informatica Eireli, cnpj 30.620.060/0001-78, 
com Valor: item-Valor Unitário: 1- r$ 707,00; 4- r$ 298,80; 8- r$ 189,45; 
31- r$ 1.584,90. andréia lorenzi - Me, cnpj 17.189.700/0001-79, com Va-
lor: item-Valor Unitário: 13- r$ 350,00. Hospcom Equipamentos Hospitala-
res ltda, cnpj 05.743.288/0001-08, com Valor: item-Valor Unitário: 26- r$ 
85.950,00. J. ribeiro comércio atacadista ltda - Epp, cnpj 84.972.926/0001-
39, com Valor: item-Valor Unitário: 11- r$ 1.200,00. K. c. r. industria e 
comércio de Equipamentos Eireli Epp, cnpj 09.251.627/0001-90, com Va-
lor: item-Valor Unitário: 29- r$ 1.320,00. licita HB informatica ltda, cnpj 
38.422.516/0001-05, com Valor: item-Valor Unitário: 9- r$ 2.040,00. 
Homologado Para: Tekmarket industria, comercio E Servicos ltda, cnpj 
21.579.468/0001-52, com Valor:  item-Valor Unitário: 23- r$  5.795,00. 
r P S de oliveira Eireli, cnpj 41.288.529/0001-30, com Valor: item-Valor 
Unitário: 2- r$ 435,00; 3- r$ 790,00; 5- r$ 450,00; 14- r$ 334,00; 15- 
r$  1.100,00; 27- r$ 850,00. Softcomp - comercio e Servicos informati-
ca ltda, cnpj 10.378.838/0001-77, com Valor: item-Valor Unitário: 7- r$ 
3.950,00. londrihosp importacao e Exportacao de Produtos Medico Hospitala-
res Eireli, cnpj 42.650.279/0001-07, com Valor: item-Valor Unitário: 17- r$ 
500,00; 19- r$ 1.100,00; 22- r$ 2.950,00; 28- r$ 600,00; 30- r$ 130,00. 
P P f comercio e Servico Eireli Me, cnpj 07.606.575/0001-00, com Valor: 
item-Valor Unitário: 12- r$ 700,00; 18- r$ 327,00; 20- r$  89,90; 21- r$ 
420,00; 25- r$ 150,60. Paramed distribuidora de Medicamentos ltda, cnpj 
30.620.060/0001-78, com Valor: item-Valor Unitário: 16- r$ 2.025,00; 24- 
r$ 4.330,00. innovatis comercio atacadista de Prod. de Escritorio e informa-
tica Eireli, cnpj 30.620.060/0001-78, com Valor: item-Valor Unitário: 1- r$ 
707,00; 4- r$ 298,80; 8- r$ 189,45; 31- r$ 1.584,90. andréia lorenzi - Me, 
cnpj 17.189.700/0001-79, com Valor:  item-Valor Unitário: 13- r$ 350,00. 
Hospcom Equipamentos Hospitalares ltda, cnpj 05.743.288/0001-08, com 
Valor: item-Valor Unitário: 26- r$  85.950,00. J. ribeiro comércio atacadis-
ta ltda - Epp, cnpj 84.972.926/0001-39, com Valor: item-Valor Unitário: 
11- r$ 1.200,00. K. c. r. industria e comércio de Equipamentos Eireli Epp, 
cnpj 09.251.627/0001-90, com Valor:  item-Valor Unitário: 29- r$ 1.320,00. 
licita HB informatica ltda, cnpj 38.422.516/0001-05, com Valor: item-Va-
lor Unitário: 9- r$ 2.040,00. itens fracassados: 06 E 10. conforme Mapa 
comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da lei nº. 
8666/93. Francisco Ferreira Freitas neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 850306

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº0142022-Pe-PMcP-seMoB
objeto: contratação de empresa para futura e eventual aquisição de pos-
tes, materiais elétricos e locação de veículo para manutenção da iluminação 
pública, visando atender ás necessidades do município de capitão Poço/Pa a 
licitação será dividida em itens, conforme especificações contidas no Anexo I 
do Termo de referência e as exigências estabelecidas neste Edital e demais 
anexos.abertura: 21/09/2022 às 14:30H. retirada do Edital: Na Sala da co-
missão Permanente de licitação, situado na av. Mural carvalho s/n - centro 
- cEP: 68.650 -000 capitão Poço-Estado do Pará, no horário das 7:30hs ás 
13:30hs, poderá ser retirado no site Portal de compras Púbicas https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url complementares 
poderão ser solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br.

eXtratos de terMos aditiVos 
esPÉcie: 1º termo aditivo do contrato nº 2022080901 decorrente do pregão nº 
001/2022 - PMcP - PE - SrP. objeto do contrato: registro de preços para possível 
aquisição de combustível destinados a atender as necessidades da administração 
pública do município de capitão poço. o presente Termo aditivo objetiva reequilí-
brio do valor do contrato de r$ 123.633,00 (cento e vinte e três mil e seiscentos 
e trinta e três reais) passando o valor do contrato ser r$ 4.731.348,00 (Quatro 
milhões, setecentos e trinta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais) com 
vigência de 08 de setembro de 2022 até 08 de setembro de 2023 nos termos do 
art.65, inciso ii, alínea “d” da lei federal nº 8.666/93.
esPÉcie: 2º termo aditivo do contrato nº 2022080901 decorrente do pre-
gão nº 001/2022 - PMcP - PE - SrP. objeto do contrato: registro de preços 
para possível aquisição de combustível destinados a atender as necessidades 
da administração pública do município de capitão poço. o presente Termo 
aditivo objetiva reequilíbrio do valor do contrato de r$ 915.200,00 (nove-
centos e quinze mil e duzentos reais) passando o valor do contrato ser r$ 
5.646.548,00 (cinco milhões, Seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos 
e quarenta e oito reais) com vigência de 08 de setembro de 2022 até 08 de 
setembro de 2023 nos termos do art.65, inciso ii, alínea “d” da lei federal 
nº 8.666/93.

eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 2022080901 
decorrente ao Pregão nº 001/2022 - PMcP - Pe - srP, conforme o saldo 
da ata de registro de Preço nº 110801/2021. objeto: aquisição de combus-
tível gasolina comum e diesel s10 para uso da administração pública muni-
cipal. contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratado: auto 
Porto Nazaré ltda, cNPJ: 10.912.110/0001-83.  Valor global r$ 4.854.981,00 
(quatro milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e 
um reais). Vigência 08/09/2022 à 08/09/2023.

Protocolo: 850307

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 081/2022/FMs 
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços parcelado de 
reservas, emissão, cancelamento, marcação, remarcação, endosso e forneci-
mento de passagens aéreas e rodoviárias em trechos nacionais para atendi-
mento das demandas dos usuários do SUS- Sistema Único de Saúde, atendi-
dos pelo Programa Tfd- Programa fora de domicílio e seus acompanhantes 
e/ou responsáveis, quando necessário, bem como atender às necessidades 
de servidores, colaboradores e colaboradores eventuais da secretaria muni-
cipal de saúde de castanhal quando na participação em cursos, seminários, 
congressos, reuniões, treinamentos e demais eventos de interesse da se-
cretaria. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação 
das propostas de preços e etapa de lances no dia 23/09/2022, às 09:00 ho-
ras). o edital estará disponível nos sites: www.castanhal.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: 850308

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

  
secretaria MUNiciPaL de deseNVoLViMeNto 

sociaL de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: Pregão eletrônico srP Nº 027/2022 - TiPo: Menor Pre-
ço por item oBJETo: registro de Preços para eventual aquisição de itens de 
enxoval para atender aos programas socioassistenciais da Secretaria Munici-
pal de desenvolvimento Social daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 22 de se-
tembro de 2022. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados 
pelo site www.curionópolis.pa.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br – 08 
de setembro de 2022 - daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

Protocolo: 849885

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo 
coNcorrÊNcia Nº cP 02/2022-PMGP

a Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - Pa, através da comissão 
Permanente de licitação torna público para conhecimento dos interessados 
que estará realizando licitação na modalidade concorrência, do tipo Menor 
Preço Global, objetivando a contratação de empresa para execução de cons-
trução de uma ponte em estruturas de concreto armado, localizada na vicinal 
do caracol em Goianésia do Pará - Pa, conforme convênio nº 139/2022, pro-
cesso nº 2022/364452 firmado entre a Secretaria de Estado Transportes - SE-
TraN e Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará. abertura em 11/10/2022 
as 09hs00min. as sessões públicas de julgamento serão realizadas nas de-
pendências da Prefeitura Municipal, na sala da comissão Permanente de li-
citação - cPl, situada na rua Pedro Soares, S/N, colegial, no dia, hora e local 
citados neste aviso, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habi-
litação. o Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo 
endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Escla-
recimento adicional no mesmo endereço, através do E-mail: cplpmgp@gmail.
com e https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras.  
Marcio aNdersoN costa e soUZa. Presidente da cPL.

Protocolo: 850309

retiFicaÇÃo
Na publicação do dia 13/07/2021, circulada no ioEPa nº 34.637, pag. 129, 
oNde se LÊ: 5º termo aditivo. Leia-se: 1º termo aditivo. Francisco da-
vid Leite rocha. Prefeito Municipal.

Protocolo: 850372
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de rescisÃo coNtratUaL totaL e aMiGaVeL 

coNtrato Nº 003.1/2021-cPL-seMsa
Processo iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 003/2021-cPl-SEMSa 
coNTraTo Nº 003.1/2021-cPl-SEMSa oBJETo: o PrESENTE diSTraTo TEM 
Por oBJETo a rESciSÃo UNilaTEral do coNTraTo Nº 003.1/2021-cPl-
SEMSa, ENTrE a SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ: 11.373.369/0001-
66 E a EMPrESa l J dE M SaNToS EirEli - cNPJ n º 31.661.943/0001-99, 
cUJo oBJETo É a PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aSSESSoria E coNSUlTo-
ria EM liciTaÇÕES Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE. a 
PrESENTE rESciSÃo coNTraTUal fUNdaMENTa-SE No iNciSo Xii do ar-
TiGo 78 da lEi N° 8.666 E cláUSUla dÉciMa TErcEira do coNTraTo Nº. 
003.1/2021-cPl-SEMSa 1993. daTa do diSTraTo 20/06/2022. NaZiaNNe 
BarBosa PeNa - ordenadora.

Protocolo: 850312

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao coNcorrÊNcia (srP) Nº 018/2022-
ceL/PMM, Processo n° 18.248/2022-PMM, objeto: rEGiSTro dE PrEÇo 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE coNcrETo USiNado (30, 25, 20, 15 MPa), 
iNclUSo SErViÇoS dE BoMBEaMENTo, faBricaÇÃo dE forMa, loNa 
PláSTica PrETa E arMaÇÃo Para coNcrETo dE coNSTrUÇÃo, MaNU-
TENÇÃo oU rEParo dE PEÇaS ESTrUTUraiS coMo: laJES, ViGaS, Pila-
rES, BlocoS dE fUNdaÇÕES, ESTacaS, SaPaTaS, ViGaS ParEdES, MUro 
dE arriMo, PiSoS GUiaS, SarJETaS, SarJETÕES, PoÇoS dE ViSiTa, Boca 
dE loBo, PaViMENTaÇÃo E oUTroS No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, con-
forme Edital e seus anexos; Homologado a empresa: G. r. froTa EirEli, 
cNPJ/Mf sob o Nº 15.376.197/0001-35, Vencedora com o valor global: r$ 
3.586.236,32. assinatura: em 05/09/2022, secretaria Municipal de obras 
- FÁBio cardoso Moreira - secretário.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preços Nº 087/2022-ceL/PMM referente a coNcor-
rÊNcia (srP) Nº 018/2022-ceL/PMM, Processo n° 18.248/2022-PMM, 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE coNcrETo 
USiNado (30, 25, 20, 15 MPa), iNclUSo SErViÇoS dE BoMBEaMENTo, 
faBricaÇÃo dE forMa, loNa PláSTica PrETa E arMaÇÃo Para coN-
crETo dE coNSTrUÇÃo, MaNUTENÇÃo oU rEParo dE PEÇaS ESTrUTU-
raiS coMo: laJES, ViGaS, PilarES, BlocoS dE fUNdaÇÕES, ESTacaS, 
SaPaTaS, ViGaS ParEdES, MUro dE arriMo, PiSoS GUiaS, SarJETaS, 
SarJETÕES, PoÇoS dE ViSiTa, Boca dE loBo, PaViMENTaÇÃo E oUTroS 
No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; Empresa de-
tentora da arP: G. r. froTa EirEli, cNPJ/Mf sob o Nº 15.376.197/0001-35, 
Vencedora com o valor global: r$ 3.586.236,32. assinatura: em 06/09/2022, 
secretaria Municipal de obras - FÁBio cardoso Moreira - secretário.

Protocolo: 850313

aViso de sUsPeNsÃo
a Prefeitura Municipal de Marabá, através da comissão especial de 
Licitação/seVoP, avisa que a ToMada dE PrEÇoS Nº 056/2022-cEl/SE-
VoP/PMM, ProcESSo N° 20.716/2022-PMM - objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEforMa E 
aMPliaÇÃo da EMEf Maria dE fáTiMa GadElHa, localiZada Na folHa 
29, Qd 27, loTE ESPEcial, NUclEo NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE Mara-
Bá/Pa, publicada no doU Nº 165, Seção 3, Pág. 397 em 30/08/2022, que 
estava com sessão agendada para o dia 15/09/2022 - 09h00, fica SUSPENSA 
por tempo indeterminado em virtude da necessidade de retificação do Edital. 
ass.: Franklin carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 850314

aViso de ratiFicaÇÃo, adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/2022 - ceL/seVoP/PMM, 
Processo N° 7.611/2022 - PMM, objeto: crEdENciaMENTo Para coN-
TraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica dE dirEiTo PriVado Para a EXEcUÇÃo 
dE SErViÇoS coMPlEMENTarES dE fiSioTEraPia (SErViÇoS coNTÍNU-
oS) Para aTENdEr aS NEcESSidadES do SUS da rEdE MUNiciPal dE 
SaÚdE dE MaraBá-Pa. Por meio das Empresas: BiofÍSio clÍNica dE fi-
SioTEraPia lTda, cNPJ: 25.316.328/0001-42, no valor estimado anual de 
r$ 266.924,40 (duzentos e sessenta e seis  mil, novecentos e vinte e quatro 
reais e quarenta centavos); GUSTaVo riBEiro dE lacErda EirEli, cNPJ: 
09.338.566/0001-00, no valor estimado anual de r$ 266.924,40 (duzentos e 
sessenta e seis  mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos); 
fiSio SaÚdE do corPo lTda, cNPJ: 45.787.704/0001-94, no valor esti-
mado anual de r$ 266.924,40 (duzentos e sessenta e seis  mil, novecentos 

e vinte e quatro reais e quarenta centavos); clÍNica orToPÉdica SaNTo 
aNTÔNio lTda, cNPJ: 83.211.870/0001-37, no valor estimado anual de r$ 
266.924,40 (duzentos e sessenta e seis  mil, novecentos e vinte e quatro 
reais e quarenta centavos); nos termos do art. 25, caput, da lei 8.666/93, 
conforme consta nos autos do processo, determino a publicação da presente 
Ratificação, para que produza efeitos legais. Marabá - PA, 08 de setembro de 
2022. Mônica Borchart Nicolau - secretária Municipal de saúde- interina.

Protocolo: 850315

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de eXtrato do 4º terMo 
aditiVo do coNtrato Nº 20200166
toMa de PreÇos 2/2020-006PMNi

extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 20200166. coNTraTada: cons-
trutora e Transportadora Ponte alta Eireli. objeto: contratação de empresa 
para construção da ponte do Jacaré em concreto armado, conforme convênio 
nº 065/2020 de 05/08/2020, firmado entre a Secretaria de Estado de Trans-
portes e o município de Nova ipixuna. objeto do Termo aditivo: Prorrogação 
do prazo de vigência do contrato 20200166 nos termos do art. 57, § 1º, 
inciso ii da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 26 de julho a 30 de dezembro 
de 2022. assinatura: 25 de julho de 2022. Nova ipixuna - Pa, 08 de setembro 
de 2022. Maria da GraÇa Medeiros Matos - Prefeita Municipal.

Protocolo: 850318

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA TIMBOTEUA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVa tiMBoteUa
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Nova timboteua comunica a quem faça inte-
ressar o extrato de edital como segue: ToMada dE PrEÇoS Nº 001/2022 TP. 
destinado a contratação de Empresa Especializada na área de construção ci-
vil Para Prestação dos Serviços de construção do Terminal rodoviário de Nova 
Timboteua, com fornecimento de Material e Serviço, conforme Planilhas e 
complementares. abertura: 26/09/2022 às 08:00hs. retirada de edital e seus 
anexos na sala da cPl no Prédio da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, 
das 08 às 13hs ou pelo site www.novatimboteua.pa.gov.br e TcM: www.tcm.
pa.gov.br. claudia do socorro Pinheiro Neto - Prefeita.

Protocolo: 850319

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtratos de terMos aditiVos

esPÉcie: 4º Termo aditivo ao contrato 2022-0702-001-cPl/PMo, vincula-
do ao Pregão Eletrônico nº 014/2021- PMo - PE-SrP, Partes contratante: 
Município de ourém/Pa, contratada: Empresa oechsler e cia ltda, cNPJ: 
00.991.423/0001-10. Objeto do Termo: Realinhamento dos preços firmados 
em contratação de empresas para os fornecimentos de combustíveis, para 
abastecer toda frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de ou-
rém/Pa, junto ao contrato Nº 2022- 0702-001, celebrado entre as partes 
em 07 de fevereiro de 2022, o presente Termo de realinhamento de Preços 
encontra-se amparo legal no artigo 65, inciso ii, “d” da lei nº 8.666/93. do 
Percentual e Valor: fica concedido uma redução nos preços em percentual 
acumulado de 10% para os item 3 e 4, e 14% para o item 1, valor com a 
redução fica em R$ 7,75 para o item 3, R$ 7,70 para o item 4 e R$ 5,98 para 
o item 1.data da assinatura do Termo: 05/09/2022.
esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato nº 2019/1605001-cPl-PMo: oriundo 
do Pregão Presencial nº 009/2019 PMo-PP-SrP. contratada: a. S. a. reno-
vadora e comercio de Pneus ltda - Me, cNPJ: 11.362.830/0001-85, objeto: 
Prorrogação do prazo de vigência ao contrato nº 2019/1605001-cPl-PMo, 
cujo objetivo é a contratação de empresa para a prestação de Serviços de re-
capagem e Duplagem de Pneus a fim de suprir as necessidades da Prefeitura 
Municipal de ourém/Pa. Vigência: fica prorrogado por mais 12(doze)meses, 
iniciando-se em 19/06/2021e término em19/06/2022.data da assinatura do 
termo: 17/06/2021.
esPÉcie: 4º Termo aditivo de Prazo ao contrato nº 2019/1605001-cPl-P-
Mo: oriundo do Pregão Presencial nº 009/2019 PMo-PP-SrP. contratada: a. 
S. a. renovadora e comercio de Pneus ltda - Me, cNPJ: 11.362.830/0001-85, 
objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao contrato nº 2019/1605001-cPl
-PMo, cujo objetivo é a contratação de empresa para a prestação de Serviços 
de Recapagem e Duplagem de Pneus a fim de suprir as necessidades da Pre-



diário oficial Nº 35.109   109Sexta-feira, 09 DE SETEMBRO DE 2022

feitura Municipal de ourém/Pa. Vigência: fica prorrogado por mais 06(doze)
meses, iniciando-se em 20/06/2022 e término em20/12/2022. data da assi-
natura: 15/06/2022.
esPÉcie: 4º Termo aditivo de Prazo ao contrato nº 2020-1501-004-cPl/
PMo, oriundo da TP nº. 003/2019 PMo-TP, Partes contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de ourém. contratada: a & a Transportes e Serviços ltda - Me, com 
cNPJ nº 19.108.587/001-85, objeto do contrato: construção de um Terminal 
rodoviário ETaPa-01, obra a ser executada na cidade de ourém, com recur-
so oriundos do Ministério da integracao Nacional, nos termos do convênio 
863064/2017 e Proposta 022463/2017. objeto do Termo: Prorrogação do 
prazo de vigência do contrato nº 2020/1501.004-cPl/PMo. Prazo de vigência 
do termo: 180(cento e oitenta)dias, iniciando-se em 09/05/2022 e término 
em05/11/2022. data de assinatura do Termo: 06/05/2022.
esPÉcie: 1º Termo aditivo de Prazo ao contrato nº 2022-2501-001-cPl/
PMo, oriundo da carta convite nº. 001/2022cPl/PMo, Partes contratante: 
Prefeitura Municipal de ourém. contratada: a. S. oliveira comercio e Serviços 
Eireli - Epp cNPJ: 33.977.343/0001-60, objeto do contrato: contratação de 
Empresas para construção de obras de artes, com fornecimento e assen-
tamento de tubos de concreto nas principais vias da Zona Urbana e rural 
do Município de ourém - Pará. objeto do Termo: Prorrogação do prazo de 
vigência do 2022-2501-001-cPl/PMo. Prazo de vigência do termo: 120(cento 
e vinte)dias, iniciando-se em 25/07/2022 e término em22/11/2022. data de 
assinatura do Termo: 22/07/2022.
esPÉcie: 1º Termo aditivo de Prazo ao contrato nº 2021-1208-001-TP, 
oriundo da TP nº. 004/2021 PMo-TP, Partes contratante: Prefeitura Municipal 
de ourém. contratada: r a & Engenharia ltda - Epp cNPJ: 12.926.462/0001-
13, objeto do contrato: construção de um Terminal rodoviário ETaPa-2, obra 
será executada na Trv. Joaquim dionisio com a rua Perseverando Seixas, 
Praça do Terminal, na cidade de ourém/Pa. objeto do Termo: Prorrogação 
do prazo de vigência do contrato nº 2021-1208-001-TP. Prazo de vigência 
do termo: 120(cento e vinte)dias, iniciando-se em 08/08/2022 e término 
em06/12/2022. data de assinatura do Termo: 05/08/2022. Francisco ro-
berto Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 849759

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

aViso PreGÃo PreseNciaL
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-018

contratação de empresa com vista aquisição de materiais de construção para 
atender as necessidades do Ensino infantil, deste município. data e abertura 
dos envelopes: 20/09/2022 horário: 09:00hs informações e Editais: Prefeitu-
ra Municipal de Piçarra, av. araguaia s/n centro ou Site:www.tcm.pa.gov.br - 
Site: www.picarra.pa.gov.br e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com.

eder raBeLo-Pregoeiro
Protocolo: 850320

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de credeNciaMeNto

seGUNda cHaMada reF. a cHaMada PUBLica Nº 005/2022
a Prefeitura Municipal de Placas de Placas estado do Pará, através do 
fundo Municipal de Saude torna Público, Para conhecimento dos interessa-
dos que, ficara em aberto até sanar a necessidades do mesmo conforme 
orientação do TcU no Processo nº Tc 016.522/95-8, no horário das 14h às 
17h, a contar do dia 30/08/2022 o chamamento Público para fins de cre-
denciamento referente ao Edital em Epígrafe, cujo objeto credenciamento 
de Médicos Para realizar Plantões Médicos destinados aos atendimentos, a 
Serem realizados Na Unidade Básica de Saúde (Hora).  chamamento público 
nº005/2022 e seus anexos, que Poderá Ser obtido no Site. https://placas.
pa.gov.br/categoria/licitacoes/. Vany deodato da silva - Presidente co-
missão de seleção para processamento e Julgamento.

Protocolo: 850321

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
terMo de HoMoLoGaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2022-006 PMrP
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autori-
dade competente da Prefeitura Municipal de rondon do Pará, Sr(a). adria-
Na aNdradE oliVEira, HoMoloGa e adJUdica a ToMada dE PrEÇoS nº 
2/2022-006 PMrP que teve como objetivo a seleção da melhor proposta para 

coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM coNSTrUÇÃo ciVil Para 
EXEcUÇÃo dE PaViMENTaÇÃodE ViaS UrBaNaS coM BlocoS SEXTaVa-
doS dE coNcrETo TiPo BloKrET No Bairro GUSMÃo Na SEdE do UM 
coNforME coNVÊNio Nº 122/2022 - SEdoP, e torna público para o conheci-
mento dos interessados o resultado de licitação em referência em favor da(s) 
empresa(s): coNSTrUTora f & f EirEli cNPJ: 06.261.152/0001-24 no va-
lor total de r$ 2.189.720,30 (dois milhões, cento e oitenta e nove mil, sete-
centos e vinte reais e trinta centavos) data da Homologação: 08/09/2022. 
os autos se encontram com vista franqueada aos interessados. adriaNa 
aNdrade oLiVeira - Prefeita Municipal.

Protocolo: 850322

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 0031/2022
a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0031/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo 
dE diSPUTa aBErTo para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTU-
al coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE Ma-
NUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa coM forNEciMENTo dE MaTEriaS 
Para rEdE dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica do MUNiciPio dE SaNTa BárBara 
do Para/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será no dia 22 de Setembro de 2022 por meio do endereço eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 09:00hs. Edital e ane-
xos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, 
UaSG: 980369; Portal TcM/Pa; Setor de licitações: rodovia augusto Meira 
filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsanta-
barbara2022@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 0032/2022

a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0032/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo 
dE diSPUTa aBErTo para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ViSaNdo a rEaliZaÇÃo dE colETa, TraNS-
PorTES arMaZENaMENTo, TraTaMENTo E dESTiNaÇÃo fiNal dE rESÍ-
dUoS SÓlidoS dE liXo PaTolÓGico, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcES-
SidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE SaNTa 
BárBara do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e jul-
gamento será no dia 26 de Setembro de 2022 por meio do endereço eletrôni-
co: www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 09:00hs. Edital 
e anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.
gov.br, UaSG: 980369; Portal TcM/Pa; Setor de licitações: rodovia augusto 
Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, 
cplsantabarbara2022@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 0033/2022

a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0033/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo 
dE diSPUTa aBErTo para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE liNK dEdicado coM 
MaNUTENÇÃo À rEdE MUNdial dE coMPUTadorES -  iNTErNET BaNda 
larGa iliMiTada ViSaNdo o aTENdiMENTo daS NEcESSidadES da PrE-
fEiTUra MUNiciPal, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE SaNTa Bár-
Bara do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julga-
mento será no dia 22 de Setembro de 2022 por meio do endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 14:00hs. Edital e 
anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG: 980369; Portal TcM/Pa; Setor de licitações: rodovia augusto Meira 
filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsanta-
barbara2022@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 0034/2022

a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0034/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo 
dE diSPUTa aBErTo para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTU-
al coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS GráficoS oBJETiVaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE 
SaNTa BárBara do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análi-
se e julgamento será no dia 23 de Setembro de 2022 por meio do endereço ele-
trônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 9:00hs. Edital 
e anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG: 980369; Portal TcM/Pa; Setor de licitações: rodovia augusto Meira 
filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsantabar-
bara2022@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 0035/2022

a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0035/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo 
dE diSPUTa aBErTo para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE áGUa MiNEral E VaSilHaMES GáS liQUEfEiTo dE PETrÓ-
lEo-GlP 13 KG, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTU-
ra, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. 
a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 26 
de Setembro de 2022 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgover-
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namentais.gov.br, UaSG: 980369, às 14:00hs. Edital e anexos: https://san-
tabarbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369; 
Portal TcM/Pa; Setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/
Nº, Sala de licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2022@
gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 0036/2022

a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0036/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo dE 
diSPUTa aBErTo para aQUiSiÇÃo dE 50.000 l dE ÓlEo diESEl S-10 Para 
a rEcUPEraÇÃo dE 81,76KM; ViciNal ESTrada do aracY, coM EXTEN-
SÃo dE 6,86KM; ViciNal EXPEdiTo riBEiro, coM EXTENSÃo dE 4,82KM; 
ViciNal MaUricia, coM  EXTENSÃo dE 2,14KM ViciNal ESTrada do 
BaMBU, coM EXTENSÃo dE 6,09KM; E ViciNal coMUNidadE BoM JESUS, 
coM EXTENSÃo dE 2,37KM, No MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/
Pa, NoS TErMoS do coNVÊNio N° 016/2022 cElEBrado ENTrE a SEcrE-
Taria dE ESTado dE TraNSPorTE-SETraN E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SaNTa BárBara do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise 
e julgamento será no dia 21 de Setembro de 2022 por meio do endereço eletrô-
nico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 09:00hs. Edital 
e anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG: 980369; Portal TcM/Pa; Setor de licitações: rodovia augusto Meira 
filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsantabar-
bara2022@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 0037/2022

a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0037/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo dE 
diSPUTa aBErTo para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTErial PErMa-
NENTE Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo do MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. a Sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 21 de Setembro 
de 2022 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG: 980369, às 14:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.pa.gov.
br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369; Portal TcM/Pa; 
Setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de licita-
ções, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2022@gmail.com.

Priscila spindola Franchi.-Pregoeira Municipal.
Protocolo: 850323

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 049/2022/NLcc/seMiNFra
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de santarém - 
Pa, decreto 010/2021-GaP/PMs, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. 
resolve: arT. 1º - fica revogada a PorTaria Nº 032/2022/Nlcc/SEMiNfra, 
que designa como fiscal Substituto de contrato para contratação de empresa 
especializada para aquisição de combustível para atender as necessidades da 
SEMINFRA, a Sr.ª Kettenen Adrenalina Dos Santos Seixas, Matrícula: 88312. 
arT. 2º - Mantém o fiscal de contrato, o Sr. Gilson frança aguiar, chefe de di-
visão de Transportes e logística, decreto nº 120/2021-GaP/PMS, lotado nesta 
Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 3º - fica designado 
para o presente Contrato como fiscal substituto o Sr. Jeferson de Azevedo Moita, 
Matrícula: 89525, lotado nesta Secretaria de infraestrutura. arT. 4º - Esta Porta-
ria produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais disposições em 
contrário. rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.

Santarém, 05 de Setembro de 2022.
daNieL GUiMarÃes siMÕes

Secretário Municipal de infraestrutura
Protocolo: 850324

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
Portaria Nº 044/2022-seMaP

o secretário Municipal de agricultura e Pesca, sr. Bruno da silva cos-
ta, no uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 
01 de janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumpri-
mento ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resoLVe:
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da legis-
lação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a Secre-
taria Municipal de agricultura e Pesca e a empresa contratada para aquisição 
de 50.068,80 l de óleo diesel S10 para recuperação de 21,62 km de estradas 
vicinais nas comunidades cícero Mendes, Santa Maria, São Pedro e lagoa, no 
município de Santarém/Pa - convênio nº 021/2022 - SETraN. aldeny araújo 
Portela - Matrícula nº 86023.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: Edinelson Nascimen-
to de Sousa - Matrícula nº 86931.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. dê-se ciên-
cia, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretário Municipal 
de agricultura e Pesca aos 05 dias de setembro de dois mil e vinte e dois. 
Bruno da silva costa. secretário Municipal de agricultura e Pesca. 
decreto nº 008/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 850325

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 103/2022-seMsa

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
dos contratos referentes à aquisição de insumos laboratoriais Para Pesquisa 
E análise do Monkeypox Vírus para atender a divisão Especializada de Epide-
miologia da Semsa/Pa, todos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de 
Santarém/Pa. Titular - raimundo Bibiano liberal rego - Matrícula 52925, cPf 
sob o n° 195.383.242-34e rG n° 1543659- SSP/Pa. Suplente: ana andressa 
Yasmin Venancio campos - Matrícula 85725, cPf sob o n° 774.916.702-10e 
rG: 4640210 SSP/Pa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3ºEsta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogadas 
todas as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e 
cumpra-se. Santarém/Pa, de 08 de setembro de 2022. Vânia Maria aze-
vedo Portela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 
- GaP/PMs.

Portaria Nº 104/2022 - seMsa
a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
dos contratos referentesà: gestão e execução das ações e serviços da orga-
nização Social de institutosocial Mais Saúde, insc. cNPJ 18.963.002/001-41 
contratada através de chamada Pública 002-2020 que tem por objeto o Ge-
renciamento, operacionalização e Execução das ações E Serviços do Hospital 
Municipal de Santarém, Unidade de Pronto atendimento- Upa 24horas-Tipo 
iii, Samu e Unidades 24h de (1) alter do chão, (2)Santarenzinho e (3) Nova 
república, todos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Santa-
rém/Pa. Karolina de Sousa Neves- Membro. cPf nº 868177.882-87, Matrí-
cula:89091. Servidora da SEMSa. Jeane Neves linha res - Membro. cPf: 
643.010.792-20 e rG: 365845. Servidora da SEMSa. Thaísa Yana Siqueira de 
Souza - Membro. cPf nº 015.530.562-05, rG 6109783. Servidora da SEMSa. 
leidiane lopes dos Santos- Presidente - matricula: 90713.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º.Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação. as dis-
posições em contrário e a Portaria 163/2021 que foi publicada no diário ofi-
cial - edição do dia 18/10/2021, Nº 34.737 e Protocolo: 717232, PáGiNa 
146/147 e retificação publicada no Diário OFICIAL - edição do dia 18/10/2021, 
Nº 34.34.734.737 e Protocolo: 711232 PáGiNa 142/1433, está rEVoGada para 
todos os seus efeitos legais. registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. 
Santarém/Pa, de 08de Swrwmbro de 2021. Vânia Maria azevedo Portela - 
secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 850326

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de cHaMada PÚBLica Nº 002/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 6/2022-12/saÚde

objeto: Credenciamento para contratação de instituições filantrópicas ou 
empresas/entidades sem fins lucrativos para prestação de serviços médicos 
plantonistas. Valor r$ 1.728.000,00 (Um milhão setecentos e vinte e oito 
mil reais sessenta e três mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa 
centavos). fundamentação legal: art. 25, inciso ii da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. declaração de iinexigibilidade: Emitida pelo Presidente da comis-
são de Licitação e Ratificada pela Sra. Caroline Lima Pereira, na qualidade de 
ordenadora de despesas do fundo Municipal de Saúde. São domingos do 
araguaia - Pa, 30 de agosto de 2022.

Joaquim cezário Pereira Junior
Presidente da comissão de licitação

PreFeitUra MUNiciPaL
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20220180

objeto: credenciamento para contratação de instituições filantrópicas ou 
empresas/entidades sem fins lucrativos para prestação de serviços médicos 
plantonistas. Valor r$ 1.728.000,00 (Um milhão setecentos e vinte e oito mil 
reais sessenta e três mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa cen-
tavos). fundamentação legal: art. 25, inciso ii da lei nº 8.666/93 e suas al-
terações. declaração de iinexigibilidade: Emitida pelo Presidente da comissão 
de Licitação e Ratificada pela Sra. Caroline Lima Pereira, na qualidade de Or-
denadora de despessa do fundo Municipal de Saúde. São domingos do ara-
guaia - Pa, 30 de agosto de 2022. ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 
2022 atividade 0404.103020016.2.106 Manutenção da Média e alta comple-
xidade Hospitalar e Ambulatorial - MAC, Classificação econômica 3.3.90.39.00 
outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.50.

Protocolo: 850328
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220447- iNeXiGiBiLidade Nº iN014/2022 - contra-
tante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: alE-
XaNdrE MaTTao da SilVa SociEdadE iNdiVidUal dE adVocacia ob-
jeto: coNTraTaÇÃo dE ProfiSSioNal ESPEcialiZado Na EXEcUÇÃo dE 
SErViÇoS TÉcNicoS JUNTo a PrEfEiTUr Na rEGUlariZaÇÃo dE SUaS 
rESPEcTiVaS SiTUaÇÕES JUNTo ao SiSTEMa dE adMiNiSTraÇÃo fiNaN-
cEira - Siafi EM SEU SUBSiSTEMa dENMiNado cadaSTro ÚNico dE 
EXiGÊNciaS Para TraNSfErÊNcia VolUNTáriaS Para ESTadoS E MU-
NicÍPioS - caUc, oU PoSSaM cElEBrar coNVÊNioS coM a UNiÃo fE-
dEral, aTraVÉS doS SEUS MiNiSTÉrioS, BEM coMo SUaS aUTarQUiaS 
oU ENTidadES da adMiNiSTraÇÃo iNdirETa, SEJaM ElaS QUaiS forEM. 
Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE fiNaNÇaS - SEMfi. Vigência: 
26/08/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: 30.000,00 (trinta mil reais) - data 
da assinatura: 26/08/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 850329
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 20222888 ; oriGeM: toMada de PreÇos Nº 2/2022-008; 
coNtrataNte.: Prefeitura Municipal de São  Miguel do Guamá; coNTraTa-
da(o): M & B Engenharia ltda, cNPJ: 02.656.632/0001-33; oBJETo: construção 
do novo prédio da câmara Municipal do Municipio de São Miguel do Guamá, de 
acordo com o convênio nº 060/2022, processo nº 2022/125929 celebrado entre 
o Estado do Pará através da  Secretaria de Estado de desenvolvimento urbano 
e obras públicas - SEdoP e o Municipio de São Miguel do Guamá através da 
Prefeitura Municipal. Valor ToTal: r$ 1.975.383,15 (um milhão, novecentos e 
setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e quinze centavos). ViGÊN-
cia: 05 de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Protocolo: 850330
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCURUÍ

.

 
FUNdo MUNiciPaL de assisteNcia sociaL

  aViso de editaL de LicitaÇÃo
  PreGÃo eLetroNico srP Nº 8/2022-066

abertura dia 22/09/2022, às 09:00 horas, no portal BNc, tipo Menor Preço 
item, objeto registro de preços para futura e eventual contratação de empre-
sa para o fornecimento de Brinquedos para atender a Secretaria Municipal de 
assistência Social, no site http://tucurui.pa.gov.br/. Tucuruí/Pa, 08/09/2022.

FerNaNdo Barros LiMa-Pregoeiro
Protocolo: 849943

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00037 
Processo adMiNistratiVo Nº 92022037 

oBJeto: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual aquisição de peças de veículos a serem utilizados manu-
tenção na frota das Secretarias e fundos da Prefeitura Municipal de Uruará. 
data da abertura: 22 de setembro de 2022. Horário 11:00 horas local: www.
portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-se disponível no endereço 
rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e 
portal do TcM/Pa.

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00038 
Processo adMiNistratiVo Nº 92022038

oBJeto: contratação de pessoa física ou jurídica para locação de veículos 
a serem utilizados no transporte escolar de alunos da rede Pública de Ensino 
do Município de Uruará. data da abertura: 22 de setembro de 2022. Horário 
09:00 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-
se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no 
horário das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa.

Protocolo: 850331

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de aditiVo

esPÉcie: 6º Termo de aditivo de Prorrogação do prazo de execução e vigên-
cia contratual da obra do contrato nº: 20192013. oriGEM: Tomada de Preço 
2/2020-00001. oBJETo: construção de um centro público da criança e ou 
adolescente e/ou jovem, conforme  Termo de compromisso nº 802267/2014- 
Ministério da cidadania; ViGÊNcia:  02/09/2022 á 01/12/2022.

Protocolo: 850332

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
aViso de PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-019-Pe-srP-PMVN

o Município de Vigia de Nazaré, por intermédio da comissão de licitação, 
torna público que às  10:00 horas do dia 26 de setembro de 2022, fará reali-
zar licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 9/2022-019-PE-SrP-PMVN. 
objeto: aquisição de insumos e serviços para fomento às ações de assistência 
técnica aos agricultores aderidos ao programa Territórios Sustentáveis, no 
município de Vigia de Nazaré. o edital estará disponível no site www.portalde-
compraspublicas.com.br. e-mail vigia.pa.gov.com.br e Mural de licitações do 
TcM-Pa. Pregoeiro - Paulo Henrique do N. Pinheiro.

aViso de PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-020-Pe-srP-PMVN
o Município de Vigia de Nazaré, por intermédio da comissão de licitação, 
torna público que às  15:00 horas do dia 26 de setembro de 2022, fará reali-
zar licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 9/2022-020-PE-SrP-PMVN. 
objeto: aquisição de equipamentos para o projeto tucupi. o edital estará 
disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br. e-mail vigia.pa.gov.
com.br e Mural de licitações do TcM-Pa. Pregoeiro - Paulo Henrique do 
N. Pinheiro.

Protocolo: 850333

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
aViso de PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-015-Pe-srP-PMVN

o Município de Vigia de Nazaré, por intermédio da comissão de licitação, 
torna público que às  10:00 horas do dia 22 de setembro de 2022, fará reali-
zar licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 9/2022-015-PE-SrP-PMVN. 
objeto: contratação de empresa especializada para locação de veículos pe-
sados em horas maquinas em mensal para serem utilizadas nas atividades 
da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré. o edital estará disponível no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. e-mail vigia.pa.gov.com.br e Mural de 
licitações do TcM-Pa. Pregoeiro - Paulo Henrique do N. Pinheiro.

aViso de PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-018-Pe-srP-PMVN
o Município de Vigia de Nazaré, por intermédio da comissão de licitação, 
torna público que às  10:00 horas do dia 23 de setembro de 2022, fará reali-
zar licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 9/2022-018-PE-SrP-PMVN. 
objeto: aquisição de massa asfáltica, do tipo cBUQ - concreto betuminoso 
usinado a quente. o edital estará disponível no site www.portaldecompras-
publicas.com.br. e-mail vigia.pa.gov.com.br e Mural de licitações do TcM-Pa. 
Pregoeiro - Paulo Henrique do N. Pinheiro.

aViso de PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-017-Pe-srP-PMVN
o Município de Vigia de Nazaré, por intermédio da comissão de licitação, 
torna público que às  15:00 horas do dia 22 de setembro de 2022, fará reali-
zar licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 9/2022-017-PE-SrP-PMVN. 
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de Serviços 
mecânicos em geral, objetivando atender as necessidades das Prefeitura Mu-
nicipal de Vigia de Nazaré/Pa. o edital estará disponível no site www.portal-
decompraspublicas.com.br. e-mail vigia.pa.gov.com.br e Mural de licitações 
do TcM-Pa. Pregoeiro - Paulo Henrique do N. Pinheiro.

aViso de PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-016-Pe-srP-PMVN
o Município de Vigia de Nazaré, por intermédio da comissão de licitação, 
torna público que às  15:00 horas do dia 23 de setembro de 2022, fará reali-
zar licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 9/2022-016-PE-SrP-PMVN. 
objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de pneus e ma-
teriais de borracharia para a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré. o edital 
estará disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br. e-mail vigia.
pa.gov.com.br e Mural de licitações do TcM-Pa. Pregoeiro - Paulo Henri-
que do N. Pinheiro.

Protocolo: 850334
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ParticULares
.

PUBLica-se reQUeriMeNto de Pedido de Lar 
(LiceNÇa de atiVidae rUraL) 

Junto a SEMMa/NP (Secretária Municipal de Meio ambiente) de Novo Progres-
so - Pa, com o nº de protocolo 1383/2022, protocolado dia 30/08/2022, da 
propriedade FaZeNda riNcÃo coMPrido - Joao FerNaNdes - cPF: 
734.910.209-72, situada: na rodoVia Br 163 KM 1.021,5 ME, município 
de Novo Progresso/Pará, cEP 68.193-000.

Protocolo: 850336

arMaNdo Marcio MaY scHUeLter 
rG n° ssP/Pa 7766215 e do cPF (MF)017.428.822-00 

Venho torna público que a SEMaS-Pa concedeu a licENÇa de aTiVidadE 
RURAL n°14010/2022 para manejo florestal em regime de rendimento Sus-
tentável E liberação da aUTEf n°274157/2022, na propriedade SÍTio fÉ EM 
dEUS, localizado no município de MEdicilaNdia - Pa.

Protocolo: 850337

.

.

eMPresariaL
.

Pasas07
a cLaro s.a. 

inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Sa-
linópolis - SEMMa, a licença de operação Nº 067/2022, para a atividade de 
Torre de Telefonia Móvel (PaSaS07) localizada na Tv. Pereira Nº 119, Vila 
cuiarana, Salinópolis/Pa, através do Processo Nº 290/2021.

Pasas06
a cLaro s.a. 

inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Sa-
linópolis - SEMMa, a licença de operação Nº 066/2022, para a atividade de 
Torre de Telefonia Móvel (PaSaS06) localizada na rua conselheiro furtado Nº 
538, Porto Grande, Salinópolis/Pa, através do Processo Nº 289/2021.

Pasas04
a cLaro s.a.

inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Sa-
linópolis - SEMMa, a licença de operação Nº 065/2022, para a atividade de 
Torre de Telefonia Móvel (PaSaS04) localizada na Estrada do cuiarana, S/N, 
itapeuá, Salinópolis/Pa, através do Processo Nº 288/2021.

Pasas03
a cLaro s.a. 

inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Sa-
linópolis - SEMMa, a licença de operação Nº 064/2022, para a atividade de 
Torre de Telefonia Móvel (PaSaS03) localizada na av. f, Qd 46, lt 05, S/N, ilha 
do atalaia, Salinópolis/Pa, através do Processo Nº 287/2021.

Pasas02
a cLaro s.a. 

inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Sa-
linópolis - SEMMa, a licença de operação Nº 063/2022, para a atividade de 
Torre de Telefonia Móvel (PaSaS02) localizada no Balneário atalaia, Qd 75, lt 
02,03 e 04, S/N, Salinópolis/Pa, através do Processo Nº 286/2021.

Protocolo: 850338

a carGiLL aGrÍcoLa s.a. 
inscrita no cNPJ 60.498.706/0401-08 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS, a licença de instalação nº 3290/2022, com validade até 
08/08/2027 para Pátio regulador (triagem) de caminhões somente com estacio-
namento e outras atividades de apoio, localizado na Zona comercial industrial e 
Portuária de Miritituba, s/n, Bairro ZciP, itaituba/Pa cEP 68180-610.

Protocolo: 850340

a carGiLL aGrÍcoLa s.a. 
inscrita no cNPJ 60.498.706/0401-08 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustenta-
bilidade - SEMaS, a licença Prévia nº 1908/2022, com validade até 08/08/2027 
para Pátio regulador (triagem) de caminhões somente com estacionamento e 
outras atividades de apoio, localizado na Zona comercial industrial e Portuária de 
Miritituba, s/n, Bairro ZciP, itaituba/Pa cEP 68180-610.

Protocolo: 850341

saNtareNa cerVeJaria iNd e coM Ltda 
com cNPJ 38.376.415/0001-37 

Situada na avenida Magalhães Barata, nº 2377, Bairro: rodagem - cEP 
68.030-700, Santarém/Pa, torna público que recebeu da Secretaria Munici-
pal de Meio ambiente - SEMMa/SaNTarÉM a licença de operação - lo N° 
2022/0000166, com validade até 20/08/2026, sob o N° de processo 2022.
lo.0000553, que licencia a tipologia nº14- indústria de produtos alimentí-
cios e bebidas e a atividade principal de fabricação de bebidas alcoólicas.

Protocolo: 850342

Locata BeNterra Ltda 
cNPJ n° 07.131.785/0001-80 

Torna pública que requereu à SEMaSa a sua licença de operação, para ativi-
dade de atividades de apoio à agricultura.

Protocolo: 850343

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas s.a. (cNPJ 12.094.570/0004-10) Torna público 
que requereu, em 30/08/2022 (sob processo Nº 2011/26588) da Secretaria 
de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMaS/Pa), a solicitação de 
licença de operação para as estruturas previstas no Projeto Miltônia 5 - direito 
Minerário nº 803.503/1971, não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Protocolo: 850345

odiNeLsoN P. Batista PeÇas e acessÓrios
diNo Moto PeÇas 

cNPJ: 11.996.315/0001-57 
localizado a rua maranhão, 11, Quadra 40, Bairro caripé, torna público que 
está requerendo junto à SEMMa-Tucuruí, a lo - licença de operação para a 
atividade de comercio de peças e acessórios para veículos automotores (e/ou 
motocicletas) e manutenção e reparação de motocicletas e motonetas.

Protocolo: 850349

sÍtio caMPo Verde
MÁrcio Freire da siLVa cPF: 539.768.352-34

Torna público que recebeu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
(SEMMa/PlacaS-Pa), a licença de atividade rural n.071/2022, com validade 
de 18/07/2024 para criação de bovinos, Placas-Pa.

Protocolo: 850350

iNdÚstria de carVÃo BioNerGia Ltda 
informa que solicitou junto a SEMaS/Pa as licença de operação para ativi-
dade de produção de carvão vegetal no município Jacundá (Pa) através do 
processo 23267/2022.

Protocolo: 850351

r das PoNtes coMÉrcio de 
ProdUtos aLiMeNticios Ltda 

Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de operação - lo nº 
2020/0000038 (1ª alteração), válida até 13/09/2022, para atividade de Bar 
especializado em servir bebidas, com entretenimento - categoria “c”, em San-
tarém/Pa.

Protocolo: 850356

empresa: VaLdiLeNe N. Barros eireLi 
cNPJ Nº 16.993.697/0002-60 

Endereço localizado na Br 230, rodovia Transamazônica, vila alvorada do km 
140, sentido Uruará, altamira, no Município de Uruará - Pa, torna público que 
solicitou a renovação da licença ambiental de operação para o (Transporte de 
Produtos Perigosos - combustíveis), à Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade - (SEMaS.

Protocolo: 850347

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente e desenvolvimento rural Susten-
tável de Primavera, a renovação da licença de operação - lo para o Sistema 
de distribuição de Energia Elétrica Primavera - Salinopolis 138 KV (linha de 
distribuição e Subestação de Energia Elétrica), localizada no município Prima-
vera, no Estado do Pará.

Protocolo: 850353

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Tomé açu do Pará, 
a renovação da licença de operação - lo, para a linha de distribuição de 
Energia Elétrica - “ld 138 KV Tomé açu”, localizada no Município de Tomé 
açu, no Estado do Pará.

Protocolo: 850354

J c correa JUNior 
Torna público que requereu junto a SEMaS/Pa, a licença de operação - lo, 
sob protocolo nº 2022/0000028768, para atividade de Empresa Transporta-
dora de substâncias e produtos perigosos, em Santarém/Pa.

Protocolo: 850355
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