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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o Nº 2643, de 23 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$ 16.218.473,93 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$ 16.218.473,93 (dezesseis Milhões, 
duzentos e dezoito Mil, Quatrocentos e Setenta e Três reais e Noventa e 
Três centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

431010813115088233 - SEaSTEr 0101 339139 82.000,00
431051133315048949 - fET/Pa 0101 339039 120.000,00
431051133315048950 - fET/Pa 0101 339039 800.000,00

901011030115078874 - fES 0103 449052 63.227,20
901011030215077582 - fES 0103 449051 9.671.476,34
901011030215078878 - fES 7349 335043 2.434.320,39
901011030215078880 - fES 0149 339030 1.872.450,00

971010312212978339 - SEaP 0101 339008 35.000,00
971010312212978339 - SEaP 0101 339036 16.000,00
971010312212978339 - SEaP 0101 339093 14.000,00
971010342115028283 - SEaP 0101 339033 500.000,00
971010342115028283 - SEaP 0101 339039 610.000,00

ToTal 16.218.473,93

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

431010812212978338 - SEaSTEr 0101 339039 82.000,00

431051133315048947 - fET/Pa 0101 339039 20.000,00

431051133315048948 - fET/Pa 0101 339039 430.000,00

431051133415048951 - fET/Pa 0101 339039 350.000,00

431051133415048953 - fET/Pa 0101 339039 120.000,00

901011030215077582 - fES 0103 459061 9.671.476,34

901011030215078288 - fES 0149 339030 1.872.450,00

901011030215078289 - fES 0103 449052 63.227,20

901011030215078878 - fES 0349 335043 2.434.320,39

971010313115088233 - SEaP 0101 339039 65.000,00

971010342115008228 - SEaP 0101 339030 500.000,00

971010342115028831 - SEaP 0101 339039 610.000,00

ToTal 16.218.473,93

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 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 2644, de 23 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$ 14.415.677,33 para reforço de dota-
ção(ões) consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022

dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 14.415.677,33 (Quatorze Milhões, 
Quatrocentos e Quinze Mil, Seiscentos e Setenta e Sete reais e Trinta e 
Três centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 4.980.361,35
171022884600009037 - Enc. SEfa 0180 339047 76.750,95
181011442215008211 - SEJUdH 0101 335041 800.000,00
181011442215008814 - SEJUdH 0101 335041 3.200.000,00
291012678214867505 - SETraN 0101 444042 5.108.565,03
691012369514988383 - SETUr 0101 339039 250.000,00

ToTal 14.415.677,33

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, 23 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 2645, de 23 de seteMBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 3.331.287,56 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 3.331.287,56 (Três Milhões, Trezen-
tos e Trinta e Um Mil, duzentos e oitenta e Sete reais e cinquenta e Seis 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011212215097674 - SEdUc 0306 449051 3.325.863,00

171022884600009049 - Enc. SEfa 0306 339093 5.424,56

ToTal 3.331.287,56

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 857559

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.141/2022-ccG, de 23 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1205070,
r E S o l V E:
autorizar o cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior, comandan-
te Geral da Polícia Militar do Pará, a viajar para Brasília-df, no período de 
21 a 23 de setembro de 2022, a fim de participar de evento no Conselho 
Nacional de comandantes-Gerais das Policias Militares e corpos de Bom-
beiros Militares - cNcG, devendo responder pelo comando da corporação 
o cEl QoPM MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa, chefe do Estado
-Maior da PMPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº 1.142/2022-ccG, de 23 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, e 
coNSidEraNdo as informações constantes no Processo nº. 2022/1217288,
r E S o l V E:
autorizar WaNdENKolK PaSTEUr GoNÇalVES, Secretário adjunto de 
centro regional, a viajar no trecho Belém/Marabá/Belém, no período de 
22 de setembro a 2 de outubro de 2022, a fim de cumprir agenda institu-
cional, e conceder par tanto 10 e ½ (dez e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.143/2022-ccG, de 23 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. 2022/1213786,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, MilENE do Socorro dE liMa GoMES do cargo em 
comissão de chefe de cartório de delegacia, código GEP-daS-011.1, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 12 de setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.144/2022-ccG, de 23 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. 2022/1210380,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, Maria GorETE dE VaScoNcEloS diaS do cargo em 
comissão de chefe de cartório de Seccional, código GEP-daS-011.2, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 1º de setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.145/2022-ccG, de 23 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. 2022/1157893,
r E S o l V E:
i. exonerar Maria lidiaNE PiNHEiro do cargo em comissão de Titular de 
delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a contar de 
11 de agosto de 2022.
ii. nomear aNa caroliNa SiQUEira PirES para exercer o cargo em co-
missão de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 11 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
Portaria Nº 1.146/2022-ccG, de 23 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. 2022/1157045,
r E S o l V E:
i. exonerar Mara roSa dE fraNÇa SoUZa do cargo em comissão de Ti-
tular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a 
contar de 11 de agosto de 2022.
ii. nomear iSaBElla laUriNdo SilVa para exercer o cargo em comissão 
de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 11 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
Portaria Nº 1.147/2022-ccG, de 23 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. 2022/1020672,
r E S o l V E:
i. exonerar EliENE carla dE liMa do cargo em comissão de Titular de 
delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a contar de 
11 de agosto de 2022.
ii. nomear lUciaNa coSTa dE MENEZES para exercer o cargo em Titular 
de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a contar 
de 11 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
Portaria Nº 1.148/2022-ccG, de 23 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. 2022/1033316,

r E S o l V E:
i. exonerar daTES BriTo da SilVa JUNior do cargo em comissão de 
chefe de operações de delegacia de Polícia, código GEP-daS-011.1 com 
lotação na Polícia civil, a contar de 11 de agosto de 2022. 
ii. nomear ElQUiaS fErrEira da SilVa para exercer o cargo em comis-
são de chefe de operações de delegacia de Polícia, código GEP-daS-011.1 
com lotação na Polícia civil, a contar de 11 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.149/2022-ccG, de 23 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. 2022/1156589,
r E S o l V E:
i. exonerar JorGE daVid da SilVa carValHo JUNior do cargo em co-
missão de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 10 de agosto de 2022.
ii. nomear MaTEUS lEÃo MorEira para exercer o cargo em Titular de 
delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a contar de 
17 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.150/2022-ccG, de 23 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. 2022/1071807,
r E S o l V E:
i. exonerar dafNa SalETTE BarroS SilVa do cargo em comissão de che-
fe de cartório de delegacia de Polícia, código GEP-daS-011.1, com lotação 
na Polícia civil, a contar de 31 de agosto de 2022.
ii. nomear rEGiVaN PaiXÃo SilVa aBrEU para exercer o cargo em comis-
são de chefe de cartório de delegacia de Polícia, código GEP-daS-011.1, 
com lotação na Polícia civil, a contar de 31 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.151/2022-ccG, de 23 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. 2022/1034138,
r E S o l V E:
i. exonerar HENrY PEdro lorENZ NETo do cargo em comissão de chefe 
de cartório de Seccional, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 31 de agosto de 2022.
ii. nomear ricardo friaS dE aSSUNÇÃo para exercer o cargo em co-
missão de de chefe de cartório de Seccional, código GEP-daS-011.2, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 31 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.152/2022-ccG, de 23 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1034680,
r E S o l V E:
i. exonerar lUciaNo frEiTaS faria do cargo em comissão de Titular de 
delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a contar de 
1° de setembro de 2022.
ii. nomear carloS cESar 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 1° de setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.153/2022-ccG, de 23 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1032143,
r E S o l V E:
i. exonerar liNcolN cESar PirÃo VrUcK do cargo em comissão de Ti-
tular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a 
contar de 31 de agosto de 2022.
ii. nomear criSTiaN dE VaScoNcEloS BaTiSTa para exercer o cargo em 
comissão de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 31 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº 1.154/2022-ccG, de 23 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. 2022/1156427,
r E S o l V E:
i. exonerar lUcaS MacHado SalES do cargo em comissão de Titular de 
delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a contar de 
10 de agosto de 2022.
ii. nomear aNa PaUla loBaTo PErdiGÃo para exercer o cargo em comis-
são de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 10 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.155/2022-ccG, de 23 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. 2022/1096949,
r E S o l V E:
i. exonerar fraNciS THoMaS ViaNa NaSciMENTo BarroS do cargo em 
comissão de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 3 de fevereiro de 2022.
ii. nomear raMoN cEZar NUNES SoUTo para exercer o cargo em comis-
são de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 3 de fevereiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.156/2022-ccG, de 23 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. 2022/1146295,
r E S o l V E:
i. exonerar aloiSio MacHado da rocHa do cargo em comissão de Ti-
tular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a 
contar de 17 de agosto de 2022.
ii. nomear JoSÉ MaTToS dE carValHo NETo para exercer o cargo em 
comissão de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 17 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.157/2022-ccG, de 23 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. 2022/1102185,
r E S o l V E:
i. exonerar PaUlo HENriQUE GoMES dE carValHo do cargo em comis-
são de chefe de operações de Superintendência, código GEP-daS-011.2, 
com lotação na Polícia civil, a contar de 20 de agosto de 2022.
ii. nomear roMario aBrEU SaNToS para exercer o cargo em comissão 
de chefe de operações de Superintendência, código GEP-daS-011.2, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 20 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.158/2022-ccG, de 23 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. 2022/1141838,
r E S o l V E:
i. exonerar GlaUToN fEiToSa da SilVa do cargo em comissão de chefe 
de operações de Superintendência, código GEP-daS-011.2, com lotação 
na Polícia civil, a contar de 31 de agosto de 2022.
ii. nomear HildEr alVES da SilVa para exercer o cargo em comissão 
de chefe de operações de Superintendência, código GEP-daS-011.2, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 31 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
Portaria Nº 1.159/2022-ccG, de 23 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/876309,
r E S o l V E:
i. exonerar Maria lUcia coSTa doS SaNToS do cargo em comissão de 
Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a 
contar de 1º de setembro de 2022.

ii. nomear fErNaNdo dE SoUZa rocHa para exercer o cargo em comis-
são de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 1º de setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.160/2022-ccG, de 23 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. 2022/1223354,
r E S o l V E:
exonerar lUiZ PaUlo BENJaMiN lEal do cargo em comissão de ajudante 
de ordens, código GEP-daS-011.5, com lotação na casa Militar da Gover-
nadoria do Estado, a contar de 19 de setembro de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.161/2022-ccG, de 23 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo, os termos do Processo nº. 2022/1222961,
r E S o l V E:
nomear JoSÉ roBErTo SilVa XErfaN para exercer o cargo em comissão 
de agente de inteligência, código GEP-daS-011.3, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 14 de setembro de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.162/2022-ccG, de 23 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. 2022/1216005,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, lariSSa Eloi caSTro SaNToS do cargo em comissão 
de apoio Técnico, código GEP-daS-011.3, com lotação no Núcleo de Ge-
renciamento do Pará rural, a contar de 20 de setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.163/2022-ccG, de 23 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. 2022/1207792,
r E S o l V E:
i. exonerar GaBriElla alMEida PaNToJa do cargo em comissão de assis-
tente de centro de Saúde, código GEP-daS-012.1, com lotação na Secre-
taria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear HaNNa adriEli fErrEira dE oliVEira para exercer o cargo 
em comissão de assistente de centro de Saúde, código GEP-daS-012.1, 
com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.164/2022-ccG, de 23 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. 2022/1222377,
r E S o l V E:
i. exonerar Marcio afraNio NUNES PiNTo do cargo em comissão de 
Gerente administrativo de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar 
de 21 de setembro de 2022. 
ii. nomear ElildE da SilVa SoUZa para exercer o cargo em comissão de 
Gerente administrativo de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar 
de 21 de setembro de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
errata da Portaria Nº. 1.137/2022-ccG, de 19 de seteMBro 
de 2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 35.121, 
de 20 de seteMBro de 2022.
onde se lê: “(...) a contar de 19 de setembro de 2022.”
Leia-se: “(...) a contar de 27 de setembro de 2022.”
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Protocolo: 857555
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CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato de Portaria Nº 1114/2022 – di/cMG, 
de 23 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Santo antonio do Taua/
Pa; Período: 12 a 13/09/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 
e 1,0 (pousada); Servidores/Mf: 3° SGT PM daniel dos Santos carvalho, 
54194238/4; 3° SGT PM Marcos Paulo Silva do Nascimento, 54193024/2; 
cB PM rafael de Jesus Barreto, 4220254/4; Sd PM carlos Patrick carvalho 
da Silva, 6402402/2. 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 1115/2022 – di/cMG, 
de 23 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: igarapé-Miri/Pa, Bar-
carena/Pa, Novo repartimento/Pa, Pacajá/Pa, anapú/Pa, Vitoria do Xin-
gu/Pa, altamira/Pa, ruropolis/Pa, Placas/Pa, Uruará/Pa, Medicilandia/Pa 
e Brasil Novo/Pa; Período: 20 a 25/09/2022; Quantidade de diárias: 6,0 
(alimentação) e 5,0 (pousada); Servidores/Mf: TEN cEl QoPM cassio Ta-
baranã Silva, 5807867/3; cB PM alécio fábio cunha Silva, 4218819/2. 
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 1116/2022 – di/cMG, 
de 23 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: altamira/Pa; Período: 21 a 24/09/2022; Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousada); Servidor/Mf: 2° SGT PM r/r 
Pedro dos Santos Brito, 53856360/1. 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 1117/2022 – di/cMG, 
de 23 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 21 a 24/09/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 
(pousada); Servidores/Mf: TEN cEl QoPM antônio alexandre cordeiro de 
oliveira, 5773881; cB PM José Maria da Silva Júnior, 4219260/3. 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 1118/2022 – di/cMG, 
de 23 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: altamira/Pa; Período: 
21 a 24/09/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pou-
sada); Servidores/Mf: 1° TEN QoPM renata de Jesus canuto Pimentel, 
4220536/5. 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 1119/2022 – di/cMG, 
de 23 de seteMBro de 2022

objetivo: Em complementação à Port. 1087/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do Estado; destino: igarapé-Miri/Pa e Barcarena/Pa; Período: 20 
a 21/09/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); 
Servidor/Mf: 3° SGT PM Mário alesandro araujo ferreira, 57199471/3. 
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 1120/2022 – di/cMG, 
de 23 de seteMBro de 2022

objetivo: Em complementação à Port. 1092/2022 – di/cMG, com o intuito 
de desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do Esta-
do; destino: igarapé-Miri/Pa e Barcarena/Pa; Período: 20 a 21/09/2022; 
Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); Servidor/Mf: 
2° SGT PM r/r célio Negrão Gomes, 5018951/2. 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 1121/2022 – di/cMG, 
de 23 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Uruará/Pa; Período: 22 
a 26/09/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousada); 
Servidores/Mf: cB PM luiz ricardo da Silva Martins, 4220329/2; cB PM 
Wendell Matheus dutra lima, 4219891/4. Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1122/2022 – di/cMG, 
de 23 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: anapú/Pa e rurópolis/
Pa; Período: 19 a 24/09/2022; Quantidade de diárias: 6,0 (alimentação) 
e 5,0 (pousada); Servidor/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;

eXtrato de Portaria Nº 1123/2022 – di/cMG, 
de 23 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 16 a 18/09/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 
(pousada); Servidor/Mf: 3° SGT BM Jesiel dias Silva, 54184993/3. 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 1124/2022 – di/cMG, 
de 23 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Marabá/Pa; Período: 
28 a 30/09/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousa-
da); Servidores/Mf: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior, 3405915/4; 
cB PM daniel oliveira de andrade, 57232576/3. Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1125/2022 – di/cMG, 
de 23 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Marabá/Pa; Período: 
28 a 30/09/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pou-
sada); Servidor/Mf: TEN cEl QoPM osmar de Melo Santos, 5811139/3. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 857558

Portaria Nº 089/2022 – cMG, de 23 de seteMBro de 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o art. 5º da lei Estadual nº 9.661, de 1º 
de julho de 2022,
rESolVE:
i - dESiGNar o TEN cEl QoPM JorGE faBrÍcio doS SaNToS, chefe do 
Núcleo de disciplina e correição, para responder pelo cargo de diretor de 
logística, Patrimônio e infraestrutura, cumulativamente com o que exerce, 
no período de 25 a 28 de setembro de 2022, em virtude da titular encon-
trar-se participando de capacitação fora do Estado.
ii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retro-
ativos a contar de 25 de setembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 23 dE SETEMBro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 857561

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 006/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da ProcUradoria-GEral do ESTado, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 34.921.759/0001-29 e a empresa arMaNdo MiTSUaKi 
NaKaMarU, pessoa jurídica inscrita no cNPJ/Mf n° 83.898.957/0001-24
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de 
manutenção do Serviço do Sc&dP – Sistema de controle de distribuição 
de Processos, com garantia de evolução tecnológica, suporte técnico e ma-
nutenção pós-implantação do Upgrade do Sistema Sc&dP – Sistema Web 
de Processos, repassando o conhecimento para a equipe de servidores da 
Gerência de informática.
Valor ESTiMado: r$ 120.000,00(cento e vinte mil reais).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE lici-
TaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, i, da lei federal 
nº 8.666/93, considerando os serviços técnicos especializados, de nature-
za singular, com entidade de notória especialização.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática 25101.03.126.1508.8238, 
elemento de despesa 339040, fonte de recurso 0101.
ordENador rESPoNSáVEl: ricardo NaSSEr SEfEr– 
Procurador-Geral do Estado.
foro: Belém - Estado do Pará.
Belém, 21 de setembro de 2022.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 857018

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Procurador-Geral do Estado do Pará, resolve ratificar o Termo de Inexi-
gibilidade de licitação nº 006/2022 para a contratação de prestação de 
serviços de manutenção do Serviço do Sc&dP – Sistema de controle de 
distribuição de Processos, com garantia de evolução tecnológica, suporte 
técnico e manutenção pós-implantação do Upgrade do Sistema Sc&dP – 
Sistema Web de Processos, repassando o conhecimento para a equipe de 
servidores da Gerência de informática.
Valor: r$ 120.000,00(cento e vinte mil reais).
Belém (Pa). 21 de setembro de 2022.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 857026
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 472/2022-PGe.G. Belém, 23 de setembro de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1195352
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor david da Silva Neto, assistente de Procuradoria, 
identidade funcional nº 55589343/1 e cPf nº 166.851.642-04, suprimento 
de fundos no valor de r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária abaixo:
25101.03.122.1297.8338 - 339039  - r$ 2.500,00
o prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 857204

diÁria
.

Portaria Nº 471/2022-PGe.G. Belém, 22 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1224709.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 01 ½ diária aos 
servidores ibraim José das Merces rocha, Procurador do Estado, identida-
de funcional nº 5747864/1 e alexandre Mallet alvarez, auxiliar operacional 
de procuradoria, identidade funcional nº 54189195/2, para realização de 
audiência judicial referente ao processo nº 0004956.78.2009.8.14.0015, 
no dia 04.11.2022
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Tailandia/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 857011
Portaria Nº 470/2022-PGe.G. Belém, 22 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1188815.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 01 ½ diária aos 
servidores luciana cristina Brito, Procuradora do Estado, identidade fun-
cional nº 5930954/1, e alexandre Mallet alvarez, auxiliar operacional de 
procuradoria, identidade funcional nº 54189195/2, para realização de audi-
ência de conciliação referente ao processo nº 0801847-432022.8.14.0074 
, no dia 19.10.2022
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Tailandia/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 856990

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

Na publicação do Diário Oficial Nº 35.122, do dia 21 de setembro de 
2022, Protocolo: 855181:
onde se lê:
TErMo dE HoMoloGaÇÃo
Leia-se:
TErMo dE adJUdicaÇÃo

Protocolo: 856898
errata

Na publicação do doe 34.966, de 11 de maio de 2022, referente a Portaria 
N°108/2022-GaB/seac de 10 de maio de 2022, Processo 2022/553807
oNde se LÊ:

5947176/2 faBricio PiNTo dE BarroS 130.573.654-25

Leia-se:

5947176/2 faBricio PiNTo dE BarroS 667.073.742-49

Protocolo: 857432

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 14/2022
Processo Nº: 2022/317907
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de limpeza, higiene e conservação, com fornecimento de materiais, insu-
mos e equipamentos adequados para execução nas instalações das Usinas 
da Paz da Terra firme, Guamá e Jurunas, por um período de 12 (doze) 

meses, conforme especificações e estimativas de quantidades contidos no 
anexo i (Termo de referência).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 24, Xiii da lei 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 23/09/2022.
Valor GloBal: r$ 4.436.238,96 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e 
seis mil e duzentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 760101; função: 08; Subfunção: 422; Progra-
ma: 1500; Projeto atividade: 8818; Natureza da despesa: 339037; fon-
te de recurso: 0101006360; ação: 278361 (implementação à Usina da 
Paz – Guamá); Plano interno: 105USG8818c (implantação da USiPaZ do 
Guamá); ação: 278363 (implementação à Usina da Paz – Terra firme); 
Plano interno: 105UST8818c (implantação da USiPaZ da Terra firme); 
ação: 278362 (implementação à Usina da Paz - Jurunas); Plano interno: 
105USJ8818c (implantação da USiPaZ do Jurunas).
coNTraTaNTE: SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cida-
daNia, cNPJ: 37.205.760/0001-45.
coNTraTado: aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo Pará (faBrica ESPEraN-
Ça), cNPJ:  07.553.026/0001-06.
ordENador
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 857517

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa
ato: 14
data: 23/09/2022
Numero da dispensa: 14/2022
ordENador
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 857519
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 250 de 22 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 2022/679792.
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor aNdErSoN lUiZ dE SoUZa caSTro , iden-
tidade funcional nº 5949112/1, ocupante do cargo de assessor, para 
acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 019/2022, celebrado 
entre a fundação ParáPaZ e a lUiZ ViaNa TraNSPorTES lTda, cNPJ: 
07.590.934/0001-70 cujo objeto é contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de locaÇÃo dE VEicUloS, para atender as 
necessidades da fundação ParaPaZ.
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 Suplente, PaUlo iVaN coNcEiÇÃo dE liMa, identidade 
funcional n° 5946741/1, ocupante do cargo de assessor.
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, 22 dE SETEMBro dE 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 856915

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 251 de 22 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, 03 (três) diárias e ½ 
(meia) em favor dos servidores listados abaixo que fiscalizarão e acom-
panharão a execução da 2ª edição do projeto casamento comunitário, no 
município de Paragominas/Pa, no período de 23 a 26 de setembro de 2022.

SErVidor MaTrÍcUla
ana carolina do rosario Vieira 5941222/5

Emerson rodrigo Zagalo cardoso 5946746/3
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Patrícia de lima ferreira 55588559/6
danúzia Silva de Souza 54192479/2

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

Protocolo: 857550

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 917/2022/daF/sePLad, de 22 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° 2022/1166017;
rESolVE:
coNcEdEr à servidora ElZa Maria da coSTa loBo, id. funcional nº 
3154157/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, lo tada na 
coordenadoria de Gestão de Pessoas, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 12 de setembro de 2022 a 11 de outubro de 2022, referente 
ao triênio 16/03/2001 a 15/03/200 (2ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 22 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 857344

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 919/2022-daF/sePLad, de 22 de seteMBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1225724 e, ainda, o lau-
do Médico nº. 94042
r E S o l V E:
i - ProrroGar, por 180 (cento e oitenta) dias, a licença para Tratamento 
de Saúde, do servidor aNToNio do roZario TEodoro dE BarroS, id. 
funcional nº. 26867/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional e Segu-
rança, lotado na coordenadoria de controle e Movimentação de Pessoas, 
no período de 28/07/2022 a 23/01/2023.
ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 28/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 22 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças.

Protocolo: 856891
Portaria Nº 918/2022-daF/sePLad, de 22 de seteMBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1226374 e, ainda, o ates-
tado Médico 29/07/2022,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 07 (sete) dias de licença para Tratamento de Saúde ao ser-
vidor aNToNio carloS aBBadE PErEira, id. funcional nº. 5901442/3, 
ocupante do cargo de assessor, lotado na coordenadoria de contratos e 
convênios, no período de 29/07/2022 a 04/08/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 29/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 22 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 857016

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N º 015/2022– sePLad/Pa
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, designado atra-
vés do decreto Governamental do dia 01 de abril de 2022, publicado no 
doE nº 34.918 de 01 de abril de 2022, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas (inciso iV do art. 5º da lei nº 6.474/02) e após constatação 
do cumprimento das exigências legais relativas ao processo licitatório pela 
consultoria Jurídica e o Núcleo de controle interno, conforme Manifesta-
ção Jurídica nº 401/2022/cJUr/SEPlad (seq. 67) e despacho do controle 
interno (seq. 69), respectivamente, resolve:
adJUdicar E HoMoloGar o objeto do Pregão Eletrônico nº 015/2022, 
processo nº 2022/328175, que trata da contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de cronometragem, fornecimento de infra-
estrutura física, pessoal e logística, necessários à organização, execução e 
premiação do evento: iX corrida E caMiNHada do SErVidor PÚBlico 
ESTadUal E ii PaSSEio ciclÍSTico do SErVidor PÚBlico ESTadUal, 
conforme especificações constantes do edital e seus anexos, da empresa 
abaixo relacionada:
raZÃo Social: caPiTal EVENToS E rESTaUraNTE EirEli
cNPJ: 22.707.168/0001-74

iteM tiPo de MateriaL/serV. Qtd. VaLor UNit. VaLor totaL

1 Serviço de gestão de eventos - corrida e 
caminhada do servidor 2022 1 r$ 299.900,00 r$ 299.900,00

ToTal  r$ 299.900,00

Belém, 20 de setembro de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 856923

.

.

oUtras MatÉrias
.

coNVÊNio N° 009/2022
Exercício: 2022
objeto: conceder estágio curricular remunerado e não remunerado aos 
estudantes regularmente matriculados nos cursos de nível superior de gra-
duação, nos órgãos da administração direta, Entidades autárquicas e fun-
dações do Governo do Estado do Pará.
Vigência do convênio: 26/09/2022 a 25/09/2027
Valor: r$ 0,00
dotação orçamentária: 00000
fonte de recurso: 00000
data da assinatura: 23/09/2022
ParTES:
Beneficiário: FACULDADE UNYLEYA - EAD
concedente: Governo do Estado do Pará através da Secretaria de Estado 
de Planejamento e administração - SEPlad

Protocolo: 857074
retiFicaÇÃo Nº 43/2022
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
decreto nº 2569, de 23/08/2022, publicado no d.o.e nº 35.088, de 24/08/2022
oNde se LÊ:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

071011545114897645 – SEdoP 0101 449051 4.225,40

Leia-se:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

071011545114897645 – SEdoP 6101 449051 4.225,40

Portaria Nº 353, de 23 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° 2644, de 23/09/2022 e 2645, de 23/09/2022.
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
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aNeXo a Portaria Nº 353, de 23 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
cBM

outras despesas 
correntes 94.205,50 0,00 0,00 0,00 94.205,50

despesas ordinárias
 0101 94.205,50 0,00 0,00 0,00 94.205,50

Polícia civil
outras despesas 

correntes 631.100,00 5.551.363,00 5.551.363,00 295.572,35 12.029.398,35

despesas ordinárias
 0301 631.100,00 5.551.363,00 5.551.363,00 295.572,35 12.029.398,35

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SETUr
outras despesas 

correntes 1.639.363,48 0,00 0,00 0,00 1.639.363,48

contrato Estimativo
 0101 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

despesas ordinárias
 0301 1.389.363,48 0,00 0,00 0,00 1.389.363,48

GESTÃo
Enc. SEfa

outras despesas 
correntes 30.700,39 15.350,20 15.350,20 15.350,16 76.750,95

despesas ordinárias
 0180 30.700,39 15.350,20 15.350,20 15.350,16 76.750,95

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 14.651.837,69 0,00 0,00 0,00 14.651.837,69

obras e instalações
 0101 4.980.361,35 0,00 0,00 0,00 4.980.361,35

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 9.671.476,34 0,00 0,00 0,00 9.671.476,34
SETraN

investimentos 5.108.565,03 0,00 0,00 0,00 5.108.565,03
obras e instalações

 0101 5.108.565,03 0,00 0,00 0,00 5.108.565,03
PolÍTica Social

Hol
outras despesas 

correntes 1.872.450,00 0,00 0,00 0,00 1.872.450,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 1.872.450,00 0,00 0,00 0,00 1.872.450,00

SEJUdH
outras despesas 

correntes 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

despesas ordinárias
 0101 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

SEdUc
investimentos 3.325.863,00 0,00 0,00 0,00 3.325.863,00

obras e instalações
 0306 3.325.863,00 0,00 0,00 0,00 3.325.863,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

SEJUdH
 0101 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Educação Básica 3.325.863,00 0,00 0,00 0,00 3.325.863,00

SEdUc
 0306 3.325.863,00 0,00 0,00 0,00 3.325.863,00

Encargos Especiais 30.700,39 15.350,20 15.350,20 15.350,16 76.750,95
Enc. SEfa

 0180 30.700,39 15.350,20 15.350,20 15.350,16 76.750,95
Governança 

Pública 94.205,50 0,00 0,00 0,00 94.205,50

cBM
 0101 94.205,50 0,00 0,00 0,00 94.205,50

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
6.619.724,83 0,00 0,00 0,00 6.619.724,83

SEdoP
 0101 4.980.361,35 0,00 0,00 0,00 4.980.361,35

SETUr
 0101 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
 0301 1.389.363,48 0,00 0,00 0,00 1.389.363,48

infraestrutura e 
logística 5.108.565,03 0,00 0,00 0,00 5.108.565,03

SETraN
 0101 5.108.565,03 0,00 0,00 0,00 5.108.565,03

Manutenção da 
Gestão 631.100,00 5.551.363,00 5.551.363,00 295.572,35 12.029.398,35

Polícia civil
 0301 631.100,00 5.551.363,00 5.551.363,00 295.572,35 12.029.398,35

Saúde 11.543.926,34 0,00 0,00 0,00 11.543.926,34
Hol

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 1.872.450,00 0,00 0,00 0,00 1.872.450,00
SEdoP

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 9.671.476,34 0,00 0,00 0,00 9.671.476,34

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         14.433.131,88 0,00 0,00 0,00 14.433.131,88

0103 - fES - recursos 
ordinários 9.671.476,34 0,00 0,00 0,00 9.671.476,34

0149 - fES - SUS / fundo 
a fundo 1.872.450,00 0,00 0,00 0,00 1.872.450,00

0180 - recursos ordinários - 
outorga crédito icMS 30.700,39 15.350,20 15.350,20 15.350,16 76.750,95

0301 - recursos ordinários 2.020.463,48 5.551.363,00 5.551.363,00 295.572,35 13.418.761,83
0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
3.325.863,00 0,00 0,00 0,00 3.325.863,00

ToTal 31.354.085,09 5.566.713,20 5.566.713,20 310.922,51 42.798.434,00

Portaria Nº 354, de 23 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$ 29.033.665,93 (Vinte e Nove Milhões, Trinta 
e Três Mil, Seiscentos e Sessenta e cinco reais e Noventa e Três centavos), 
a quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) 
da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constan-
te(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 354, de 23 de seteMBro de 2022

Área/UNidade orÇa-
MeNtÁria/GrUPo de 
desPesa/sUBGrUPo 

de desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

GESTÃo
Enc. SEfa

inversões financeiras 4.941.437,43 7.000.000,00 5.000.000,00 5.004.213,80 21.945.651,23
aumento de capital

 0130 4.941.437,43 7.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 21.941.437,43

 0306 0,00 0,00 0,00 4.213,80 4.213,80
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PolÍTica Social
SESPa

inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 7.088.014,70 7.088.014,70
desapropriação

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 7.088.014,70 7.088.014,70

ProGraMa/orGÃo FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
Encargos Especiais 4.941.437,43 7.000.000,00 5.000.000,00 5.004.213,80 21.945.651,23

Enc. SEfa
 0130 4.941.437,43 7.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 21.941.437,43
 0306 0,00 0,00 0,00 4.213,80 4.213,80

Saúde 0,00 0,00 0,00 7.088.014,70 7.088.014,70
SESPa

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 7.088.014,70 7.088.014,70

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0103 - fES - recursos 

ordinários 0,00 0,00 0,00 7.088.014,70 7.088.014,70

0130 - oPEracoES dE 
crEdiTo iNTErNaS                               4.941.437,43 7.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 21.941.437,43

0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 0,00 0,00 4.213,80 4.213,80

ToTal 4.941.437,43 7.000.000,00 5.000.000,00 12.092.228,50 29.033.665,93

Portaria Nº 355, de 23 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 
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 3º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 37.672.721,60 (Trinta e Sete Milhões, Seis-
centos e Setenta e dois Mil, Setecentos e Vinte e Um reais e Sessenta 
centavos), a quota do terceiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de 
despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) ane-
xo(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 355, de 23 de seteMBro de 2022

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

PolÍTica Social
fund. Santa casa
outras despesas 

correntes 2.504.960,00 2.504.960,00 2.504.960,00 2.504.960,00 10.019.840,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0101 2.504.960,00 2.504.960,00 2.504.960,00 2.504.960,00 10.019.840,00

HEMoPa
outras despesas 

correntes 836.724,00 836.724,00 836.724,00 836.724,00 3.346.896,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0101 836.724,00 836.724,00 836.724,00 836.724,00 3.346.896,00

SESPa
outras despesas 

correntes 6.076.496,40 6.076.496,40 6.076.496,40 6.076.496,40 24.305.985,60

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0101 6.076.496,40 6.076.496,40 6.076.496,40 6.076.496,40 24.305.985,60

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

Manutenção da 
Gestão 9.418.180,40 9.418.180,40 9.418.180,40 9.418.180,40 37.672.721,60

fund. Santa casa
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0101 2.504.960,00 2.504.960,00 2.504.960,00 2.504.960,00 10.019.840,00

HEMoPa
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0101 836.724,00 836.724,00 836.724,00 836.724,00 3.346.896,00

SESPa
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0101 6.076.496,40 6.076.496,40 6.076.496,40 6.076.496,40 24.305.985,60

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         9.418.180,40 9.418.180,40 9.418.180,40 9.418.180,40 37.672.721,60

ToTal 9.418.180,40 9.418.180,40 9.418.180,40 9.418.180,40 37.672.721,60

Portaria Nº 356, de 23 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 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 500.000,00 (Quinhentos Mil reais), a quota 
do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) 
Unidade(s) orçamentária(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 356, de 23 de seteMBro de 2022

Área/UNidade orÇa-
MeNtÁria/GrUPo de 
desPesa/sUBGrUPo 

de desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

PolÍTica Social
fES

outras despesas correntes 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
despesas ordinárias

 0349 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

ProGraMa/orGÃo FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
Saúde 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
fES
 0349 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0349 - fES - SUS / fundo 

a fundo 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

ToTal 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

Protocolo: 857560

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 181 de 23 de setembro de 2022.
o Presidente em exercício da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 de agosto 
de 2022, publicado no Diário Oficial n.º 35.089 de 24 de Agosto de 2022.
considerando o PaE nº 2022/785589
resolve:
conceder de acordo com arts. 98 e 99, inciso i, letra “a”, da lei nº 5.810 
de 24.01.94, ao servidor NilToN NUNES diaS, matrícula nº 5051347/2, 
ocupante da função de aUX. dE adMiNiSTraÇao “a” licença Prêmio de 
60 (sessenta) dias, no período de 03/10/2022 a 02/12/2022, referente ao 
triênio de 01/06/1991 à 31/05/1994.
MoiSES alVES dE SoUZa
Presidente em Exercício

Protocolo: 856953
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Portaria Nº 182 de 23 de setembro de 2022.
o Presidente em exercício da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 de agosto 
de 2022, publicado no Diário Oficial n.º 35.089 de 24 de Agosto de 2022.
considerando o PaE nº 2022/415213;
resolve:
conceder de acordo com arts. 98 e 99, inciso i, letra “a”, da lei nº 5.810 de 
24.01.94, ao servidor lUiZ carloS BarBoSa do NaSciMENTo, matrícula 
nº 3151662/1, ocupante da função de aSS. dE oPEraÇÕES GráficaS 
“B” licença Prêmio de 60 (sessenta) dias, no período de 17/10/2022 à 
15/12/2022, referente ao triênio de 01/09/2014 à 31/08/2017.
MoiSES alVES dE SoUZa
Presidente em Exercício

Protocolo: 857180

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
Número: 020/2022/ioE
assinatura: 23/09/2022
Justificativa: Mudança da Funcional Pragmática
dotação orçamentária para o exercício de 2022:
fonte de recurso: 0261.00.0000
Natureza da despesa: 33.90.40
Programa de Trabalho: 22.126.1508.8238
Plano interno: 412.000.8238c
contrato nº: 031/2022/ioE
fundamentação legal: art. 65, §8ºda lei n.º 8.666/93.
contratado: EMPrESa ProNTo diGiTal coNSUlToria dESiGN EM SolU-
ÇÕES EM iNforMáTica lTda-ME
ordenador: MoiSES alVES dE SoUZa

Protocolo: 857216

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 214 de 23 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,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal no 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870 de 04 de outubro 
de 2013, e os Processos n° 2020/375115 e nº 2022/1229682;
rESolVE:
i – dESiGNar, a servidora ViViaNi da coSTa raYol, matrícula nº 
57214153/1, assistente administrativo e no seu impedimento o servidor 
HElENo MorEira dE PaUla, matrícula nº 54197036/1, Técnico em Ges-
tão de agropecuária, para exercer o encargo de fiscais do contrato ad-
ministrativo nº 011/2017, firmado entre a Escola de Governança Pública 
do Estado do Pará – EGPa e a Empresa KaPa caPiTal lTda-ME, cNPJ Nº. 
13.279.768-0001/98, que tem por objeto a contratação dos serviços de 
limpeza e conservação predial.
ii - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 856930

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 015/2020 - eGPa
Exercício: 2022
Classificação do objeto: Outros
objeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica ESPEcialiZada Na loca-
ÇÃo dE VEÍcUloS aUToMoTorES TErrESTrE, Para aTENdEr dEMaN-
daS loGiSTicaS dE TraNSPorTE.
Justificativa: Prorrogação da Vigência do contrato original, por mais 12 
meses, conforme estabelece a cláUSUla QUiNTa.
Valor: r$ 72.360,00 (Setenta e dois mil trezentos e sessenta reais).
data da assinatura: 22/09/2022
Vigência: 12 (doze) meses – 22/09/2022 à 21/09/2023
Pregão Eletrônico Nº 003/2020 – EGPa
orçamento:
funcional Programática: 04.122.1297.8338
fonte de recursos: 0101006355
Elemento de despesa: 339033
contratado: aTlaNTa rENT a car lTda.
cNPJ: 01.135.910/0001-44
Endereço: rua oliveira Belo nº 840 – Umarizal, cEP: 66.050-380,
cidade. Belém-Pa
contato: (91) 32496869 / 981167090 / 98117-0000
E-mail: atlanta@atlantabelem.com.br
ordenador: WilSoN lUiZ alVES fErrEira/ dirETor GEral iNTEriNo – EGPa

Protocolo: 857029

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2.117 de 22 de seteMBro de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores JorGE aUGUSTo SilVa MENdES Matricu-
la n°.:57230166/1, assistente de infraestrutura e o Sr. carloS JoSÉ dE 
SoUZa MoNTEiro, Matricula n°.:3217884/1,  Servernte , para atuarem, 
respectivamente como Fiscal Titular e Fiscal Substituto do Contrato fir-
mado entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda - SEfa e a empresa 
ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇo lTda-EPP, sob o cNPJ 
nº 11.489.784/0001-80, referente ao 2º Termo aditivo ao contrato ad-
ministrativo nº 084/2021, tendo como objeto a contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva de aparelhos de ar condicionado, instalados nas dependências 
prediais da SEfa, nos municípios de Santarém (Grupo 02) e Marabá (Grupo 
03), para atender a Secretaria de Estado da fazenda - SEfa.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração - SEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 856954

errata
.

errata
a instrução Normativa nº 021, de 20 de setembro de 2022, publi-
cada no Diário Oficial do Estado nº 35.122, de 21 de setembro de 
2022, p. 20 e 21:
1. a) no art. 4º, onde se lê:
“Viii - representação funcional;
Viii - Procedimento administrativo Tributário;
iX - Tesouro Estadual;
X - treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos e tecnológicos;
Xi - atividades especiais;
Xii - atividades relacionadas à corregedoria;
Xiii - atividades relacionadas à inteligência fiscal.”;
leia-se:
“Vii - representação funcional;
Viii - Procedimento administrativo Tributário;
iX - treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos e tecnológicos;
X - atividades especiais;
Xi - atividades relacionadas à corregedoria;
Xii - atividades relacionadas à inteligência fiscal.”;
1. b) no art. 5º, onde se lê:
“• 1º A pontuação ponderada [...]”;
“• 2º A pontuação referente [...]”;
“• 3º Na hipótese da pontuação [...]”;
“• 4º Nas hipóteses dos afastamentos [...]”;
“• 5º O disposto no [...]”;
leia-se:
“§ 1º A pontuação ponderada [...]”;
“§ 2º A pontuação referente [...]”;
“§ 3º Na hipótese da pontuação [...]”;
“§ 4º Nas hipóteses dos afastamentos [...]”;
“§ 5º O disposto no [...]”;
1. c) no art. 8º, onde se lê:
“• 1º O servidor subordinado [...]”;
“• 2º Nas ausências e [...]”;
“• 3º As avaliações de [...]”;
leia-se:
“§ 1º O servidor subordinado [...]”;
“§ 2º Nas ausências e [...]”;
“§ 3º As avaliações de [...]”;
1. d) no art. 10, onde se lê:
“• 1º O pedido de [...]”;
“• 2º A Comissão de [...]”;
“• 3º O pedido de [...]”;
“• 4º A decisão do [...]”;
“• 5º Até o dia [...]”;
leia-se:
“§ 1º O pedido de [...]”;
“§ 2º A Comissão de [...]”;
“§ 3º O pedido de [...]”;
“§ 4º A decisão do [...]”;
“§ 5º Até o dia [...]”;
1. e) no art. 11, onde se lê:
“• 1º O recurso de que [...]”;
“• 2º O recurso deverá [...]”;
leia-se:
“§ 1º O recurso de que [...]”;
“§ 2º O recurso deverá [...]”;
1. f) no art. 13, onde se lê:
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“• 1º A Comissão de [...]”;
“• 2º O mandato dos [...]”;
leia-se:
“§ 1º A Comissão de [...]”;
“§ 2º O mandato dos [...]”.

Protocolo: 857092

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º.
contrato: 094/2021/SEfa.
data da assinatura: 21/09/2022.
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato no 094/2021/SEfa, que 
trata da contratação de consultor individual, tem por objeto: a prorrogação 
do prazo de vigência pelo período 12 (doze) meses com início em 28 de 
setembro de 2022 e término em 27 de setembro de 2023. o reajuste do 
valor mensal do contrato, passando de r$ 10.000,00 (dez mil reais) para 
r$ 11.006,92 (onze mil, seis reais e noventa e dois centavos).
funcional Programática/ atividade: 17101.04.126.1508.8238 Órgão: 
17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170107 - Pará GoV. ProfiSco ii
função: 04 - administração
Sub-função: 126 – Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8238 - Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Valor mensal de consultor r$ 11.006,92
Valor Total r$ 132.083,04
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
fontes de recursos: 0131 / 0331 - operações de crédito Externas /Pro-
fiSco ii Externas/BaNco iNTEraMEricaNo dE dESENVolViMENTo - Bid
contratado: fáBio aNdrÉ ESTEVES MENdES, brasileiro, casado, analista 
de sistemas, inscrito no cPf sob o nº 017.147.262-40, portador do rG nº. 6821810 
SSP/Pa, residente e domiciliado na av. roberto camelier, nº 452, Ed. carmem San-
dra danim, B1, apto. 302, Bairro Jurunas, Belém/Pa, cEP: 66.033-420.
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior.

Protocolo: 857058
termo aditivo: 1º.
contrato: 089/2021/SEfa.
data da assinatura: 20/09/2022.
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato no 089/2021/SEfa, que 
trata da contratação de consultor individual, tem por objeto: a prorrogação 
do prazo de vigência pelo período 12 (doze) meses com início em 28 de 
setembro de 2022 e término em 27 de setembro de 2023. o reajuste do 
valor mensal do contrato, passando de r$ 9.000,00 (nove mil reais) para 
r$ 9.906,23 (nove mil, novecentos e seis reais e vinte e três centavos).
funcional Programática/ atividade: 17101.04.126.1508.8238 Órgão: 
17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170107 - Pará GoV. ProfiSco ii
função: 04 - administração
Sub-função: 126 – Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8238 - Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Valor mensal de consultor r$ 9.906,23
Valor Total r$ 118.874,76
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
fontes de recursos: 0131 / 0331 - operações de crédito Externas /Pro-
fiSco ii Externas/BaNco iNTEraMEricaNo dE dESENVolViMENTo – Bid
contratado: aNTÔNio VicENTE coElHo MorEira, brasileiro, solteiro, 
analista de sistemas, inscrito no cPf sob o nº 016.369.472-98, portador 
do rG nº. 6466439 Pc/Pa, residente e domiciliado na Passagem Heróis de 
Montesse, nº 56, Bairro Marambaia, Belém/Pa, cEP: 66.620-580.
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior.

Protocolo: 857049
termo aditivo: 1º.
contrato: 093/2021/SEfa.
data da assinatura: 20/09/2022.
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato no 093/2021/SEfa, que 
trata da contratação de consultor individual, tem por objeto: a prorrogação 
do prazo de vigência pelo período 12 (doze) meses com início em 28 de se-
tembro de 2022 e término em 27 de setembro de 2023. o reajuste do valor 
mensal do contrato, passando de r$ 15.000,00 (quinze mil reais) para r$ 
16.510,39 (dezesseis mil, quinhentos e dez reais e trinta e nove centavos).
funcional Programática/ atividade: 17101.04.126.1508.8238 Órgão: 
17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170107 - Pará GoV. ProfiSco ii
função: 04 - administração
Sub-função: 126 – Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8238 - Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Valor mensal de consultor r$ 16.510,39
Valor Total r$ 198.124,68
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
fontes de recursos: 0131 / 0331 - operações de crédito Externas /Pro-
fiSco ii Externas/BaNco iNTEraMEricaNo dE dESENVolViMENTo - Bid
contratado: caSTro HENriQUE cUNHa dE SoUZa, brasileiro, casado, 
analista de sistemas, inscrito no cPf sob o nº 016.879.851-46, portador 
do rG nº. 890886 SSP/To, residente e domiciliado na arNE 51, al 28, HM 
4, Bl 5, res. Tom Jobim, apto. 303, Bairro Plano diretor Norte, Palmas/
To, cEP: 77.006-450.
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior.

Protocolo: 857053

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº2128, 23 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021,  publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/1190982- rESolVE:
coNcEdEr a servidora aNa Márcia MENdES BraGa, cargo assistente 
fazendário, Matricula nº5225884/1 , portadora do cPf nº 281.986.382-53, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 2.000,00 ( dois mil reais ), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: 2.000,00 (dois mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-Ma-
raBá, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de SETEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 857256

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração.
Portaria Nº 2089 de 22 de setembro de 2022 autorizar 1/2  diária 
ao servidor aNToNio EdiValdo cHaVES, nº 0504943102, MoToriSTa 
faZENdário, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE 
PORTOS E AEROPORTOS, objetivo de conduzir viatura oficial, no período de 
22.09.2022, no trecho Belém / Vila do conde / Belém.
Portaria Nº 2090 de 22 de setembro de 2022 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor Mario aNToNio cardoSo SaBado, nº 0324805401, 
MoToriSTa, cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo de con-
duzir veículo oficial transportando bens móveis para unidades desta Secre-
taria, no período de 22.09.2022 à 25.09.2022, no trecho Belém - itinga 
- Paragominas - capanema - Gurupi - Belém.
Portaria Nº  2091 de 22 de setembro de 2022 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor carloS JoSE dE SoUZa MoNTEiro, nº 0321788401, 
SErVENTE rEf. i, cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo de 
realizar entrega de bens e móveis nas cEraT´S, no período de 22.09.2022 
à 25.09.2022, no trecho Belém - itinga - Paragominas -Gurupi - capane-
ma - Belém.
Portaria Nº 2094 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  di-
árias ao servidor JUlio aBrEU GEBara MUraro, nº 5520939801, fiScal 
-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiNGa, 
objetivo de participar do treinamento de campo durante o curso de for-
mação, no período de 28.09.2022 à 04.10.2022, no trecho itinga - Belém 
- Gurupi - Belém - itinga.
Portaria Nº 2095 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  
diárias ao servidor VicTor SoUZa rEBoUÇaS, nº 5520906301, fiScal 
-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi, 
objetivo de participar do treinamento de campo durante o curso de forma-
ção, no período de 28.09.2022 à 04.10.2022, no trecho Gurupi - Belém 
- itinga - Belém - Gurupi.
Portaria Nº 2096 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  
diárias ao servidor JoSE alBErTo dElla MEa JUNior, nº 5520902801, 
fiScal -a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da 
SErra do cacHiMBo, objetivo de participar do treinamento de campo 
durante o curso de formação, no período de 28.09.2022 à 04.10.2022, no 
trecho Serra do cachimbo - Belém - itinga - Belém - Sera do cachimbo.
Portaria Nº 2097 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  
diárias a servidora BrUNa THiaGo da SilVa, nº 5520936201,  fiScal -a, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi, obje-
tivo de participar do treinamento de campo durante o curso de formação, 
no período de 28.09.2022 à 04.10.2022, no trecho Gurupi - Belém - itinga 
- Belém - Gurupi.
Portaria Nº 2098 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  diá-
rias ao servidor MarcElo TaTSUo iKariMoTo, nº 5520907801, fiScal-a, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do TaPaJÓS, ob-
jetivo de participar do treinamento de campo durante o curso de formação, 
no período de 28.09.2022  à 04.10.2022, no trecho Óbidos - Santarém - 
Belém - itinga - Belém - Santarém - Óbidos.
Portaria N º 2099 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  
diárias ao servidor JUaN fEliPE fEliX corralES, nº 5520915601, fiScal 
-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi, 
objetivo de participar do treinamento de campo durante o curso de forma-
ção, no período de 28.09.2022 à 04.10.2022, no trecho Gurupi - Belém 
- itinga - Belém – Gurupi.
Portaria Nº 2100 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  
diárias ao servidor MaTHEUS PiETro MaraSSi GoMES, nº 5520904601, 
fiScal -a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do 
TaPaJÓS, objetivo de participar do treinamento de campo durante o curso 
de formação, no período de 28.09.2022 à 04.10.2022, no trecho Óbidos – 
Santarém – Belém – itinga – Belém – Santarém - Óbidos..
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Portaria Nº 2051 de 15 de setembro de 2022 autorizar 8 e 1/2  
diárias ao servidor VolNaNdES alVES da SilVa PErEira, nº 0591484201, 
aUdiTor-a, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TRÂNSITO, objetivo de verificar a nova localização do posto fiscal de São 
Geraldo do araguaia, no período de 28.09.2022 à 06.10.2022, no trecho Be-
lém - Gurupi - itinga - Marabá - São Geraldo do araguaia - Marabá - Belém.
Portaria Nº 2101 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  
diárias a servidora WidYaNE alVES lESSa araÚJo, nº 5520890801, fiS-
cal-a, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  ara-
GUaia, objetivo de treinamento de campo durante o curso de formação, 
no período de 28.09.2022 à 04.10.2022, no trecho conceição do araguaia 
- Belém - Gurupi - Belém - conceição do araguaia.
Portaria Nº 2102 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  di-
árias ao servidor faBricio JUlio corrEa dE alMEida, nº 5520932001, 
fiScal-a, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  
araGUaia, objetivo de treinamento de campo durante o curso de for-
mação, no período de 28.09.2022 à 04.10.2022, no trecho conceição do 
araguaia - Belém - Gurupi - Belém - conceição do araguaia.
Portaria Nº 2103 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  
diárias ao servidor filiPE PiNHo dE MEllo, nº 5520933001, fiScal-a, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do TaPaJÓS, ob-
jetivo de treinamento de campo durante o curso de formação, no período 
de 28.09.2022 à 04.10.2022, no trecho Óbidos - Santarém - Belém - Guru-
pi - Belém - Santarém - Óbidos.
Portaria Nº 2104 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  
diárias a servidora JacQUEliNNE da SilVa MEllo, nº 5520930301, fiS-
cal-a, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  ara-
GUaia, objetivo de treinamento de campo durante o curso de formação, 
no período de 28.09.2022 à 04.10.2022, no trecho conceição do araguaia 
- Belém - Gurupi - Belém - conceição do araguaia.
Portaria Nº 2105 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  diá-
rias ao servidor lEoNardo MENEZES PaSSariN, nº 5520932601, fiScal 
dE rEcEiTaS ESTadUaiS-a, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria 
EM TraNS. do  araGUaia, objetivo de treinamento de campo durante 
o curso de formação, no período de 28.09.2022 à 04.10.2022, no trecho 
conceição do araguaia - Belém - Gurupi - Belém - conceição do araguaia.
Portaria Nº 2107 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  diárias 
ao servidor MaTEUS BaNdEira PoNTES, nº 5520908501, fiScal-a, coord. 
EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE caraJáS, objetivo de trei-
namento de campo durante o curso de formação, no período de 28.09.2022 à 
04.10.2022, no trecho Marabá - Belém - Gurupi - Belém - Marabá.
Portaria Nº 2108 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  diárias 
ao servidor aNToNio roGErio SilVa frEirE, nº 5520906401, fiScal-a, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiNGa, obje-
tivo de treinamento de campo durante o curso de formação, no período de 
28.09.2022 à 04.10.2022, no trecho itinga - Belém - Gurupi - Belém - itinga
Portaria Nº 2109 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  diárias 
ao servidor MaTHEUS MaToS PaSSoS liMa, nº 5520933401, fiScal-a, co-
ord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE caraJáS, objetivo de 
treinamento de campo durante o curso de formação, no período de 28.09.2022 à 
04.10.2022, no trecho Marabá - Belém - Gurupi - Belém - Marabá.
Portaria Nº 2110 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  diá-
rias a servidora raYaNNE EXPEdiTa loPES PErEira, nº 5520912701, fiS-
cal-a, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  ara-
GUaia, objetivo de treinamento de campo durante o curso de formação, 
no período de 28.09.2022 à 04.10.2022, no trecho conceição do araguaia 
- Belém - Gurupi - Belém - conceição do araguaia.
Portaria Nº 2111 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  
diárias ao servidor ricardo WilliaM raMirEZ VoJTa, nº 0580301203, 
fiScal-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do Ta-
PaJÓS, objetivo de treinamento de campo durante o curso de formação, no 
período de 28.09.2022 à 04.10.2022, no trecho Óbidos - Santarém - Belém 
- Gurupi - Belém - Santarém - Óbidos.
Portaria Nº 2112 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  
diárias ao servidor ricHard doUGlaS loPES, nº 5520939101, fiScal-a, 
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia, 
objetivo de treinamento de campo durante o curso de formação, no perío-
do de 28.09.2022 à 04.10.2022, no trecho conceição do araguaia - Belém 
- Gurupi - Belém - conceição do araguaia.
Portaria Nº 2113 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 
1/2  diárias a servidora TaiaNY aParEcida MiraNda dE frEiTaS, nº 
5520937901, fiScal-a, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM 
TraNS. do  araGUaia, objetivo de treinamento de campo durante o curso 
de formação, no período de 28.09.2022 à 04.10.2022, no trecho conceição 
do araguaia - Belém - Gurupi - Belém - conceição do araguaia.
Portaria Nº 2114 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  
diárias ao servidor VicTor raNGEl SilVa, nº 5520900801, fiScal dE-a, 
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia, 
objetivo de treinamento de campo durante o curso de formação, no perío-
do de 28.09.2022 à 04.10.2022, no trecho conceição do araguaia - Belém 
- Gurupi - Belém - conceição do araguaia.
Portaria Nº 2115 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  di-
árias ao servidor iGor aNdradE Naia, nº 0589578503, fiScal-a, coord. 
EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiNGa, objetivo de trei-
namento de campo durante o curso de formação, no período de 28.09.2022 à 
04.10.2022, no trecho itinga - Belém -  Gurupi - Belém - itinga.
Portaria Nº 2106 de 22 de setembro de 2022 autorizar 6 e 1/2  
diárias ao servidor MaTHEUS fErrEira GoNÇalVES, nº 5520903801, fiS-
cal-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiN-
Ga, objetivo de treinamento de campo durante o curso de formação, no 
período de 28.09.2022  à  04.10.2022, no trecho itinga - Belém - Gurupi 
- Belém - itinga.

Protocolo: 857112

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo de resULtado 
de diLiGÊNcia  FiscaL – cerat redeNÇÃo

o coordenador regional de administração Tributária e Não Tributária  de 
redenção  no uso de suas atribuições, faZ SaBEr a todos quanto o pre-
sente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem  conheci-
mento, que se encontra a disposição do contribuinte, abaixo identificado,  
rElaTÓrio dE fiScaliZaÇÃo, e demais documentos originários de dili-
gência fiscal solicitada pela Julgadoria de Primeira instância para os autos 
de Infração e Notificação Fiscal, e executadas por meio das Ordens de 
Serviço, abaixo identificados, ficando o mesmo NOTIFICADO no prazo de 
15 (quinze) dias, após a data de publicação deste Edital.
fica assegurado ao sujeito passivo o prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da data em que se considera notificado, na forma do Art. 14, §3o, III da 
lei 6.182/98, para que apresente manifestação sobre o relatório de fis-
calização, devendo a mesma ser apresentada na sede da coordenação, 
localizada na avenida Marechal rondon - Nº 855 - centro - redenção - Pa, 
cEP: 67553-030, no horário de 08:00 as 14:00hs, conforme estabelece a 
lei Estadual no 6.182/98, de 30 de dezembro de 1998, alterada pela lei 
no 7.078, de 28 de dezembro de 2007. findo o prazo, com ou sem mani-
festação do sujeito passivo, o processo será encaminhado à Julgadoria de 
Primeira instância para prosseguimento dos trâmites legais.
coNTriBUiNTE : MaXiMUS aTacadiSTa diSTriBUidor  dE ProdUToS aliMENTÍcioS
iNScriÇÃo ESTadUal : 15.372.722-5
ProcESSo/aiNf Nº 812018510000097-5  - ordEM dE SErViÇo Nº 072020820000110-0
 ProcESSo/aiNf Nº 812018510000098-3 - ordEM dE SErViÇo Nº 072020820000111-9
ProcESSo/aiNf Nº  812018510000099-1 - ordEM dE SErViÇo Nº 072020820000112-7
ProcESSo/aiNf Nº  812018510000100-9 - ordEM dE SErViÇo Nº 072020820000113-5
ProcESSo/aiNf Nº  812018510000101-7 - ordEM dE SErViÇo Nº 072020820000115-1
ProcESSo/aiNf Nº  812018510000102-5 - ordEM dE SErViÇo Nº 072020820000114-3
ProcESSo/aiNf Nº  812018510001026-1 - ordEM dE SErViÇo Nº 072020820000098-8
ProcESSo/aiNf Nº  812018510001029-6 - ordEM dE SErViÇo Nº 072020820000092-9
ProcESSo/aiNf Nº  812018510001030-0 - ordEM dE SErViÇo Nº 072020820000091-0
ProcESSo/aiNf Nº  812018510001032-6 - ordEM dE SErViÇo Nº 072020820000090-2
ProcESSo/aiNf  Nº 812018510001033-4 - ordEM dE SErViÇo Nº 072020820000093-7
frE rESPoNSáVEl: MarcElo diaS fErNaNdES – MaT.0602715001
redenção (Pa)  18 de abril de 2022
EVaNdro cESar Grillo MacHado
coordenador Substituto da cEraT redenção

Protocolo: 856993
editaL de NotiFicaÇÃo de resULtado 

de diLiGÊNcia  FiscaL – cerat redeNÇÃo
o coordenador regional de administração Tributária e Não Tributária  de 
redenção  no uso de suas atribuições, faZ SaBEr a todos quanto o pre-
sente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem  conheci-
mento, que se encontra a disposição do contribuinte, abaixo identificado,  
rElaTÓrio dE fiScaliZaÇÃo, e demais documentos originários de dili-
gência fiscal solicitada pela Julgadoria de Primeira instância para os autos 
de Infração e Notificação Fiscal, e executadas por meio das Ordens de 
Serviço, abaixo identificados, ficando o mesmo NOTIFICADO no prazo de 
15 (quinze) dias, após a data de publicação deste Edital. fica assegurado 
ao sujeito passivo o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que se 
considera notificado, na forma do Art. 14, §3o, III da Lei 6.182/98, para 
que apresente manifestação sobre o relatório de fiscalização, devendo a 
mesma ser apresentada na sede da coordenação, localizada na avenida 
Marechal rondon - Nº 855 - centro - redenção - Pa, cEP: 67553-030, 
no horário de 08:00 as 14:00hs, conforme estabelece a lei Estadual no 
6.182/98, de 30 de dezembro de 1998, alterada pela lei no 7.078, de 28 
de dezembro de 2007. findo o prazo, com ou sem manifestação do sujeito 
passivo, o processo será encaminhado à Julgadoria de Primeira instância 
para prosseguimento dos trâmites legais.
coNTriBUiNTE : MaXiMUS aTacadiSTa diSTriBUidor  dE ProdUToS aliMENTÍcioS
iNScriÇÃo ESTadUal : 15.372.722-5
ProcESSo/aiNf Nº 812018510000557-8 - ordEM dE SErViÇo Nº 8072020820000001-5
frE rESPoNSáVEl: MarcElo MEllo VENTUra – MaT. 0591521101
EVaNdro cESar Grillo MacHado
coordenador Substituto da cEraT redenção

Protocolo: 857000
editaL de NotiFicaÇÃo de resULtado 

de diLiGÊNcia  FiscaL – cerat redeNÇÃo
o coordenador regional de administração Tributária e Não Tributária  
de redenção  no uso de suas atribuições, faZ SaBEr a todos quanto o 
presente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem conhe-
cimento, que se encontra a disposição do contribuinte, abaixo identifica-
do,  rElaTÓrio dE fiScaliZaÇÃo, e demais documentos originários de 
diligência fiscal solicitada pela Julgadoria de Primeira instância para os 
Autos de Infração e Notificação Fiscal, e executadas por meio da Ordem 
de Serviço, abaixo identificado, ficando o mesmo NOTIFICADO no prazo de 
15 (quinze) dias, após a data de publicação deste Edital. fica assegurado 
ao sujeito passivo o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que se 
considera notificado, na forma do Art. 14, §3o, III da Lei 6.182/98, para 
que apresente manifestação sobre o relatório de fiscalização, devendo a 
mesma ser apresentada na sede da coordenação, localizada na avenida 
Marechal rondon - Nº 855 - centro - redenção - Pa, cEP: 67553-030, 
no horário de 08:00 as 14:00 hs, conforme estabelece a lei Estadual no 
6.182/98, de 30 de dezembro de 1998, alterada pela lei no 7.078, de 28 
de dezembro de 2007. findo o prazo, com ou sem manifestação do sujeito 
passivo, o processo será encaminhado à Julgadoria de Primeira instância 
para prosseguimento dos trâmites legais.



diário oficial Nº 35.128  15Segunda-feira, 26 DE SETEMBRO DE 2022

coNTriBUiNTE :  MafriPar – friGorifico iNdUSTrial lTda  
(raZÃo Social  aNTErior)
M. f. i. coMÉrcio dE iMoVÉiS lTda (raZÃo Social  aTUal)
iNScriÇÃo ESTadUal : 15.200.726 - 1
ProcESSo/aiNf Nº 7351000054 – 7 o.S. 072021820000055 - 1
afrE rESPoNSáVEl:  claUdia doS SaNToS BriTo – MaT .0585813501
EVaNdro cESar Grillo MacHado
coordENador SUBSTiTUTo EM EXErcicio  cEraT redenção

Protocolo: 856976
editaL de NotiFicaÇÃo de resULtado 

de diLiGÊNcia  FiscaL – cerat redeNÇÃo
o coordenador regional de administração Tributária e Não Tributária  de 
redenção  no uso de suas atribuições, faZ SaBEr a todos quanto o pre-
sente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem  conheci-
mento, que se encontra a disposição do contribuinte, abaixo identificado,  
rElaTÓrio dE fiScaliZaÇÃo, e demais documentos originários de dili-
gência fiscal solicitada pela Julgadoria de Primeira instância para os autos 
de Infração e Notificação Fiscal, e executadas por meio das Ordens de 
Serviço, abaixo identificados, ficando o mesmo NOTIFICADO no prazo de 
15 (quinze) dias, após a data de publicação deste Edital.fica assegurado 
ao sujeito passivo o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que se 
considera notificado, na forma do Art. 14, §3o, III da Lei 6.182/98, para 
que apresente manifestação sobre o relatório de fiscalização, devendo a 
mesma ser apresentada na sede da coordenação, localizada na avenida 
Marechal rondon - Nº 855 - centro - redenção - Pa, cEP: 67553-030, 
no horário de 08:00 as 14:00hs, conforme estabelece a lei Estadual no 
6.182/98, de 30 de dezembro de 1998, alterada pela lei no 7.078, de 28 
de dezembro de 2007. findo o prazo, com ou sem manifestação do sujeito 
passivo, o processo será encaminhado à Julgadoria de Primeira instância 
para prosseguimento dos trâmites legais.
coNTriBUiNTE : MaXiMUS aTacadiSTa diSTriBUidor  dE ProdUToS aliMENTÍcioS
iNScriÇÃo ESTadUal : 15.372.722-5
ProcESSo/aiNf Nº 812018510000582-9-
ordEM dE SErViÇo Nº 8072020820000002-3
frE rESPoNSáVEl: SaNdro MarQUES MoNTEiro – MaT. 0591517901
EVaNdro cESar Grillo MacHado
coordenador Substituto da cEraT redenção

Protocolo: 856987

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo .
editaL de iNtiMaÇÃo - cerat redeNÇÃo
o ilmº. Sr. Ângelo lima cunha, coordenador fazendário da cEraT rEdEN-
ÇÃo, desta Secretaria de Estado da fazenda. faZ SaBEr a todos quanto o 
presente Edital  lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem conheci-
mento , que o aUTo dE iNfraÇÃo E NoTificaÇÃo fiScal  abaixo rela-
cionado foi JUlGado ParcialMENTE ProcEdENTE, conforme acordÃo 
Nº 7680 – 2ª cPJ. rEcUrSo Nº 16822 – dE oficio (ProcESSo/aiNf 
Nº 072014510000269 – 3). coNSElHEiro rElaTor: BrUNo TorrES dE 
SoUZa. EMENTa: icMS. cESTa BáSica. 1. Escorreita a decisão singular 
que JULGOU pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da cobrança fiscal, após revisão 
das mercadorias que não estavam sujeita ao recolhimento da cESTa BáSi-
ca. 2. recurso conhecido e improvido.
dEciSÃo: UNÂNiME . JUlGado Na SESSÃo do dia: 26/01/2021. daTa 
do acordÃo: 26/01/2021
ProcESSo/aiNf 072014510000269 - 3
iNTErESSado: MEGaforT diSTriBUidora iMP. E  EXP. lTda – 15.303.021 - 6
EVaNdro cESar Grillo MacHado
coordenador  fazendário Substituto da cEraT rEdENÇÃo

Protocolo: 857087
editaL de iNtiMaÇÃo .
editaL de iNtiMaÇÃo - cerat redeNÇÃo
o ilmº. Sr. Ângelo lima cunha, coordenador fazendário da cEraT rEdEN-
ÇÃo, desta Secretaria de Estado da fazenda. faZ SaBEr a todos quanto o 
presente Edital  lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem conheci-
mento , que o aUTo dE iNfraÇÃo E NoTificaÇÃo fiScal  abaixo rela-
cionado foi JUlGado ParcialMENTE ProcEdENTE, conforme acordÃo 
Nº 7681 – 2ª cPJ. rEcUrSo Nº 16820 – dE oficio (ProcESSo/aiNf 
Nº 072014510000270 – 7). coNSElHEiro rElaTor: BrUNo TorrES dE 
SoUZa. EMENTa: icMS. aNTEciPado ESPEcial. 1. Escorreita a decisão 
singular que JULGOU pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da cobrança fiscal, após 
revisão dos prazos para pagamento e das mercadorias que não estavam 
sujeita ao recolhimento do aNTEciPado ESPEcial. 2. recurso conhecido 
e improvido.
dEciSÃo: UNÂNiME . JUlGado Na SESSÃo do dia: 26/01/2021. 
daTa do acordÃo
ProcESSo/aiNf 072014510000270 - 7
iNTErESSado: MEGaforT diSTriBUidora iMP. E EXP. lTda – 15.303.021 - 6
EVaNdro cESar Grillo MacHado
coordenador  fazendário Substituto da cEraT rEdENÇÃo

Protocolo: 857081

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201001099 de 23/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006253/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Jose ribamar dos Santos – cPf: 050.135.932-04
Marca: i/fiaT croNoS driVE 1.3 aT flEX 4 PT Tipo: Pas/automóvel

Portaria n.º202201001101 de 23/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006644/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: Pedro Soares dos Santos – cPf: 329.527.592-00
Marca: i/fiaT croNoS PrEc aT 1.3 flEX. Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005512, de 23/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006688/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: Sergio antonio Silva de Vasconcelos – cPf: 136.400.382-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69r0GG123391
Portaria n.º202204005514, de 23/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006685/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Marcos Gomes de Souza – cPf: 695.708.172-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa PlS15cNT/Pas/automovel/9BrBc9f38M8115970
Portaria n.º202204005516, de 23/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006681/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: Mike Pamplona ferreira – cPf: 770.499.772-68
Marca/Tipo/chassi
VW/foX cl McV/Pas/automovel/9BWaG45Z2H4046504
Portaria n.º202204005518, de 23/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006680/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: claudio Marques do Nascimento filho – cPf: 090.338.582-15
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo SPacEfoX cl Ma/Pas/automovel/9BWPB45Z9G4028184
Portaria n.º202204005520, de 23/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006633/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Garcia da Silva costa – cPf: 454.155.793-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3405712
Portaria n.º202204005522, de 23/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006684/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: Jefferson Veras do Nascimento – CPF: 685.919.502-91
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/VErSa 16 Sl/Pas/automovel/94dBcaN17GB107435
Portaria n.º202204005524, de 23/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006618/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: Priscila alves ribeiro – cPf: 018.922.612-94
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS af/Pas/automovel/9BWdl5BZ5MP023309
Portaria n.º202204005526, de 23/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006458/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: Pedro Jose Nascimento de oliveira – cPf: 564.600.662-72
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol MPi/Pas/automovel/9BWaG45UXPT005577
Portaria n.º202204005528, de 23/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006560/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: Elvio Sergio Tenorio filgueira – cPf: 024.118.222-00
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS acTiVE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15MB408325
Portaria n.º202204005530, de 23/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006494/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: Patricia da Silva Pereira – cPf: 786.495.872-91
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS acTiVE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15MB415297
Portaria n.º202204005532, de 23/09/2022 - 
Proc n.º 122022730001236/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: Elinalda de Sousa Geraldo Maia – cPf: 571.396.952-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE9N2091204
Portaria n.º202204005534, de 23/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006552/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: Marco antonio ribeiro de oliveira – cPf: 250.977.682-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla Gli18 cVT/Pas/automovel/9BrBl3HE2J0129661
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Portaria n.º202204005536, de 23/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006700/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 Jose de oliveira – cPf: 647.060.012-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd19716TH3328575
Portaria n.º202204005538, de 23/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006352/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: Jordano Nazareno ferreira da Silva – cPf: 936.332.462-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY48H0PG180929
Portaria n.º202204005540, de 23/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006669/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: fernando cardoso Sodre – cPf: 563.120.672-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0MG118952

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005511, de 23/09/2022 - 
Proc n.º 0020227300063052/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2022 
a 31/12/2022
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudança de categoria em veículo beneficiado pela isenção 
de ipva, placa qeh4b73.
interessado: carlos augusto Nascimento da Silva – cPf: 362.224.102-00
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX Tl MBV/Pas/automovel/8aWPB45Z8Ja511046

Protocolo: 857131
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, a partir da sala de sessões do 
Tribunal, sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre 
Trav. castelo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 05/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 14661, aiNf nº 
032017510000045-0, contribuinte Gr SErVicoS E aliMENTacao lTda, insc. Es-
tadual nº. 15388545-9, advogado: rENaTo loPES da rocHa, oaB/Pa-145042,
Em 05/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19439, aiNf nº 
812021510000324-4, contribuinte coNSorcio EXPaNSao SaloBo iii, 
insc. Estadual nº. 15645494-7
Em 05/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19455, aiNf nº 
082021510000021-4, contribuinte E P da PENHa EirEli, insc. Estadual 
nº. 15553815-2
Em 05/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 12391, ProcES-
So nº 122015730001675-0, contribuinte MaraNaTa MoToPEÇaS E acES-
SoricoS lTda - ME, insc. Estadual nº. 15364386-2,
Em 05/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 12115, ProcES-
So nº 122015730001462-6, contribuinte ParaiSo iMPErial TEcidoS 
lTda. ME, insc. Estadual nº. 15286227-7, advogada: JEdYaNE coSTa dE 
SoUZa, oaB/Pa-13657,
Em 10/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19137, aiNf nº 
032021510000033-0, contribuinte TraNSPorTES ValE do TocaNTiNS 
lTda, insc. Estadual nº. 15235953-2
Em 10/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19487, aiNf nº 
372021510000284-0, contribuinte NESTlE BraSil lTda, insc. Estadual 
nº. 15001608-5, advogado: clara rocHa SoUZa, oaB/Ba-45122,
Em 10/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19103, aiNf nº 
012021510000244-0, contribuinte farMacia PErSoNalE lTda, insc. 
Estadual nº. 15197112-9, advogado: MaX ViNÍciUS MarialVa riBEiro, 
oaB/Pa-27938,
Em 10/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19393, aiNf nº 
102021510000119-2, contribuinte coMErcial dE fErro & aco aTM 
lTda. - ME, insc. Estadual nº. 15275866-6
Em 10/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19391, aiNf nº 
102021510000118-4, contribuinte coMErcial dE fErro & aco aTM 
lTda. - ME, insc. Estadual nº. 15275866-6
Em 10/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19539, aiNf 
nº 042020510000037-9, contribuinte HidroViaS do BraSil - Vila do 
coNdE S.a., insc. Estadual nº. 15623292-8, advogado: Maria EUGÊNia 
doiN ViEira, oaB/SP-208425,
Em 17/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19561, aiNf nº 
172018510000208-3, contribuinte iPiraNGa ProdUToS dE PETrolEo 
S.a., insc. Estadual nº. 15000397-8, advogado: roSaNa TriNdadE To-
caNTiNS SilVa, oaB/Pa-7369,
Em 17/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19563, aiNf nº 
172018510000209-1, contribuinte iPiraNGa ProdUToS dE PETrolEo 
S.a., insc. Estadual nº. 15000397-8, advogado: roSaNa TriNdadE To-
caNTiNS SilVa, oaB/Pa-7369,
Em 17/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19565, aiNf nº 
172018510000210-5, contribuinte iPiraNGa ProdUToS dE PETrolEo 
S.a., insc. Estadual nº. 15000397-8, advogado: roSaNa TriNdadE To-
caNTiNS SilVa, oaB/Pa-7369,

Em 17/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19559, aiNf nº 
172018510000207-5, contribuinte iPiraNGa ProdUToS dE PETrolEo 
S.a., insc. Estadual nº. 15000397-8, advogado: roSaNa TriNdadE To-
caNTiNS SilVa, oaB/Pa-7369,
Em 17/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19823, aiNf nº 
322020510000306-9, contribuinte iPiraNGa ProdUToS dE PETrolEo 
S.a., insc. Estadual nº. 15326490-0, advogado: roSaNa TriNdadE To-
caNTiNS SilVa, oaB/Pa-7369,
Em 17/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19821, aiNf nº 
812018510000456-3, contribuinte iPiraNGa ProdUToS dE PETrolEo 
S.a., insc. Estadual nº. 15000397-8, advogado: roSaNa TriNdadE To-
caNTiNS SilVa, oaB/Pa-7369.
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 29/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18228, aiNf nº 
012014510000397-3, contribuinte JaloTo TraNSPorTES lTda, insc. 
Estadual nº. 15198989-3, advogado: carloS EdUardo alVES dE MEN-
doNÇa, oaB/Pa-7257,
Em 29/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19946, aiNf nº 
352020510005432-2, contribuinte MiNEraÇÃo rio do NorTE S/a, insc. Estadual 
nº. 15063883-3, advogada: GaBriEla dE SoUZa MENdES, oaB/Pa-28864,
Em 29/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19944, aiNf nº 
352020510005417-9, contribuinte MiNEraÇÃo rio do NorTE S/a, insc. Estadual 
nº. 15063883-3, advogada: GaBriEla dE SoUZa MENdES, oaB/Pa-28864,
Em 29/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19942, aiNf nº 
352020510005397-0, contribuinte MiNEraÇÃo rio do NorTE S/a, insc. Estadual 
nº. 15063883-3, advogada: GaBriEla dE SoUZa MENdES, oaB/Pa-28864,
Em 29/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19940, aiNf nº 
352020510005396-2, contribuinte MiNEraÇÃo rio do NorTE S/a, insc. Estadual 
nº. 15063883-3, advogada: GaBriEla dE SoUZa MENdES, oaB/Pa-28864,
Em 29/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19938, aiNf nº 
352020510005393-8, contribuinte MiNEraÇÃo rio do NorTE S/a, insc. Estadual 
nº. 15063883-3, advogada: GaBriEla dE SoUZa MENdES, oaB/Pa-28864,
Em 29/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19936, aiNf nº 
352020510005391-1, contribuinte MiNEraÇÃo rio do NorTE S/a, insc. Estadual 
nº. 15063883-3, advogada: GaBriEla dE SoUZa MENdES, oaB/Pa-28864,
Em 29/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19254, aiNf nº 
012020510001370-4, contribuinte T S l coMÉrcio dE calÇadoS lTda, 
insc. Estadual nº. 15257179-5
Em 29/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19574, aiNf nº 
172018510000060-9, contribuinte lUBrific coMÉrcio dE lUBrificaN-
TES lTda EPP, insc. Estadual nº. 15258255-0

Protocolo: 857275

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

iNcLUir
Na Portaria coLetiVa N° 1090 de 30/08/2022, PUBLicada No 
doe Nº 35.098 de 31/08/2022, QUE loToU a SErVidora cariNE 
GoMES MoraES, No dEParTaMENTo dE coNTrolE dE ENdEMiaS, coM 
aTUaÇÃo Na coordENaÇÃo ESTadUal dE coNTrolE dE Malária: a 
coNTar dE 03/05/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 21.09.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa.

Protocolo: 856893
iNcLUir
Na Portaria coLetiVa N° 1090 de 30/08/2022, PUBLicada No 
doe Nº 35.098 de 31/08/2022, QUE loToU aS SErVidoraS claUdia 
liMa do NaSciMENTo, dHYEllEN daYNara SalES SacraMENTo, EllEN 
caroliNa dE VilHENa liMa dE MElo, No dEParTaMENTo dE coNTrolE 
dE ENdEMiaS, coM aTUaÇÃo Na coordENaÇÃo ESTadUal dE coNTro-
lE dE Malária: a coNTar dE 30/05/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 21.09.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa.

Protocolo: 856895
Portaria N° 1116 de 22 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1227072.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 23/09/2022, a servidora MicHElE dE PiNHo BarrEi-
roS, cargo ENfErMEiro, matrícula n° 54195817/1, do HoSPiTal rEGioNal 
- coNcEiÇÃo do araGUaia para o HoSPiTal rEGioNal - SaliNÓPoliS.
Portaria coLetiVa N° 1117 de 22 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1229670.
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rESolVE:
loTar, a contar de 21/09/2022, os servidores relacionados abaixo.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo

55208372/1 KEllY dE BriTo MENdES aGENTE adMiNiS-
TraTiVo 7º cENTro rEGioNal dE SaÚdE

5919004/3 VicTor roSaS da SilVa aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

dirEToria dE dESENVolViMENTo E aUdiTo-
ria doS SErViÇoS dE SaÚdE

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 22.09.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa.

Protocolo: 857287
Portaria N° 0855 de 22 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor dos PaE nº 2022/1195729.
r E S o l V E:
dESiGNar, o servidor alEX SaNToS da SilVa, matrícula nº 57209582/2, 
lotado no 11º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para responder pelo cargo 
comissionado de cHEfE dE diViSÃo adMiNiSTraTiVa dE cENTro rE-
GioNal/ daS-3, no período de 08.10.2022 a 31.10.2022, em substituição 
a titular lUZiENE alVES do NaSciMENTo, matrícula nº 54192924/1, que 
se encontrará em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 22.09.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 857289
Portaria 898, de 23 de seteMBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, no uso de suas atribui-
ções legais, estabelecidas na constituição Estadual e na legislação vigente 
do Sistema Único de Saúde.
coNSidEraNdo que a administração Pública visa promover a regularida-
de e o seu aperfeiçoamento velando pela observância dos princípios pre-
vistos no artigo 37 da constituição da republica.
coNSidEraNdo as atribuições de controle e avaliação da gestão dos hos-
pitais administrados por organizações Sociais;
coNSidEraNdo a necessidade de padronização de Manuais de avaliação 
Técnica de contratos de Gestão, em atendimento ao princípio jurídico de 
eficiência administrativa;
rESolVE:
art. 1º. instituir a comissão de revisão e criação de Manuais de avaliação 
Técnica de contratos de Gestão, composta pelos servidores abaixo indicados, 
sob a presidência do servidor Márcio roni lima, Vice-presidência- cassilene 
oliveira da Silva e Elaine cordeiro felix como Secretária da comissão.
• – MÁRCIO RONI CORREA LIMA,: 54189029/1, Administrador;
• – CASSILENE OLIVEIRA DA SILVA- Vice Presidente- Matrícula: 55208470/1 
Enfermeira iii – aNdrEa PoMPEU BarroSo,: 5956288/1, Enfermeira;
iV- EliZaBETE GoUVEa alfaia, Mat.: 5594979/3, Economista;
V – SUSaNa GoMES dE liMa aNdradE, Mat.: 57190611/1, administra-
dora; Vi – ElaiNE cordEiro fÉliX, Mat.: 57193619/5, administradora;
• – FLÁVIO JOSÉ DO CARMO REIS JUNIOR, : 5946000/2, Contador;
• – MILENA FARAH DAMOUS CASTANHO FERREIRA, Mat.: 5444667/1, Enfer-
meira; iX – EUGÊNio PacEli fraNÇa rodriGUES, : 8400620/2, Economista;
• – LILIANE ALVES SÁ, : 5956138/1, Enfermeira;
• – YURI OVALLES PALMEIRA, Mat.: 5898187/3, Advogado, Assessor Jurídico; 
Xii – Mário HENriQUE PErEira BarroS, Mat.: 54196337/2, contador;
Xiii – BrENa MENdES dE SoUSa, Mat.: 5958049/1, Enfermeira; XiV – 
lEoNardo da SilVa coSTa, Mat.: 57201397/6, contador. XV- GlaUcia 
lÍBia PiNTo, Mat: 55208360/1, Enfermeira
• EVELYNE TEIXEIRA DE SOUZA RIBEIRO, Mat: 55208940/1 Enfermeira
• MAYCO PEREIRA DOS SANTOS FURTADO, Mat: 5959615/2, Tecnico Administrativo
• ADRIANA PIMENTEL VERAS, Mat: 54190007/1- Enfermeira
art. 2º. a comissão de revisão e criação de Manuais de avaliação Técnica 
de contratos de Gestão tem atribuição de revisar todos os manuais de 
avaliação técnica dos contratos de Gestão Vigentes e criar modelos para 
os contratos de Gestão que serão futuramente celebrados.
art. 3º. a comissão concluirá seus trabalhos com a proposição dos Manuais 
para homologação pelo Secretário Estadual de Saúde Pública, no prazo de 
45 dias corridos, a partir da publicação desta portaria.
Parágrafo Único. o prazo indicado ao caput poderá ser prorrogado por igual 
período mediante nova portaria.
art. 4°. Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 857529

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 072 de 12 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 
2022/999142.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora MaSSaraÍ JENNiNGS dE 
aGUiar, matrícula nº. 5377030/1, cargo de Enfermeiro, regime jurídico 
de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de Saúde – Santa-
rém, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 
97/19.11.2019, publicada no doE nº 34.043/26.11.2019, corresponden-

te ao Triênio de 03.03.2014 a 02.03.2017, no período de 01.11.2022 a 
30.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 23.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.183 de 22 de seteMBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/1155155.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora EriKa BaPTiSTa lUiZ BadaraNE, matrícula nº. 57202317/1, 
cargo de Médico, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na dire-
toria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, goze de licença 
Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
01.09.2017 a 31.08.2020.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 04.12.2022 a 01.02.2023, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 23.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.154 de 15 de seteMBro de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2022/1142149.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora dEBora KEila NaSciMEN-
To dE alMEida, matrícula nº. 54182991/2, cargo de fisioterapeuta, regime 
Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Gabinete do Secretário com atuação 
na comissão Permanente de Sindicância, goze de licença Prêmio, que lhe foi 
concedida através da Portaria nº. 092/10.07.2018, publicado no Diário Ofi-
cial do Estado do Pará n°. 33.655/12.07.2018, correspondente ao Triênio de 
25.07.2012 a 24.07.2015, no período de 01.11.2022 a 30.11.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 23.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.163 de 19 de seteMBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/990170.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora Marilia da cUNHa fEio lEal, matrícula nº. 57193980/1, cargo 
de odontólogo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na divisão de 
Saúde Bucal, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 10.03.2008 a 09.03.2011.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.11.2022 a 30.12.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 23.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 1.164 de 19 de seteMBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/990170.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora Marilia da cUNHa fEio lEal, matrícula nº. 57193980/1, cargo 
de odontólogo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na divisão de 
Saúde Bucal, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 10.03.2011 a 09.03.2014.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 31.12.2022 a 28.02.2023, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 23.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 1.165 de 19 de seteMBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/990170.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora Marilia da cUNHa fEio lEal, matrícula nº. 57193980/1, cargo 
de odontólogo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na divisão de 
Saúde Bucal, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 10.03.2014 a 09.03.2017.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.03.2023 a 30.03.2023, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 23.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
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Portaria Nº 071 de 12 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº.  
2022/910326.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora Jacira da coNcEiÇÃo 
dE aGUiar rEGo, matrícula nº. 57196782/1, cargo de Enfermeiro, regi-
me jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de Saú-
de – Santarém, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da Portaria nº. 08/09.03.2022, publicada no doE nº 34.897/18.03.2022, 
correspondente ao Triênio de 19.05.2017 a 18.05.2020, no período de 
01.11.2022 a 30.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 23.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 070 de 12 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 2022/878272.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que o servidor daNiEl doS SaNToS 
PiNHEiro, matrícula nº. 5722152/2, cargo de Medico, regime jurídico de 
Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 
goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 
048/09.07.2021, publicada no doE nº 34.643/19.07.2021, corresponden-
te ao Triênio de 17.02.2015 a 16.02.2018, no período de 01.11.2022 a 
30.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 23.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.170 de 20 de seteMBro de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2022/1122929.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora MarTHa HElENa GoN-
ÇalVES dE Sá SEiXaS falcoSKi, matrícula nº. 55587795/1, cargo de 
odontólogo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no departamen-
to de atenção a Saúde, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida atra-
vés da Portaria nº. 011/22.03.2012, publicado no Diário Oficial do Estado 
do Pará n°. 32.123/23.03.2012, correspondente ao Triênio de 01.03.2007 
a 28.02.2010, no período de 03.11.2022 a 02.12.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 23.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº. 1.179 de 22 de seteMBro de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2022/764895.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que o servidor ValciNEi da SilVa Pi-
NHEiro, matrícula nº. 54189377/2, cargo de agente de Portaria, regime 
Jurídico de Estatutário Efetivo, lotado Seção de Protocolo, goze de licença 
Prêmio, que lhe foi concedido através da Portaria nº. 1.260/27.10.2020, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Pará n°. 34.395/05.11.2020, 
correspondente ao Triênio de 14.10.2009 a 13.10.2012, no período de 
01.11.2022 a 30.11.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 23.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.167 de 19 de seteMBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/584359.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora MalU MEliSSa MarQUES SoarES, matrícula nº. 54191343/1, car-
go de agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada 
no conselho Estadual de Saúde, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 19.08.2017 a 18.08.2020.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 28.10.2022 a 26.12.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 23.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 1.180 de 22 de seteMBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/1198578.

rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora KlaUdia YarEd Sadala, matrícula nº. 57174469/1, cargo de 
Psicólogo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no departamento 
de recursos Humanos, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 31.05.2019 a 30.05.2022.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.11.2022 a 02.12.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 23.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 857267

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 1.185 
de 23 de seteMBro de 2022 - dGtes/sesPa

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

5077621/1 alBErTiNa liMa PiNHEiro aUXiliar dE 
SaÚdE

06/07/2022 a 
05/08/2022

93229 – 
22/08/2022

57234125/1 raQUEl daMaScENo dE 
alcaNTara

TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

05/07/2022 a 
22/08/2022

93238 – 
22/08/2022

57194320/1 SiMoNE SEBaSTiaNa dE MElo 
SilVa

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

19/07/2022 a 
16/09/2022

93362 – 
25/08/2022

54190801/1 lUiS faBio lEiTE rEGo farMacÊUTico 
BioQUÍMico

20/01/2022 a 
26/01/2022

94507 – 
21/09/2022

54196626/2 carloS aNdrE dE SoUZa rEiS ENfErMEiro 11/12/2021 a 
20/12/2021

94272 – 
18/09/2022

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 23/09/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 856946

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 262 de 23 de seteMBro de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução 
de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 
67 da lei federal nº 8.666/93; e os termos do decreto Estadual nº 870, 
de 04 de outubro de 2013, e a cláusula décima Primeira do contrato nº 
075/2022(BraSil Vida TáXi aÉrEo lTda) e a sequencial 130 dos autos 
do Processo n° 2021/1431660;
rESolVE:revogar a designação das servidoras Mônica cristina Sawada 
Yanaguibashi, matrícula SESPa n°57173720- 2 e Nazaré de fatima Souza 
Martins, matrícula SESPa n° 116220-1, indicadas no Termo de referên-
cia e na cláusula décima Primeira do contrato supracitado. designar em 
substituição as servidoras lUciNElMa flora dE aBrEU MoTa, Matrícula: 
57190986/1, Enfermeira e MarY GlaUcY BriTo cHiaNca NEVES, Matrí-
cula: 5295009/4, Terapeuta ocupacional, para acompanhar, controlar e 
fiscalizar o contrato 075/2022, bem como pelo atesto dos documentos de 
despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contra-
tado, para fins de pagamento no âmbito do 9ºCRS/SESPA, adotando todos 
os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 856934
Portaria Nº 260 de 22 seteMBro de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 
de julho de 2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 
2020 publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, do Termo de Execução descentralizada (TEd) Nº 07/2022 e os 
autos do Processo N° 2022/802880.
r E S o l V E: i – designar as servidoras rENaTa TEiXEira dE carValHo 
SilVa, arquiteta e Urbanista, Matrícula nº 3328473/3 como fiscal Titutlar 
e caMila carValHo da SilVa, Engenheira civil, Matricula nº 5929042/5 
como fiscal Suplente, ambas lotadas no dPao/dESaM/ddra/SESPa, para 
acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do TED, bem como 
pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e cor-
reta execução do objeto contratado, bem como pelo atesto dos documen-
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tos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto 
do TEd nº 07/2022 que consiste no destaque orçamentária da Secretaria 
de Etsado de Saúde Pública - SESPa para a SEcrETaria dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS - SEdoP, objetivando a 
contratação de empresa para elaboração dos projetos executivos de ar-
quitetura para implantação do Hospital Materno infantil no Município de 
Marabá, a ser realizado pela SEdoP.
data da assinatura: 22 dE SETEMBro dE 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS - Secretario 
adjunto de Gestão administrativa - PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 
2020 - ordenador de despesa

Protocolo: 856721
Portaria Nº 261 de 22 seteMBro de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 
de julho de 2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 
2020 publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, do Termo de Execução descentralizada (TEd) Nº 10/2022 e os 
autos do Processo N° 2022/849560.
r E S o l V E: i – designar as servidoras caMila carValHo da SilVa, 
Engenharia civil, Matrícula nº 5929042/5 como fiscal Titutlar e Haida Ja-
ENNY TriNdadE cordoVil colliNS, arquiteta, Matricula nº 55208566/1, 
como fiscal Suplente, ambas lotadas no dESaM/ddra/SESPa, para acom-
panhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do TED, bem como pelo 
atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta 
execução do objeto contratado, bem como pelo atesto dos documentos de 
despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto do TED nº 
10/2022 que consiste no destaque orçamentária da Secretaria de Etsado 
de Saúde Pública - SESPa para a SEcrETaria dE ESTado dE dESENVol-
ViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS - SEdoP, objetivando a contratação 
de empresa para execução de obra de construção do novo Hospital regio-
nal do Município de Tucuruí - Pa, a ser realizado pela SEdoP.
data da assinatura: 22 dE SETEMBro dE 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS - Secretario 
adjunto de Gestão administrativa - PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 
2020 - ordenador de despesa

Protocolo: 857414

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo-2ºta-coNtrato Nº 066/2021- 
Proc. 2022/91763.
ProtocoLo da PUBLicaÇÃo Nº 856112 doe: 22/09/2022.
oNde se LÊ: Valor: r$ 1.164.195,42.
Leia-se: NÃo EXiSTE Valor No adiTiVo, SoMENTE PraZo.

Protocolo: 857088
errata

Fica retiFicado Na Portaria N° 1102 de 14/09/2022, PUBLi-
cada No doe N° 35.117 de 16/09/2022, QUE loToU o SErVidor 
JoEl SoarES PErEira, MaTrÍcUla N° 55209564/1, Na UNidadE dE rE-
aBiliTaÇÃo – dEMÉTrio MEdrado, o SEGUiNTE;
oNde se LÊ: a coNTar dE 01/07/2022.
Leia-se: a coNTar dE 30/06/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 22.09.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 857295

.

.

coNtrato
.

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada
Nº 10/2022 - Processo n° 2022/849560
ParTES: SESPa E SEdoP
oBJETo: o presente instrumento tem por objeto a contratação de em-
presa para execução de obra de construção do novo Hospital regional do 
Município de Tucuruí - PA, a ser realizado pela SEDOP, com recursos finan-
ceiros repassados pela SESPa, por meio de descentralização de crédito, 
nos termos estabelecidos neste TEd devidamente aprovado e observada a 
classificação funcional programática.
Valor: r$292.510.163,88
doTaÇÃo orÇaMENTária: 7582; Elemento de despesa: 449051; fonte 
de recurso: 0103 / 0303 / 0101 / 0301
ViGÊNcia: 22/09/2022 À 21/09/2026
daTa da aSSiNaTUra: 22/09/2022
ordENador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secreta-
rio adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020 
- ordenador de despesa

Protocolo: 856833
terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada
Nº 07/2022 - Processo n° 2022/802880
ParTES: SESPa E SEdoP
oBJETo: o presente instrumento tem por objeto o destaque orçamentário 
da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa para a SEcrETaria dE 
ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS- SEdoP, ob-
jetivando contratação de Empresa para elaboração dos projetos executivos 
de arquitetura para implantação do Hospital Materno infantil no Município 
de Marabá.

Valor: r$465.088,06
doTaÇÃo orÇaMENTária: 7582; Elemento de despesa: 449051; fonte 
de recurso: 0103 / 0303 / 0101 / 0301
ViGÊNcia: 22/09/2022 À 21/09/2023
daTa da aSSiNaTUra: 22/09/2022
ordENador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secreta-
rio adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020 
- ordenador de despesa

Protocolo: 856713

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º termo aditivo ao contrato Nº 007/sesPa/2021
Processo: 2021/776263
objeto: o presente instrumento tem por objeto o repasse de valores de 
investimentos, além dos previstos no contrato de Gestão, no valor de r$ 
2.889.821,71 (dois milhões oitocentos e oitenta e nove mil. oitocentos e 
vinte e um reais e setenta e um centavos) envolvendo equipamentos, ins-
trumentais e adequação física de doze enfermarias no Hospital Jean Bitar, , 
conforme tabela anexo.
Valor Total: r$ 2.889.821,71 (dois milhões oitocentos e oitenta e nove 
mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos).
dotação orçamentária: 8877; Elemento de despesa; 445085; fonte: 
0103/0303/0301/0101/0149/0349
data de assinatura: 20/09/2022
contratado: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo Social E HUMaNo- id-
NSH, cNPJ/Mf 23.453.830/0015-75.
End.: rua cônego Jerônimo Pimentel, nº 543- Umarizal Belém/Pa
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 857083
2º ta – coNtrato nº 092/2020 – 
Processos: 2020/559734 e 2020/704794
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica/SESPa E a EMPrE-
Sa dadY ilHa SolUÇÕES iNTEGradaS lTda.
do oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo 
de vigência do contrato n° 092/2020 por mais 12 (doze) meses.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 092/2020, 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 16/12/2022 a 15/12/2023.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a presente despesa está prevista na se-
guinte dotação orçamentária: funcional: 8338, Elemento de despesa: 
339040, fonte de recurso: 0103006356 e ação: 260723.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 
092/2020, não alteradas por este Termo aditivo.
daTa da aSSiNaTUra: 23/09/2022
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 857423

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
04/2022 10°crs/sesPa

o Estado do Pará por meio da Secretaria de Saúde Pública do Pará/10° 
centro regional de Saúde, por intermédio de seu Pregoeiro, comunica que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo “MENor PrE-
Ço”, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, remarcação, endos-
so e fornecimento de passagens rodoviárias aos pacientes em tratamento 
fora do domicílio - Tfd atendidos pelo Tfd/SESPa e seus acompanhantes, 
quando em viagem para fins de tratamento de saúde, no âmbito nacional 
(intermunicipal e interestadual), conforme descrição e quantidades esta-
belecidas no edital e anexos.
daTa da aBErTUra: 13/10/2022
Horário: 10H00 (Horário de Brasilia/df).
local: www.gov.br/compras
UaSG: 926024
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o Pregoei-
ro responsável, através do email licitacao.10crs@sespa.pa.gov.br
altamira (Pa), 22 de setembro de 2022.
GaSPar da SilVa E SilVa
PrEGoEiro do 10° crS/SESPa

Protocolo: 856897

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 029/sesPa/2022
Processo Nº: 2022/263437.
oBJETo: aquisição do Medicamento caNaBidiol 200 MG/Ml. SolUÇÃo 
oral dE 200 MG/Ml EM EMBalaGEM coM 1 fraSco dE 30 Ml acoM-
PaNHado dE SEriNGa doSadora, para atender a paciente E.B.r con-
templada em ação ordinária, com Pedido de Tutela Provisória antecipa-
da de Urgência, por meio da decisão proferida nos autos do processo nº 
0800826-64.2021.8.14.0010.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: PraTi, doNadUZZi & cia lTda
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cNPJ Nº: 73.856.593/0001-66.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, arT. 25, iNciSo i.
Valor: r$ 24.622,92 (vinte e quatro mil seiscentos e vinte e dois reais e 
noventa e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288. ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30.
foNTE: 0103008809.
Belém (Pá), 22 de setembro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 029/2022.
Nesta data, raTifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 029/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pá), 22 de setembro de 2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 856892

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 012/sesPa/2022

considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP nº 012/SESPa/2022, no 
valor total de r$ 222.200,00 (dUZENToS E ViNTE E doiS Mil E dUZEN-
ToS rEaiS).
oBJETo: aquisição de Medicamentos através de SrP, para atender aos 
pacientes com incontinência urinária, da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública do Pará – SESPa, no período de 12 (doze) meses, conforme espe-
cificações e quantidades descritas neste Edital e seus anexos.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):
1. ciENTifica MÉdica HoSPiTalar lTda, cNPJ Nº 07.847.837/0001-10, 
foi a vencedora do item 02, pelo critério de menor preço por item, no valor 
total de r$ 192.560,00.
2. MaPEMi - BraSil MaTEriaiS MÉdicoS E odoNTolÓGicoS lTda, cNPJ 
Nº 84.487.131/0005-69, foi a vencedora do item 01, pelo critério de me-
nor preço por item, no valor total de r$ 29.640,00.
Valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 012/SESPa/2022: r$ 222.200,00 
(dUZENToS E ViNTE E doiS Mil E dUZENToS rEaiS).
Belém (Pa), 22 de setembro de  2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 856903
terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP
Nº 051/sesPa/2022
 considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros  
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP nº 051/SESPa/2022, no 
valor total de r$ 7.018.789,20 (sete milhões, dezoito mil, setecentos e 
oitenta e nove reais e vinte centavos).
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf) 
para atendimento dos pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
do Pará – SESPa, por um período de 12 (doze) meses.
EMPrESaS VENcEdoraS:
1. iMPorT HoSPiTalar EirEli, cNPJ Nº 01.324.654/0001-33, foi a 
vencedora do item 10 pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).
2. oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES E oNco-
lÓGicoS lTda, cNPJ Nº 04.307.650/0012-98, foi a vencedora do item 09 
pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 98.550,00 (noventa e 
oito mil, quinhentos e cinquenta reais).
3. MEdilar iMPorTaÇÃo E diSTriBUiÇÃo dE ProdUToS MÉdico HoSPi-
TalarES S/a, cNPJ Nº 07.752.236/0001-23, foi a vencedora do item 05 pelo 
critério de menor preço, no valor total de r$ 4.924.469,00 (quatro milhões, 
novecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais).
4. Elfa MEdicaMENToS S/a, cNPJ Nº 09.053.134/0001-45, foi a vence-
dora dos itens 01, 02 e 11 pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
395.400,00 (trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos reais).
5. cM HoSPiTalar S/a, cNPJ Nº 12.420.164/0009-04, foi a vencedora 
do item 03  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 948.660,00 
(novecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais).
6. a J coMÉrcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPi-
Talar lTda, cNPJ Nº 32.137.731/0001-70, foi a vencedora do item 06  
pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 587.710,20 (quinhentos 
e oitenta e sete mil, setecentos e dez reais e vinte centavos).
Valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 051/SESPa/2022: r$ 7.018.789,20 
(sete milhões, dezoito mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos).
Belém (Pa), 22 de setembro de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 856872
terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP
Nº 041/sesPa/2022
 considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP nº 041/SESPa/2022, no 
valor total de r$ 34.041.895,00 (trinta e quatro milhões, quarenta e um 
mil, oitocentos e noventa e cinco reais).
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipa-
mentos Médicos Hospitalares, para a renovação do parque tecnológico das 
EaS - Estabelecimentos de assistência a Saúde do Estado do Pará, por 

intermédio da SESPa - Secretaria Estadual de Saúde, para um período de 
12 (doze) meses.
EMPrESaS VENcEdoraS:
1. T T ProdUToS MÉdicoS HoSPiTalarES lTda, cNPJ Nº 13.032.053/0002-
17, foi a vencedora dos itens 02 e 04 pelo critério de menor preço, no valor total 
de r$ 31.840.000,00 (trinta e um milhões, oitocentos e quarenta mil reais).
2. carrEGa coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda, cNPJ Nº 
32.593.430/0001-50, foi a vencedora do item 05 pelo critério de menor 
preço, no valor total de r$ 2.201.895,00 (dois milhões, duzentos e um mil, 
oitocentos e noventa e cinco reais).
Valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 041/SESPa/2022: r$ 34.041.895,00 
(trinta e quatro milhões, quarenta e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais).
Belém (Pa), de  de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 857503

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria n° 992/15.09.2022, publicada no DOE 
N°.35.117/16.09.2022, referente ao servidor adElSoN PErEira doS 
SaNToS, matrícula 57190361/1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 03.10.2022 a 01.11.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 03.10.2022 a 22.10.2022.
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 23.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 857270

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
a PUBLicaÇÃo No doe N° 35.111 de 12/09/2022, reFereNte 
Portaria Nº 771 de 08/09/2022, QUE rESciNdiU o SErVidor Vi-
NiciUS MoUra MacHado, MaTricUla Nº5898781/3.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 22.09.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 857273

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 106/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 049/SESPa/2022, Processo nº 2022/23977, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.109 de 09/09/2022.
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medicamentos 
da atenção básica, para atendimento de pacientes cadastrados nas 8 (oito) 
Unidades de Saúde pertencentes ao 1º crS da Secretaria de Estado de Saúde
Pública do Pará – SESPa, por um período de 12 (doze) meses, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 29.392,00 (Vinte e nove mil, trezentos e noventa e dois reais).
ViGÊNcia: 26/09/2022 a 25/09/2023.
EMPrESa: f. cardoSo E cia lTda., inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
04.949.905/0001-63, com sede na rua João Nunes de Souza, nº 125, Br 
316, KM 8, Bairro águas Brancas, cEP: 67.033-030, ananindeua-Pa.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 856882
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 107/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 049/SESPa/2022, Processo nº 2022/23977, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.109 de 09/09/2022.
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 Es-
tado de Saúde
Pública do Pará – SESPa, por um período de 12 (doze) meses, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 3.565,00 (Três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais).
ViGÊNcia: 26/09/2022 a 25/09/2023.
EMPrESa: ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar lTda., inscrita no cNPJ/Mf 
sob nº 07.847.837/0001-10, com sede na av. anápolis, S/N, Qd. 29-a lt. 
06, Bairro Vila Brasília, cEP: 74911-360, aparecida de Goiânia-Go.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 856885
Portaria Nº 1.184 de 23 de seteMBro de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 91 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994, alterada pela lei n° 9.348, de 18 de novembro de 2021 e ainda a 
apresentação do registro civil de Nascimento 160333 01 55 2022 1 00011 
072 0003107 82.
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rESolVE:
coNcEdEr ao servidor aUGUSTo oliVEira da MoTa, id. funcional nº 
55209530/1, ocupante do cargo de analista de Sistema, lo tado no 9º cen-
tro regional de Saúde - Santarém, 20 (vinte) dias de licença à Paternida-
de, no período de 22 de setembro de 2022 a 11 de outubro de 2022.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 22 de setembro de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 23/09/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 856890
Processo eLeitoraL aNo 2022
editaL Nº 001/2022 – de coNVocaÇÃo do Processo eLeitoraL.
o coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE/cES/Pa no uso de suas atribui-
ções, considerando a lei do cES n° 7.264, de 24/04/2009 e a resolução 
453/2012, do conselho Nacional de Saúde e;
considerando os termos do inciso ii do art 9º da lei Nº 7.264 de 24 de abril 
de 2009, as decisões do conselho Estadual de Saúde do Pará serão consubs-
tanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do Poder Executivo;
considerando decreto de Nomeação de 05 de agosto de 2020, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 34.302 de 06 de agosto de 2020;
considerando o término do mandato do conselho Estadual de Saúde, Biê-
nio 2020-2022, para o dia 25 de agosto de 2022;
considerando a resolução cES/Pa Nº 042 de 25 de agosto de 2022, que 
cria a Comissão Eleitoral, com a finalidade de organizar, preparar processo 
eleitoral, para eleição das entidades que irão compor o conselho Estadual 
de Saúde, no biênio 2022-2024, publicado no doE Nº 35.095 de 29 de 
agosto de 2022.
 rESolVE:
art. 1.º - convocar a Eleição para a escolha das entidades dos movimentos 
sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; das 
comunidades científicas da área da saúde; das entidades de gestores e 
prestadores de serviços de saúde, conveniadas com o Sistema Único de 
Saúde - SUS; que indicarão seus representantes para compor o conselho 
Estadual de Saúde do Pará – cES/Pa, a se realizar no dia 21 de novembro 
de 2022 cujas inscrições estarão abertas por 10 (dez) dias uteis e impror-
rogáveis a partir da data da publicação deste Edital de convocação, para 
o biênio 2022/2024; em conformidade com o regulamento Eleitoral a ser 
publicado pela comissão Eleitoral.
Belém/Pa 23 de setembro de 2022.

seGMeNto titULar sUPLeNte
Gestor/Prestador Mônika camila Pereira camêlo Braga SESPa carla fernandes figueiredo Mello / SESPa

Trabalhador José ribamar Santos de assis /
SiNdSaÚdE

Maria Elizabeth cardoso Siqueira / SiNd-
SaÚdE

Usuários
 

luis carlos Magno ferreira / fEPEM Bremem raimundo cardoso da Silva / aMaEP

rômulo augusto Gomes de azevedo / aBNH ananias de Jesus da rocha Picanço / MorHaN

editaL Nº 002/2022 - do reGULaMeNto do Processo 
eLeitoraL – aNo 2022.

a coMiSSÃo orGaNiZadora do ProcESSo ElEiToral, no uso de suas 
atribuições, considerando a lei do cES/Pa N° 7.264, de 24/04/2009 e a 
resolução 453/2012, do conselho Nacional de Saúde; e
considerando a resolução cES/Pa Nº 042 de 25 de agosto de 2022, que 
cria a Comissão Eleitoral, com a finalidade de organizar, preparar o pro-
cesso eleitoral, para eleição das entidades que irão compor o conselho 
Estadual de Saúde, no biênio 2022-2024, publicado no doE Nº 35.095 de 
29 de agosto de 2022.
TorNa PÚBlico:
art. 1.º - o regulamento do Processo Eleitoral, em anexo, que deverá 
nortear a eleição para a escolha das entidades dos movimentos sociais de 
usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da comunida-
de científica da área da saúde; das entidades de gestores e prestadores 
de serviços de saúde, conveniadas com o Sistema Único de Saúde - SUS 
que indicarão seus representantes para compor o conselho Estadual de 
Saúde – cES/Pa, cujas inscrições estarão abertas por 10 (dez) dias uteis 
e improrrogáveis, a partir da data de publicação do Edital de convocação, 
para o biênio 2022-2024, conforme anexo Único deste Edital.
Belém/Pa, 23 de setembro de 2022.

seGMeNto titULar sUPLeNte

Gestor/Prestador Mônika camila Pereira camêlo Braga
SESPa

carla fernandes figueiredo Mello
SESPa

Trabalhador José ribamar Santos de assis
SiNdSaUdE

Maria Elizabeth cardoso Siqueira
SiNdSaUdE

Usuários

luis carlos Magno ferreira
fEPEM

Bremem raimundo cardoso da Silva
aMaEP

rômulo augusto Gomes de azevedo
aBNH

ananias de Jesus da rocha Picanço
MorHaN

aNeXo ÚNico do editaL Nº 002/2022 – reGULaMeNto do 
Processo eLeitoraL do ces/ParÁ – aNo 2022.

rEGUlaMENTo para escolha das entidades dos movimentos sociais dos 
usuários do Sistema Único da Saúde - SUS, das entidades de trabalhadores 
de saúde e da comunidade científica da área de saúde, das entidades e 
instituições de gestores e prestadores de serviços de saúde para compor o 
conselho Estadual de Saúde do Pará, no Biênio 2022-2024.

caPÍtULo i dos oBJetiVos
art. 1º - Este regulamento tem por objetivo normatizar a eleição das en-
tidades dos movimentos sociais dos usuários do Sistema Único da Saúde 
- SUS, das entidades de trabalhadores de saúde e da comunidade científica 
da área de saúde, das entidades e instituições de gestores e prestadores 
de serviços de saúde, de acordo com o estabelecido na lei 7.264/2009, 
e na resolução cNS n° 453, de 10.05.2012, para o mandato 2022-2024.
Parágrafo Único – o processo eleitoral inicia-se a partir da publicação do 
Edital nº 001 - da convocação e do Edital nº 002 – do regulamento do 
Processo Eleitoral no Diário Oficial do Estado, a cada etapa.
caPÍtULo ii
da coMissÃo eLeitoraL
art. 2° - a eleição será coordenada por uma comissão eleitoral composta 
de 04 (quatro) titulares e 04 (quatro) suplentes indicados paritariamente, 
segundo resolução cES/Pa Nº 042 de 25 de agosto de 2022,  publicado 
no doE Nº 35.095 de 29 de agosto de 2022; com a seguinte composição:
• - 02 (dois) representantes do segmento dos usuários titular e 02 (dois) 
suplentes;
• - 01 (um) representante do segmento dos trabalhadores de saúde titular 
e 01 (um) suplente;
• - 01 (um) representante do segmento gestor/prestador titular e 01 (um) suplente;

MeMBro titULar MeMBro sUPLeNte
Mônika camila Pereira camêlo Braga

Segmento Gestor - SESPa
carla fernandes figueiredo Mello

Segmento Gestor - SESPa
José ribamar Santos de assis

Segmento Trabalhador - SiNdSaUdE
Maria Elizabeth cardoso Siqueira

Segmento Trabalhador - SiNdSaUdE
luis carlos Magno ferreira
Segmento Usuário - fEPEM

Bremem raimundo cardoso da Silva
Segmento Usuário - aMaEP

rômulo augusto Gomes de azevedo
Segmento Usuário - aBNH

ananias de Jesus da rocha Picanço
Segmento Usuário - MorHaN

• 1º - As entidades componentes da comissão eleitoral poderão participar 
do processo eleitoral e serão elegíveis.
• 2º - A comissão eleitoral terá um coordenador e um relator, que serão es-
colhidos entre os seus membros na primeira reunião após sua constituição.
art. 3° - compete à comissão Eleitoral:
• – Conduzir o processo eleitoral desde a sua instalação até a conclusão do 
pleito que elegerá os representantes das entidades, movimentos sociais e 
instituições para o conselho Estadual de Saúde.
• - Requisitar ao Conselho Estadual de Saúde todos os recursos necessá-
rios para a realização do processo
• – Instruir, qualificar, apreciar e decidir recursos, decisões relativas ao 
registro de candidatura e outros assuntos ao pleito eleitoral.
• – Indicar e instalar a mesa coordenadora das plenárias dos segmentos 
composta por 01 (um) coordenador, 01 (um) secretário e 01(um)
• – Apresentar ao Conselho Estadual de Saúde relatório do resultado do pleito, 
bem como observações que possam contribuir para o aperfeiçoamento do 
processo eleitoral, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a proclamação do 
resultado de homologação das entidades e/ou instituições eleitas;
caPÍtULo iii das VaGas
art. 4º - os representantes das entidades dos movimentos sociais dos 
usuários do Sistema Único da Saúde – SUS, das entidades de trabalhado-
res de saúde e da comunidade científica da área de saúde, das entidades 
e instituições de gestores e prestadores de serviços de saúde para compor 
o conselho Estadual de Saúde do Pará – cES/Pa serão eleitas, conforme 
previsto no artigo 3º, parágrafo único da lei Nº 7.264 de 24 de abril de 
2009 e que cita o presente regulamento eleitoral, em número de 28 (vinte 
e oito) representantes titulares e 28 (vinte e oito) representantes suplen-
tes, assim distribuídos:
i  – SEGMENTo dE ENTidadES dE USUárioS do SUS – 14 (quatorze) 
membros titulares, 14 (quatorze) membros suplentes – representam 50%;
• – SEGMENTO DAS ENTIDADES DOS TRABALHADORES DE SAÚDE – 07 
(sete) membros titulares e 07 (sete) membros suplentes – representam 25%;
• – SEGMENTO DE GESTORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
filaNTrÓPicoS, oU PriVadoS coNVENiadoS coM o SUS, E dE rEPrE-
SENTaNTES da coMUNidadE ciENTÍfica da árEa da SaÚdE - 07 (sete) 
membros titulares e 07 (sete) membros suplentes – representam 25%.
Parágrafo Único: Somente poderão participar do processo eleitoral as en-
tidades dos movimentos sociais dos usuários do Sistema Único da Saúde 
– SUS, das entidades de trabalhadores de saúde e da comunidade científica 
da área de saúde, das entidades e instituições de gestores e prestadores 
de serviços de saúde de que tratam os incisos i; ii e iii do art. 4º deste 
regulamento que tenham, no mínimo, dois anos de comprovada existência 
e tenham atuação e representação em, pelo menos, 04 (quatro) regiões 
de Saúde do Estado do Pará estabelecidas pela resolução da ciB/Pa, Nº 
090 de 12 de Junho de 2013.
caPÍtULo iV das iNscriÇÕes
art. 5º - as inscrições para habilitação das entidades dos movimentos so-
ciais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da 
comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e 
prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS, a participar 
da eleição, deverão ser protocoladas na Secretaria Executiva do conselho 
Estadual de Saúde, situada av. rua dos Timbiras, 1827 (Entre dr. Moraes e 
Serzedelo correa)  Edifício alliance no horário das 08h00min as 12h00min 
e das 14h00min as 17h00min, no prazo de até 10 (dez) dias uteis e impror-
rogáveis após a publicação do Edital de convocação do Processo Eleitoral.
Parágrafo único - as inscrições para habilitação deverão ser feitas por 
meio de requerimento, em papel timbrado da entidade, dirigido à comis-
são organizadora eleitoral, expressando a vontade de participar da eleição, 
especificando o segmento a que pertence às entidades dos movimentos 
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sociais de usuários do SUS, das entidades de trabalhadores de saúde, da 
comunidade cientifica da área da saúde, e das entidades de gestores e 
prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS e a vaga para a 
qual está se candidatando.
caPÍtULo V
da docUMeNtaÇÃo
art.6° - as entidades dos movimentos sociais de usuários do SUS; das 
entidades de trabalhadores de saúde; da comunidade cientifica da área 
da saúde; e das entidades de gestores e prestadores de serviços de saúde 
conveniados com o SUS que forem se candidatar as vagas no conselho 
Estadual de Saúde terão que observar o disposto no art. 3º, Parágrafo 
único da lei 7.264 de 24 de abril de 2009 e apresentar no ato da inscrição 
os seguintes documentos:
i - as eNtidades dos MoViMeNtos de UsUÁrios que pleitearem 
habilitação para integrar o conselho Estadual de Saúde do Pará, para serem 
consideradas aptas, deverão apresentar cópias autenticadas ou cópias sim-
ples com apresentação de original dos documentos abaixo relacionados:
a)  cNPJ;
1. ata de eleição da última Gestão;
2. Estatuto registrado em cartório de ofício;
3. relatório de atividades realizadas de âmbito estadual no período mínimo 
de 02 (dois) anos, anteriores a publicação do Edital de convocação das 
entidades para habilitação no processo eleitoral do conselho Estadual de 
Saúde do Pará – 2022-2024;
4. A entidade deve apresentar comprovante oficial de endereço atualizado;
5. declaração escrita de atuação em pelo menos 04 (quatro) regiões de 
Saúde do Estado do Pará (resolução ciB/Pa nº 090, de 12/06/2013), de-
vidamente assinada pelo responsável
ii– as eNtidades de traBaLHadores de saÚde que pleitearem 
habilitação para integrar o conselho Estadual de Saúde do Pará, para se-
rem consideradas aptas, deverão apresentar cópias autenticadas ou cópias 
simples com apresentação de original dos documentos abaixo elencados:
a)  cNPJ;
1. ata registrada da última eleição;
2. Estatuto registrado em cartório de ofício.
3. A entidade deve apresentar comprovante oficial de endereço atualizado;
4. declaração escrita de atuação em pelo menos 04 (quatro) regiões de 
Saúde do Estado do Pará (resolução ciB/Pa nº 090, de 12/06/2013), de-
vidamente assinada pelo responsável
iii – as eNtidades de GestÃo, coMUNidade cieNtÍFica e 
Prestadores FiLaNtrÓPicos oU PriVados coNVeNiados 
coM o sUs que pleitearem habilitação para integrar o conselho Estadu-
al de Saúde do Pará para serem consideradas aptas, deverão apresentar 
cópias autenticadas ou cópias simples com apresentação de original dos 
documentos abaixo citados:
a)  Comprovante válido do caráter filantrópico da entidade, para aquelas 
que possuem esse fim, devidamente emitido por órgão competente, salvo 
instituição pública;
1. cNPJ;
2. Estatuto registrado em cartório de ofício;
3. comprovante válido de atuação em pesquisa e formação de recursos 
humanos voltados para atividade-fim do SUS nos últimos dois anos, an-
teriormente a publicação do Edital de convocação do processo eleitoral;
4. A entidade deve apresentar comprovante oficial de endereço atualizado;
5. declaração escrita de atuação em pelo menos 04 (quatro) regiões de 
Saúde do Estado do Pará (resolução ciB/Pa nº 090, de 12/06/2013), de-
vidamente assinada pelo responsável
Parágrafo Único - Não serão consideradas habilitadas as entidades que 
apresentarem pendências nas documentações exigidas até o período de-
terminado no Edital de convocação.
caPÍtULo Vi do PraZo
art. 7º- Para se habilitarem as entidades terão o prazo improrrogável de 10 
(dez) dias uteis contados da data de publicação do Edital de convocação, 
excluído o dia do início e incluído o dia final, em analogia com o que pres-
creve o artigo 224 caput §1º e § 2º do código de Processo civil.
caPÍtULo Vii
da HoMoLoGaÇÃo das iNscriÇÕes
art. 8º - Serão homologadas as habilitações de tantas entidades dos mo-
vimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de 
saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de ges-
tores e prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS, quantas 
apresentarem tempestivamente os documentos acima arrolados, desde 
que válidos e autenticados ou que seja conferido com o original.
i– Serão consideradas habilitadas as entidades dos movimentos sociais de 
usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da comunida-
de cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e prestadores 
de serviços de saúde conveniados com o SUS que atenderem o prazo cita-
do no artigo 7º deste regulamento.
ii– do resultado da apreciação dos documentos entregues, somente será 
admitido recurso de revisão interposto pelas entidades dos movimentos 
sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da 
comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e 
prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS que se sentir 
prejudicada no prazo improrrogável de 03 (trez) dias úteis no horário das 
08h00min as 12h00min e das 14h00min as 17h00min no referido local 
de inscrição contados da data da publicação da homologação do referido 
resultado, as entidades serão comunicadas através de ofício.
• – O Recurso de Revisão aludido acima será dirigido a comissão eleito-
ral - coE/cES/Pa, a qual funcionará como primeira instância e decidirá o 
recurso em 01 (um) dia útil, bem como providenciará a publicação de sua 
decisão no Diário Oficial do Estado do Pará.

• - Encerrado o prazo para as inscrições das entidades dos movimentos 
sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; 
da comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores 
e prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS, a comissão 
eleitoral divulgará na sede da Secretaria Executiva e no Diário Oficial do 
Estado do Pará a relação das entidades habilitadas e não habilitadas a con-
correrem à eleição, observadas a composição dos
caPÍtULo Viii
da ForMa de ParticiPaÇÂo
art.9º - o Processo Eleitoral para compor o conselho Estadual de Saúde, 
inclusive das suplências, dar-se-á na forma de eleição para o preenchimen-
to das vagas das entidades dos movimentos sociais de usuários do SUS; 
das entidades de trabalhadores de saúde; da comunidade cientifica da área 
da saúde; e das entidades de gestores e prestadores de serviços de saúde 
conveniados com o SUS que ocorrerão por meio de duas etapas: 01 (uma) 
plenária estadual de saúde que será precedida de 13 (treze) plenárias de 
regiões de saúde, conforme disposto no anexo i deste regulamento.
i - a plenária estadual de saúde das entidades dos movimentos sociais de 
usuários do SUS, das entidades de trabalhadores de saúde; da comunida-
de cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e prestadores 
de serviços de saúde conveniados com o SUS, habilitadas, contará com 
universo de participação de delegados (as) de até 424 delegados (as), 
conforme disposto no anexo ii deste regulamento.
ii - as plenárias de regiões de saúde das entidades dos movimentos sociais 
de usuários do SUS, das entidades de trabalhadores de saúde; da comu-
nidade cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e presta-
dores de serviços de saúde conveniados com o SUS, habilitadas, poderão 
indicar até 04 representantes por município de cada região de saúde, para 
participar das plenárias de regiões de saúde, atendidos os requisitos deste 
regulamento.
iii - o representante de um segmento e/ou região, devidamente indicado 
por sua entidade, não poderá participar de mais de uma plenária; confir-
mada a irregularidade, o representante será excluído do processo eleitoral.
caPÍtULo iX da eLeiÇÃo
1ª etaPa- PLeNÁrias de reGiÕes de saÚde.
art. 10º - a eleição para preenchimento das vagas das entidades dos mo-
vimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de 
saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de 
gestores e prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS para 
compor o conselho Estadual de Saúde do Pará, inclusive das suplências, 
dar-se-á por meio de 13 (treze) plenárias de regiões de saúde pelos seg-
mentos, conforme disposto no anexo i deste regulamento, realizadas no 
decorrer do período de 27 de outubro à 04 de novembro
i - Participarão das plenárias de regiões de saúde as entidades dos mo-
vimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de 
saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de 
gestores e prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS, ha-
bilitadas; que poderão indicar até 04 representantes por município de cada 
região de saúde. ficando o deslocamento dos participantes para a sede da 
plenária região de saúde, sob a responsabilidade de cada delegado (a) ou 
a cargo de sua respectiva entidade.
ii - as plenárias de regiões de saúde serão coordenadas por um represen-
tante de cada segmento eleito no plenário e apoiados por  membro da coE 
e membro da SE do cES.
iii - os locais onde serão realizadas as plenárias de regiões de saúde serão 
publicados oportunamente no Diário Oficial do Estado e publicado no site 
do cES/Pa.
iV - a metodologia das plenárias de região de saúde inicia com o credencia-
mento que ocorrerá em dois momentos: credenciamento de ofício, em até 
05 (cinco) dias antes da realização da plenária de região de saúde; e cre-
denciamento presencial, no dia e local de realização da plenária de região 
de saúde, no horário de 08h00min as 11h00min. E em seguida a eleição 
que ocorrerá no horário de 11h00min as 13h00min, conforme deliberação 
de cada segmento, em local a ser definido pela comissão eleitoral.
1. credenciamento de ofício, as entidades dos movimentos sociais de usu-
ários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da comunidade 
cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e prestadores de 
serviços de saúde conveniados com o SUS para compor o conselho Esta-
dual de Saúde do Pará, inclusive das suplências, deverão enviar oficio, em 
papel timbrado da entidade e/ou instituição, a comissão Eleitoral indicando 
a Região de Saúde, nome, número do documento de identificação oficial 
com foto e município de seus representantes, no prazo de 05 (cinco) dias 
anteriores à realização da referida plenária de região de saúde, conforme 
disposto no anexo i deste regulamento (cronograma)
1. credenciamento Presencial, os representantes indicados de ofício pelas 
entidades dos movimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de 
trabalhadores de saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das 
entidades de gestores e prestadores de serviços de saúde conveniados com 
o SUS para compor o conselho Estadual de Saúde do Pará, inclusive das 
suplências, devem comparecer no dia e local a ser realizada a plenária de 
região de saúde, conforme disposto no anexo i deste regulamento (cro-
nograma), munido do ofício da entidade e/ou instituição, do documento de 
identificação oficial com foto, comprovante oficial de endereço atualizado 
(luz, água, telefone, contrato de aluguel ou declaração de residência na 
forma da lei) daquele município e região de saúde para qual sua entidade 
e/ou instituição o indicou e o último contra cheque do mês para o segmen-
to dos trabalhadores de saúde e, no horário de 08h00min as 11h00min 
para comprovar sua participação na referida plenária de região de saúde.
1. a eleição nas plenárias de regiões de saúde para a escolha dos delega-
dos (as) eleitorais deverá se dar conforme deliberação de cada segmento, 
e; ocorrerá das 11h00min as 13h00min, devendo ser registrada em ata 
própria do segmento, elaborada pelos membros da comissão eleitoral do 
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cES/Pa, constando nela o nome dos (as) delegados (as) eleitos (as) com 
respectivos números de documentos de identificação oficial com foto e o 
nome da entidade e/ou instituição que
V – o universo de delegados eleitos em cada plenária de região de saúde 
obedecerá ao diposto no Anexo I e II deste regulamento que segue a defi-
nição do número de delegados com base no intervalo populacional estima-
do pelo censo iBGE 2018;
Vi - Em caso de substituição de representante, no ato do credenciamento 
presencial, o substituto deve comparecer à plenária de região de saúde, 
no dia, local e horário estabelecido, munido de ofício, em papel timbrado, 
da entidade e/ou instituição que representa, constando a referida substi-
tuição, o nome do substituído do substituto, o número do documento de 
identificação oficial com foto e o comprovante oficial de endereço atualiza-
do (luz, água, telefone, contrato de aluguel, declaração de residência na 
forma da lei) daquele município e região de saúde para qual sua entidade 
e/ou instituição o indicou para efeitos de comprovação de sua participação 
na referida plenária de região de saúde.
2º etaPa - da PLeNÁria estadUaL de saÚde
art. 11 - a plenária estadual de saúde dos delegados eleitos nas plenárias 
de regiões de saúde para escolha das entidades dos movimentos sociais de 
usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da comunidade 
cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e prestadores de 
serviços de saúde conveniados com o SUS que comporão o conselho Esta-
dual de Saúde do Pará – cES/Pa ocorrerá no dia 21 de novembro de 2022 
iniciando com o credenciamento que ocorrerá no horário de 08h00min as 
11h00min; em seguida com a eleição que ocorrerá no horário de 11h00min 
as 13h00min, em local a definir.
• – Participarão da plenária estadual de saúde os (as) delegados (as) elei-
tos (as) nas plenárias das regiões de saúde. ficando o deslocamento dos 
participantes para a sede da plenária estadual de saúde, sob a responsabi-
lidade de cada delegado (a) ou a cargo de sua respectiva entidade.
• - O local onde será realizada a plenária estadual de saúde será publicado 
oportunamente no Diário Oficial do Estado e publicado no site do CES/PA.
• - O credenciamento será efetuado no local de realização da plenária es-
tadual de saúde, a ser informado oportunamente, no horário de 08h00min 
as 11h00min do dia do evento, com a necessária apresentação, no ato do 
credenciamento, dos respectivos documentos de identificação oficial com 
foto dos (as) delegados (as) eleitos nas plenárias de regiões de saúde.
• - A eleição das entidades dos movimentos sociais de usuários do SUS; 
das entidades de trabalhadores de saúde; da comunidade científica da área 
da saúde; das entidades de gestores e prestadores de serviços de saúde, 
conveniadas com o Sistema Único de Saúde - SUS; será realizada e cor-
rerão simultaneamente através de plenárias por segmentos, coordenadas, 
conforme previsto no inciso ii do artigo 10, sendo procedida a votação 
no horário das 11h00min as cabendo a plenária do respectivo segmento, 
decidir o critério de votação e escolha da (s) entidades (s) que irá compor 
o conselho Estadual de Saúde.
• - Os resultados das plenárias de cada um dos três segmentos deverão ser 
registrados em atas próprias elaboradas por membros da comissão eleito-
ral do cES/Pa, e nelas constarão os nomes das entidades dos movimentos 
sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; 
da comunidade científica da área da saúde; das entidades de gestores e 
prestadores de serviços de saúde, conveniados com o Sistema Único de 
Saúde – SUS eleitas por cada
VI - O resultado final da plenária estadual de saúde deverá ser registrado 
na ata geral a ser elaborada por membros da comissão presentes. a comis-
são eleitoral divulgará na sede da Secretaria Executiva e no Diário Oficial 
do Estado do Pará a relação das entidades eleitas para compor o conselho 
Estadual de Saúde do Pará, no bienio 2022-2024, observadas a composi-
ção dos segmentos.
caPÍtULo X
da sUPLÊNcia de eNtidades Por VacÂNcia do seGMeNto
 art. 12 – do acesso as Plenarias - os representantes indicados pelas en-
tidades dos movimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de 
trabalhadores de saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das 
entidades de gestores e prestadores de serviços de saúde conveniados 
com o SUS, só terão acesso as dependencias dos estabelecimentos onde 
serão realizadas às Plenarias regionais e a Plenaria final, se estiverem em 
consonância com o decreto Estadual Nº 2044 de 03/12/2021, conforme os 
art. 1º, inciso V e art.3º §1º inciso iV, § 2º e § 3º do citado diploma legal
art. 13 - as entidades eleitas neste processo eleitoral vigente; quer seja ti-
tular e/ou suplente só deixarão de compor o cES/Pa, no biênio 2022-2024, 
por exoneração a pedido e/ou exoneração de oficio, abrindo assim vacância 
no respectivo segmento e quebrando a paridade do colegiado, devendo ser 
suprida através da entidade suplente definida no decorrer da plenária do 
segmento, registrada em suas respectivas atas e na ata geral da plenária 
estadual de saúde.
art. 14 – Na existência da vacância referida no capt do artigo acima, tan-
to de titularidade quanto de suplência de entidades dos movimentos so-
ciais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da 
comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e 
prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS, eleitas neste 
pleito eleitoral, deverá ser chamada para assumir a vacância respectiva, a 
primeira entidade mais votada no seu respectivo segmento.
Paragrafo único – Na persistência da quebra da paridade, o cES-Pa deverá 
convocar um novo processo eleitoral do segmento em vacância.
caPÍtULo X i
das disPosiÇÕes Gerais
art. 15 – as despesas com transporte e estadia dos representantes das 
entidades dos movimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de 
trabalhadores de saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das 
entidades de gestores e prestadores de serviços de saúde conveniados 

com o SUS para participar do processo eleitoral serão de responsabilidade 
das respectivas entidades.
• 1º – Os membros da comissão eleitoral, indicados por suas respecti-
vas entidades como delegados (as) para participar de quaisquer etapas 
do processo eleitoral, deverão ter suas despesas com transporte e estadia 
garantidas por suas respectivas entidades.
• 2º – O CES/PA se responsabilizará pelas despesas dos membros da co-
missão eleitoral designados para coordenar o processo eleitoral nas plená-
rias regionais.
art. 16 – caberá à dotação orçamentária do cES/Pa e da Secretaria Es-
tadual de Saúde através de suas regionais de saúde garantir o espaço e a 
logística necessária para a realização do processo eleitoral previsto neste 
regulamento.
art. 17 – as entidades dos movimentos sociais de usuários do SUS, das 
entidades de trabalhadores de saúde; da comunidade cientifica da área 
da saúde; e das entidades de gestores e prestadores de serviços de saú-
de conveniados com o SUS, eleitas para compor o conselho Estadual de 
Saúde, nas vagas de titular e suplente, encaminharão os nomes de seus 
representantes à Secretaria Executiva do conselho Estadual de Saúde por 
meio de ofício até 05 (cinco) dias corridos após a divulgação do resultado 
final previsto neste regulamento.
Parágrafo Único – Os documentos a serem encaminhados através de oficio 
são: cópias do rG,  cPf, e-mail, telefone, curriculum vitae e comprovante 
oficial de endereço (luz, água, telefone, contrato de aluguel ou declaração 
de residência na forma da lei), onde será observado o art. 5º da lei 7.264, 
de 24/04/2009.
art. 18 – os representantes indicados pelas entidades dos movimentos 
sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da 
comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e 
prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS serão nomeados 
pelo Governador do Estado, em Decreto específico, publicado no Diário Ofi-
cial do Estado, conforme o art.15 da lei nº 7264/2009, no prazo máximo 
de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da comunicação oficial dos novos 
nomes apresentados para a composição do conselho.
Parágrafo Único– a posse dos (as) conselheiros (as) do conselho Estadual 
de Saúde do Pará, titulares e suplentes, dar-se-á em reunião extraordiná-
ria a ser realizada, em até 15 (quinze) dias, após a publicação do decreto 
referido no caput deste artigo, cabendo à Secretaria Executiva do conselho 
Estadual de Saúde a sua convocação.
art. 19 - os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comis-
são Eleitoral, com base na resolução cES nº 042 de agosto de 2022, no 
inciso iV, art. 8º deste regulamento.

aNeXo i do reGULaMeNto do Processo eLeitoraL 
do ces/Pa – aNo 2022.

croNoGraMa de reaLiZaÇÃo das PLeNÁrias de reGiÕes 
de saÚde e PLeNÁria estadUaL de saÚde

PLeNÁria 1 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de
deLeGados (as)

rEGiÃo XiNGÚ
09 Municípios. 346.546 alTaMira 04/11/2022 16

·  altamira (113.195) – anapú (27.161) – Brasil Novo (15.190) – Medicilândia (31.213) – Pacajá (46.986) – Porto de Moz 
(40.458) – Senador José Porfirio (11.839) – Uruará (45.517) – Vitória do Xingú (14.987).
     

PLeNÁria 2 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de
deLeGados (as)

rEGiÃo doS caraJáS
17 Municípios. 862.729 MaraBá 01/11/2022 40

·  abel figueiredo (7.382) – Bom Jesus do Tocantins (16.841) – Brejo Grande do araguaia (7.392) – canãa dos carajás 
(36.050) – curionópolis (18.014) – dom Eliseu (58.956) – Eldorado dos carajás (33.674) – itupiranga (53.182) – Marabá 

(275.086) – Nova ipixuna (16.499) – Palestina do Pará (7.596)
– Parauapebas (202.882) – Piçarra (12.983) – rondon do Pará (51.903) – São domingos do araguaia (25.358) – São 

Geraldo do araguaia (24.991) – São João do araguaia (13.940).
 

PLeNÁria 3 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de deLeGados
(as)

rEGiÃo do TaPaJÓS
06 Municípios 253.023 iTaiTUBa 03/12/2022 12

·  aveiro (16.371) – itaituba (101.097) – Jacareacanga (41.4871) – Novo Progresso (25.758) – rurópolis (49.503) – 
Trairão (18.807).

 

PLeNÁria 4 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de
deLeGados (as)

rEGiÃo do laGo TUcUrUÍ
06 Municípios 453.466 TUcUrUÍ 03/11/2022 20

·  Breu Branco (64.738) – Goianésia do Pará (39.857) – Jacundá (58.457) – Novo repartimento (74.602) – Tailândia 
(103.664) – Tucuruí (112.148).

 

PLeNÁria 5 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de deLeGados 
(as)

rEGiÃo do MaraJÓ i
09 Municípios. 241.047 BElÉM 27/10/2022 12

·  afuá (38.863) – cachoeira do arari (23.466) – chaves (23.482) – Muaná (39.783) – Ponta de Pedras
(30.608) – Salvaterra (23.424) – Santa cruz do arari (9.939) – São Sebastião da Boa Vista (26.301) – Soure (25.181)
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PLeNÁria 6 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de deLeGados
(as)

rEGiÃo do MaraJÓ ii
07 Municípios 316.184 BElÉM 27/10/2022 16

·  anajás (28.859) – Bagre (30.009) – Breves (101.891) – curralinho (33.893) – Gurupá (32.991) – Melgaço (27.415) – 
Portel (61.126).

 
 

PLeNÁria 7 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de deLeGados
(as)

rEGiÃo do TocaNTiNS
09 Municípios 696.222 BElÉM 27/10/2022 32

·  abaetetuba (156.292) – Baião (46.416) – Barcarena (122.294) – cametá (136.390) – igarapé Miri (62.355) – limoeiro 
do ajurú (28.583) – Mocajuba (30.736) – Moju (80.988) – oeiras do Pará (32.168).

 

PLeNÁria 8 PoPULaÇÃo totaL LocaL data
Nº de

deLeGados (as)

rEGiÃo do BaiXo aMaZoNaS
14 Municípios. 1.058.848 SaNTarÉM 31/10/2022 48

·  alenquer (56.480) – almeirim (34.142) – Belterra (17.624) – curuá (14.197) – faro (7.319) – Juruti (56.908) – Mojuí 
dos campos (15.982) – Monte alegra (57.900) – Óbidos (51.964) – oriximiná (72.160)

– Placas (30.293) – Prainha (29.886) – Santarém (302.667) – Terra Santa (18.619).

 

PLeNÁria 9 PoPULaÇÃo totaL LocaL data
Nº de deLeGados 

(as)

rEGiÃo do araGUaia
15 Municípios 555.913 rEdENÇÃo 31/10/2022 24

·  água azul do Norte (27.241) – Bannach (3.310) – conceição do araguaia (47.734) – cumarudo Norte (13.179) – 
floresta do araguaia (20.080) – ourilândia do Norte (32.319) – Pau d’arco (5.557) –

redenção (83.997) – rio Maria (18.186) – Santa Maria das Barreiras (21.042) – Santana do araguaia (71.187) – São 
félix do Xingú (124.763) – Sapucaia (5.849) – Tucumã (39.059) – Xinguara (44.410).

 

PLeNÁria 10 PoPULaÇÃo totaL LocaL data
Nº de deLeGados

(as)

rEGiÃo METroPoliTaNa i
05 Municípios. 2.223.012 BElÉM 27/10/2022 120

·  ananindeua (525.566) – Belém (1.485.732) – Benevides (61.689) – Marituba (129.321) – Santa Barbara do Pará 
(20.704).

 

PLeNÁria 11 PoPULaÇÃo totaL LocaL data
Nº de deLeGados 

(as)

rEGiÃo METroPoliTaNa ii
09 Municípios 364.031 BElÉM 27/10/2022 16

·  acará (55.513) – Bujarú (28.832) – colares (12.040) – concórdia do Pará (32.847) – Santa izabel do Pará (69.746) – 
Santo antônio do Tauá (31.038) São caetano de odivelas (17.970) – Tomé açú (62.854)

– Vigia (53.191).

 

PLeNÁria 12 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de deLeGados

rEGiÃo METroPoliTaNa iii
22 Municípios.

929.184 caSTaNHal 04/11/2022 44

·  aurora do Pará (30.896) – capitão Poço (54.179) – castanhal (198.294) – curuçá (39.540) – Garrafão do Norte 
(26.020) – igarapé açú (38.588) – inhangapi (11.559) – ipixuna do Pará (62.455) – irituia (32.504) – Mãe do rio 

(29.917) – Magalhães Barata (8.523) – Maracanã (29.429) – Marapanim (28.220)
 

– Nova Esperança do Piriá (21.291) – Paragominas (111.764) – Santa Maria do Pará (24.725) – São domingos do capim 
(31.837) – São francisco do Pará (15.833) – São João da Ponta (6.059) – São

Miguel do Guamá (58.328) – Terra alta (11.591) – Ulianópolis (57.632).
 

PLeNÁria 13 PoPULaÇÃo totaL LocaL data
Nº de deLeGa-

dos (as)

rEGiÃo rio caETÉS
16 Municípios 536.587 caPaNEMa 04/11/2022 24

·  augusto corrêa (45.516) – Bonito (16.038) – Bragança (126.436) – cachoeira do Piriá (33.178) – capanema (68.616) 
– Nova Timboteua (15.218) – ourém (17.721) – Peixe Boi (8.073) – Primavera

(10.792) – Quatipurú (13.512) – Salinópolis (40.424) – Santa luzia do Pará (19.852) – Santarém Novo (6.664) – São 
João de Pirabas (22.842) – Tracuateua (30.656) – Viseu (61.049).

PLeNÁria estadUaL de saÚde
LocaL data

Nº de deLeGa-
dos (as)

BElÉM 21/11/2022 424

fonte: ESTiMaTiVa iBGE 2018.

aNeXo ii do reGULaMeNto do Processo eLeitoraL do 
ces/Pa – aNo 2022.

deFiNiÇÃo de NÚMero de deLeGados Para PLeNÁria 
estadUaL de saÚde, seGUNdo iNterVaLo PoPULacioNaL.

 

iNterVaLo PoPULacioNaL Nº de deLeGado
de 200.000 a 299.999 habitantes 12
de 300.000 a 399.999 habitantes 16
de 400.000 a 499.999 habitantes 20
de 500.000 a 599.999 habitantes 24
de 600.000 a 699.999 habitantes 32
de 700.000 a 799.999 habitantes 36
de 800.000 a 899.999 habitantes 40
de 900.000 a 999.999 habitantes 44

de 1.000.000 a 1.199.999 habitantes 48
acima de 1.200.000 habitantes 120

 

Nº reGiÕes de saÚde PoPULaÇÃo VaGas
01 rEGiÃo do araGUaia 555.913 24
02 rEGiÃo do TaPaJÓS 253.023 12
03 rEGiÃo METroPoliTaNa iii 929.184 44
04 rEGiÃo rio caETÉS 536.587 24
05 rEGiÃo do XiNGÚ 346.546 16
06 rEGiÃo doS caraJáS 862.729 40
07 rEGiÃo laGo dE TUcUrUÍ 453.466 20
08 rEGiÃo do BaiXo aMaZoNaS 1.058.848 48
09 rEGiÃo METroPoliTaNa i 2.223.012 120
10 rEGiÃo METroPoliTaNa ii 364.031 16
11 rEGiÃo do MaraJÓ i 241.047 12
12 rEGiÃo do MaraJÓ ii 316.184 16
13 rEGiÃo do TocaNTiNS 696.222 32

ToTal 8.836.792 424

fonte: ESTiMaTiVa iBGE 2018.

editaL Nº 003/2022 - da ProPosta de reGiMeNto 
eLeitoraL – aNo 2022.

a coMissÃo eLeitoraL, no uso de suas atribuições, e considerando a 
lei do cES/Pa N° 7.264, de 24/04/2009 e a resolução 453/2012, do con-
selho Nacional de Saúde; e;
considerando a resolução cES/Pa Nº 042 de 25 de agosto de 2022, que 
cria a Comissão Eleitoral, com a finalidade de organizar, preparar o pro-
cesso eleitoral, para eleição das entidades que irão compor o conselho 
Estadual de Saúde, no biênio 2022-2024, publicado no doE Nº 35.095 de 
29 de agosto de 2022
torNa PÚBLico:
 art. 1.º - a Proposta de regimento Eleitoral, em anexo, que deverá dis-
ciplinar a realização das plenárias de regiões de saúde para eleger as en-
tidades dos movimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de 
trabalhadores de saúde; da comunidade científica da área da saúde; das 
entidades de gestores e prestadores de serviços de saúde, conveniadas 
com o Sistema Único de Saúde - SUS que indicarão seus representantes 
para compor o conselho Estadual de Saúde – cES/Pa, para o biênio 2022-
2024, conforme anexo Único deste Edital.
Belém/Pa, 23 de setembro de 2022.

seGMeNto titULar sUPLeNte

Gestor/Prestador Mônika camila Pereira camêlo Braga
SESPa

carla fernandes figueiredo Mello
SESPa

Trabalhador José ribamar Santos de assis
SiNdSaUdE

Maria Elizabeth cardoso Siqueira
SiNdSaUdE

Usuários

luis carlos Magno ferreira
fEPEM

Bremem raimundo cardoso da Silva
aMaEP

rômulo augusto Gomes de azevedo
aBNH

ananias de Jesus da rocha Picanço
MorHaN

aNeXo ÚNico do editaL Nº 003/2022 – da ProPosta de 
reGiMeNto eLeitoraL – aNo 2022.

ProPosta de reGiMeNto eLeitoraL das PLeNÁrias de reGi-
Ões de saÚde das entidades dos movimentos sociais dos usuários do 
Sistema Único de Saúde – SUS; das entidades de trabalhadores de saúde 
e da comunidade científica da área de saúde; das entidades e instituições 
de gestores e prestadores de serviços de saúde.
caPÍtULo i
das disPosiÇÕes LeGais
art. 1.º - as plenárias de região de saúde das entidades dos movimentos 
sociais dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, das entidades de 
trabalhadores de saúde e da comunidade científica da área de saúde, das 
entidades e instituições de gestores e prestadores de serviços de saúde, 
convocadas e coordenadas pelos membros da comissão eleitoral, instituída 
pela resolução cES/Pa Nº 042 de 25 de agosto de 2022, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 35.095 de 29 de agosto de 2022, com fulcro 
na lei Estadual N.º 7.264 de 24 de abril de 2009, em seu artigo 3º, Pa-
rágrafo Único, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE N.º 31.406 de 
27/04/2009.
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caPÍtULo ii
dos oBJetiVos
art. 2.º - Esta Proposta de regimento Eleitoral, será apreciado e aprovado 
pelo Plenario das Plenarias  regionais tem por objetivo eleger os delegados 
para a Plenaria Estadual que elegerá as entidades dos movimentos sociais 
dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, das entidades de trabalha-
dores de saúde e da comunidade científica da área de saúde, das entidades 
e instituições de gestores e prestadores de serviços de saúde que compo-
rão o conselho Estadual de Saúde do Pará, no biênio 2022-2024.
caPÍtULo iii
das PLeNÁrias de reGiÕes de saÚde
art.3º - os representantes das entidades dos movimentos sociais dos usu-
ários do Sistema Único de Saúde – SUS; das entidades de trabalhadores 
de saúde e da comunidade científica da área de saúde; das entidades e 
instituições de gestores e prestadores de serviços de saúde regularmen-
te habilitadas, participarão das plenárias de regiões de saúde, que serão 
realizadas nos dias 27 e 31 de outubro; 01, 03 e 4 de novembro de 2022  
iniciando com o credenciamento que ocorrerá no horário de 08h00min as 
10h00min; em seguida a eleição que ocorrerá no horário de 10h00min 
as 13h00min, em local a ser definido, conforme cronograma disposto no 
anexo i do regulamento.
i – os locais onde serão realizadas as plenárias de regiões de saúde  serão 
publicados no Diário Oficial do Estado do Pará, com antecedência mínima 
de 10 (dez) dias.
ii – as plenárias de regiões de saúde serão realizadas de acordo com o 
cronograma disposto no anexo i do regulamento
caPÍtULo iV
do UNiVerso de deLeGados
art.4º - as plenárias regionais de saúde das entidades dos movimentos 
sociais dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS; das entidades de 
trabalhadores de saúde e da comunidade científica da área de saúde; das 
entidades e instituições de gestores e prestadores de serviços de saúde 
habilitadas, obedecendo aos critérios estabelecidos no regulamento, publi-
cado no Diário Oficial do Estado, elegerá um total de 424 Delegados (as), 
distribuidos  considerando os 3 segmentos que compoe o controle Social.
caPÍtULo Vi
das PLeNÁrias de reGiÕes de saÚde
art. 6.º - as plenárias das regiões de saúde terão como objetivo eleger os 
(as) delegados (as) das entidades dos movimentos sociais de usuários do 
SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da comunidade científica 
da área da saúde, das entidades de gestores e prestadores de serviços de 
saúde conveniados com o Sistema Único de Saúde - SUS, para participar 
da plenária estadual de saúde a ocorrer no dia 21 de novembro de 2022.
1º - a eleição deverá se dar conforme deliberação da plenária de cada segmento.
• 2º - A plenária de cada segmento deverá ser registrada em ata própria, 
elaborada pelos membros da comissão eleitoral do cES/Pa, constando nela 
os nomes dos (as) delegados (as) titulares e suplentes eleitos (as) devida-
mente identificados e das entidades dos movimentos sociais de usuários do 
SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da comunidade científica 
da área da saúde; das entidades de gestores e prestadores de serviços de 
saúde conveniados com o Sistema Único de Saúde – SUS que representam.
• 3º - A eleição, nas plenárias das regiões de saúde, para escolha dos dele-
gados (as) ocorrerá das 10h00min as 13h00min, devendo constar em atas 
por cada segmento, o nome dos delegados (as) eleitos (as) com respecti-
vos números de documentos de identificação oficial com foto.
caPÍtULo Vii
das disPosiÇÕes Gerais
art.8º - os casos omissos serão decididos pela comissão  eleitoral do cES/
Pa, com fulcro na lei Estadual N.º 7.264 de 24 de abril de 2009, em seu 
artigo 17, parágrafo único, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE N.º 
31.406 de 27/04/2009,

editaL Nº 004/2022 - da ProPosta de reGiMeNto 
eLeitoraL – aNo 2022.

a coMissÃo eLeitoraL, no uso de suas atribuições, e considerando a 
lei do cES/Pa N° 7.264, de 24/04/2009 e a resolução 453/2012, do con-
selho Nacional de Saúde; e;
considerando a resolução cES/Pa Nº 042 de 25 de agosto de 2022, que 
cria a Comissão Eleitoral, com a finalidade de organizar, preparar processo 
eleitoral, para eleição das entidades que irão compor o conselho Estadual 
de Saúde, no biênio 2022-2024, publicado no doE Nº 35.095 de 29 de 
agosto de 2022
torNa PÚBLico:
art. 1.º - a Proposta de regimento Eleitoral, em anexo, que deverá discipli-
nar a realização da plenária estadual de saúde para eleger as entidades dos 
movimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores 
de saúde; da comunidade científica da área da saúde; das entidades de 
gestores e prestadores de serviços de saúde, conveniadas com o Sistema 
Único de Saúde - SUS que indicarão seus representantes para compor o 
conselho Estadual de Saúde – cES/Pa, para o biênio 2022-2024, conforme 
anexo Único deste Edital.
Belém/Pa, 22. de setembro de 2022.

seGMeNto titULar sUPLeNte

Gestor/Prestador Mônika camila Pereira camêlo Braga
SESPa

carla fernandes figueiredo Mello
SESPa

Trabalhador José ribamar Santos de assis
SiNdSaUdE

Maria Elizabeth cardoso Siqueira
SiNdSaUdE

Usuários

luis carlos Magno ferreira
fEPEM

Bremem raimundo cardoso da Silva
aMaEP

rômulo augusto Gomes de azevedo
aBNH

ananias de Jesus da rocha Picanço
MorHaN

aNeXo ÚNico do editaL Nº 004/2022 – da ProPosta de 
reGiMeNto eLeitoraL – aNo 2022.

ProPoSTa dE rEGiMENTo ElEiToral da PlENária dE ESTadUal dE 
SaÚdE das entidades dos movimentos sociais dos usuários do Sistema 
Único de Saúde – SUS; das entidades de trabalhadores de saúde e da 
comunidade científica da área de saúde; das entidades e instituições de 
gestores e prestadores de serviços de saúde.
caPÍtULo i
das disPosiÇÕes LeGais
 art. 1.º - a Plenaria Estadual de Saúde das entidades dos movimentos 
sociais dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, das entidades de 
trabalhadores de saúde e da comunidade científica da área de saúde, das 
entidades e instituições de gestores e prestadores de serviços de saúde, 
convocadas e coordenadas pelos membros da comissão eleitoral, instituída 
pela resolução cES/Pa Nº 042 de 25 de agosto de 2022, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 35.095 de 29 de agosto de 2022, com fulcro 
na lei Estadual N.º 7.264 de 24 de abril de 2009, em seu artigo 3º, Pa-
rágrafo Único, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE N.º 31.406 de 
27/04/2009.
caPÍtULo ii
dos oBJetiVos
art. 2ª Esta Proposta de regimento Eleitoral, será apreciado e aprovado 
pelo Plenario da Plenaria  Estadual de saúde tem por objetivo eleger as 
entidades dos movimentos sociais dos usuários do Sistema Único de Saúde 
– SUS, das entidades de trabalhadores de saúde e da comunidade científica 
da área de saúde, das entidades e instituições de gestores e prestadores 
de serviços de saúde que comporão o conselho Estadual de Saúde do Pará, 
no biênio 2022-2024
caPÍtULo iii
da PLeNÁria estadUaL de saÚde
art.3.º - a plenária estadual de saúde tem por objetivo eleger as entidades 
dos movimentos sociais de usuários do SUS, das entidades de trabalhado-
res de saúde, da comunidade científica da área da saúde, das entidades de 
gestores e prestadores de serviços de saúde; conveniadas com o Sistema 
Único de Saúde – SUS que comporão o conselho Estadual de Saúde do 
Estado do Pará, para o biênio 2022/2024.
• 1.º - Será realizada,em Belém/PA, no dia 21 de novembro de 2022, 
iniciando com o credenciamento que ocorrerá no horário de 08h00min as 
10h00min, será efetuado no local de realização da plenaria Estadual de 
saúde, a ser oportunamente informado; com a necessaria apresentação 
, no ato do credenciamento, dos respectivos documentos de identificação 
oficial com foto dos (as) delegados (as) eleitos pelas plenárias regionais. 
culminando com a eleição das entidades dos movimentos sociais de usu-
ários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da comunidade 
científica da área da saúde; das entidades de gestores e prestadores de 
serviços de saúde, conveniadas com o Sistema Único de Saúde - SUS; será 
realizada através de plenárias por segmentos, coordenadas conforme pre-
visto no regulamento do Processo eleitoral, a votação ocorrerá no horário 
das 10h00min as 13h00min.
 art.4º - a plenária estadual de saúde das entidades dos movimentos so-
ciais dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS; das entidades de 
trabalhadores de saúde e da comunidade científica da área de saúde; das 
entidades e instituições de gestores e prestadores de serviços de saúde 
habilitadas, obedecendo aos critérios estabelecidos no regulamento, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado, terá a participação máxima de 424 
delegados (as).
art.5º - a plenária estadual de saúde será precedida de plenárias de regi-
ões de saúde, conforme disposto no regulamento e supletivamente neste 
regimento eleitoral.
i - Todos os representantes das entidades dos movimentos sociais dos 
usuários do Sistema Único de Saúde – SUS; das entidades de trabalhado-
res de saúde e da comunidade científica da área de saúde; das entidades 
e instituições de gestores e prestadores de serviços de saúde dos diversos 
segmentos serão definidos com base no regulamento, publicado no Diário 
Oficial do Estado
caPÍtULo iV
das disPosiÇÕes Gerais
art. 6º - os resultados das plenárias de cada um dos três segmentos de-
verão ser registrados em atas próprias elaboradas por membros da comis-
são eleitoral do cES/Pa, e nelas constarão os nomes das entidades dos 
movimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores 
de saúde; da comunidade científica da área da saúde; das entidades de 
gestores e prestadores de serviços de saúde, conveniados com o Sistema 
Único de Saúde – SUS eleitas por cada segmento.
art. 7º - o resultado final da plenária estadual de saúde deverá ser regis-
trado na ata geral a ser elaborada por membros da comissão eleitoral do 
cES/Pa, ao término do processo eleitoral, devendo ser acompanhada da 
lista dos presentes.
 art.8º - os casos omissos serão decididos pela comissão  eleitoral do cES/
Pa, com fulcro na lei Estadual N.º 7.264 de 24 de abril de 2009, em seu 
artigo 17, parágrafo único, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE N.º 
31.406 de 27/04/2009,

Protocolo: 857419
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ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 079/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de atualização da assis-
tência ao Pré-Natal, Unidade i, ii, iii e iV, que será realizado no município 
de redenção, Turma i, no período de 20 a 23/09/2022, no horário de 
08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00, totalizando 32 horas-aula.
Valor Total: r$ 1.920,00 (Um mil, novecentos e vinte reais)
data da assinatura: 14/09/2022
Vigência: 19/09 a 13/10/2022
orçamento: NE nº 00295
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000 - 33903600  -  0349002041  -  federal
contratado: lia Simone cuimar Braga - cPf. Nº 318.858.292-72
Endereço: Tv. Pirajá Ed. Visconde de Pirajá 716 Bl a apto 201– Bairro: 
Pedreira - Pa
cEP: 66083-514
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 856873
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 081/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso Técnico em Saúde Bu-
cal, Módulo iV – Educação em Saúde Bucal, que será realizado no municí-
pio de Belém, Turma i, no período de 19 a 23/09/2022, do corrente ano, 
totalizando 40 horas-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 14/09/2022
Vigência: 14/09 a 13/10/2022
orçamento: NE nº 00292/2022
Programa de Trabalho  Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000  - 33903600 -  0349002772  - federal
contratado: Tamiris faro casseb - cPf. Nº 785.082.402-44
Endereço: Tv. Vileta, Passagem São José Nº 213Bairro: Marco – Belém - Pa
cEP: 66095-570
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 856950

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato
Termo aditivo n°: 1
data da assinatura: 22/09/2022
Valor: r$ r$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais)
Vigência: 22/09/2022 à 22/09/2023
Classificação do Objeto: Serviços
Justificativa: Prorrogar a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) 
meses, para o serviço de manutenção de equipamentos oftalmológicos.
contrato: 16
Exercício: 2021
orçamento
  Programa de Trabalho: 908288
  Natureza da despesa: 3390-39
  fonte do recurso: 0132/0332
  origem do recurso: federal
contratado: Sd da SilVa fErraZ EPP
Endereço: Tv. We: 38 nº 471, cidade nova V, ananindeua-Pa.
ordenador: Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
Marco aNToNio rodUiGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 857095

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Homologação
1-com base no, artigo 13° inciso V do decreto Estadual n° 534 de 04 de 
fevereiro de 2020:
1.1) Homologar o Pregão Eletrônico nº 12/2022 – PrEGÃo ElETrÔNico 
Para contratação de empresa especializada para aquisição de Material de 
Consumo para ações de Oficina ortopédica da URE MARCELLO CANDIA uni-
dade de abrangência do 1º crS/ SESPa. Por UM PErÍodo dE 12 MESES.
Empresa vencedora:
diSProl diSTriBUidora dE ProdUToS EirEli
cNPJ/Mf: 36.190.482/0001-37

Total do fornecedor: r$ 201.498,23

(dUZENToS E UM Mil QUaTrocENToS E NoVENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
E TrÊS cENTaVoS).
J & l diSTricoM lTda ME
cNPJ/Mf nº 23.724.296/0001-99

Total do fornecedor: r$ 363.615,62

(TrEZENToS E SESSENTa E TrÊS Mil SEicENToS E QUiNZE rEaiS E SES-
SENTa E doiS cENTaVoS).
SElaria irMÃoS aNdradE lTda
cNPJ/Mf nº 70.986.245/0001-15

Total do fornecedor: r$ 128.718,74

(cENTo E ViNTE E oiTo Mil SETEcENToS E dEZoiTo rEaiS E SETENTa 
E QUaTro cENTaVoS).
iNTErJET coMErcial lTda
cNPJ:59.403.410/0001-26

Total do fornecedor: r$ 569,52

(QUiNHENToS E SESSENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS cENTaVoS).
ToTal do PrEGÃo: r$ 694.402,11(SEiScENToS E NoVENTa E QUaTro 
Mil QUaTrocENToS E doiS rEaiS E oNZE cENTaVoS).
Belém, 23 de Setembro de 2022
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1ºcrS/SESPa

Protocolo: 857311

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 671/2022 – 23/09/2022
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: meia diária a(os) Servidor(a) (es):
5146640/1 /Maria do carMo dE liMa BiTENcoUrT (Enfermeira) /
57196503/2 /dENiSE HElENa riBEiro rodriGUES (Enfermeira) /
5856094/2 / MariaNa EliZaBETH loPES dE SalES (Enfermeira)
destino(s): aNaNiNdEUa - Pa
objetivo: participar do fórum Peri-natal, com objetivo de acompanha-
mento dos indicadores Materno e infantil da região metropolitana no dia 
04/10/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo n° 672/2022 – 23/09/2022
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: meia diária aos Servidor(es):
57174858/1 / MoNica MElo dE QUEiroZ SaNToS (Médica veterinária)
5967130/  / loUYSSE HElENE MoNTEiro (Médica Veterinária)
54173247/1 / cHarliToN BaNdEira BarBoSa (Motorista)
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s, aNaNiNdEUa - Pa
objetivo: realizar supervisão nos municípios da área metropolitana/1°-
crS, por ocasião da campanha de vacinação anti-rábica, no período de 04 
a 07/10/2022, em deslocamento.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 857431
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

errata
.

errata 2022
doe: 35.126
Portaria Nº 1103 de diária de 22/09/2022
onde se le: Servidores: ana regina Uchôa Viana cargo: assist. Social 
cPf- 252.649.072/34 mat. 3243087/3
luciana do Socorro Neves duarte cPf-680.696.852.04 mat. 57190872
Plabo roberto Moreira cargo: fisioterapêuta cPf- 962.439.102.53 
mat.5892813/4
Leia-se: ana regina Uchôa Viana Viana cargo: assist. Social 
cPf- 252.649.072/34 mat. 3243087/3
luciana do Socorro Neves duarte cPf-680.696.852.04 mat. 57190872
destino: Belém período: 26 a 30 /09/2022
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 856902

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1120 de diÁria de 23/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar busca ativa de declarações de óbitos vivos no município 
dos anos de 2020,2021 e 2022 respectivamente, nos seguintes locais: 
Secretaria de Saúde , castórios e hospital.
origem: castanhal -Pa
destino:  inhangapí  - Pa– Período: 26 e 27 /09/2022
Servidor: roberta alves da Silva cargo; Enfermeira cPf- 027.952.973.29 
mat. 55209624/1
Maria Nilcirene Pereira cargo: ag. de portaria cPf- 330.060.082.00 mat. 5231060
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 856921
Portarias de Nº 1122 de diÁria de 23/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irã realizar busca ativa de declarações 
de óbitos vivos no município dos anos de 2020,2021 e 2022 respectiva-
mente, nos seguintes locais: Secretaria de Saúde , castórios e hospital.
origem; castanhal- Pa.
destino:  inhangapí -Pa.  Período: 26 e 27 /09/2022
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes cargo: Motorista cPf- 
410.549.542.91 mat. 57206406/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 856927
Portaria Nº 1121 de diÁria de 23/09/2022
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 do Grupo condutor da região de Saúde 
Metropolitana iii junto com técnicos municipais, visando a consolidação 
dos problemas por tema e Hierarquização dos mesmos na Segunda Etapa 
da construção do Pri, a realizar-se no 5ºcrS em São Miguel do Guamá.
origem: castanhal -Pa
destino: São Miguel do Guamá - Pa–  Período: 26 /09/2022
Servidor: Guilherme da Silva Pavão cargo: Enfermeiro cPf-175.722.822.53 
mat.5136920/1
Eliana Maciel da Silva cavalcante cargo: Motorista cPf-176.559.352.20 
mat. 5278074/3
rejani do Socorro Moreira da Silva cargo: Psicóloga cPf- 126.171.482.20 
mat.3218406
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1123 de diÁria de 23/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores eu irão participar de reunião do Grupo con-
dutor da região de Saúde Metropolitana iii junto com técnicos municipais, 
visando a consolidação dos problemas por tema e Hierarquização dos mes-
mos na Segunda Etapa da construção do Pri, a realizar-se no 5ºcrS em 
São Miguel do Guamá.
origem; castanhal- Pa.
destino:  São Miguel do Guamá. -Pa.  Período: 26 /09/2022
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: Motorista cPf- 
689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 856967
Portaria Nº 1124 de diÁria de 23/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Tratar de assuntos junto ao Ministério da Saúde referente a de-
volução de servidor que estava lotado neste 3º crS.
origem: castanhal -Pa
destino: Belém - Pa–  Período: 27 /09/2022
Servidor: Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro cargo: administrador 
cPf- 467.313.182.72 mat. 57194948/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Portarias de Nº 1125 de diÁria de 23/09/2022
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 tratar de assuntos junto ao Ministério 
da Saúde referente a devolução de servidor que estava lotado neste 3º crS.
origem; castanhal- Pa.
destino:  Belém -Pa.  Período: 26 /09/2022
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: Motorista cPf- 
689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 857237

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

errata
.

errata de Portaria de diÁria
errata das Portarias de diária Nº. 362 e 363/2022, de 12 de julho 
de 2022, a respeito da data de inicio da viagem. Publicada no doe 
nº 35.100 de 01/09/2022.
oNde se LÊ: Período de 09 a 31/07/2022.
Leia-se: No período de 29 a 31/07/2022
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 856909
errata de Portaria de diÁria
errata da Portaria de diária Nº. 411, de 04 de agosto de 2022, a 
respeito das informações nome do servidor e matricula. Publicada no doE 
nº 35.102 de 02/09/2022.
oNde se LÊ:

Nome do servidor Matrícula
arnaldo rolim de albuquerque 1086643

Leia-se:

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

PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 856913
errata de Portaria de diÁria
errata da Portaria de diária Nº. 358, de 11 de julho de 2022, a res-
peito das informações nome do servidor e matricula. Publicada no doE nº 
35.098 de 31/08/2022.
oNde se LÊ:

Nome do Servidor Matrícula
arnaldo rolim de albuquerque 1086643

Leia-se:

Nome do servidor Matrícula

ávila Junior de Sousa amaral 57207813/1

PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 856906
errata de Portaria de diÁria
errata da Portaria de diária Nº. 399, de 27 de julho de 2022, a res-
peito das informações nomes dos servidores, matricula e cargo. Publicada 
no doE nº 35.096 de 30/08/2022.
oNde se LÊ:

Nome do servidor Matrícula cargo

antônio ismael Barros do carmo 57206704-1 ag. de controle de Endemias

carlos alberto rodrigues 6502148 Microscopista

Leia-se:

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

antônio Maria Matos de Souza 1086569 ag.  de Saúde Pública 

PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 856900
errata de Portaria de diÁria
errata da Portaria de diária Nº. 354, de 18 de julho de 2022, a respeito 
do período da viajem e quantidade. Publicada no doE nº 35.096 de 30/08/2022.
oNde se LÊ: Período de 22 a 24/07/2022, quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias
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Leia-se: No período de 09 e 12/08/2022. Quantidade: 3,5 (três e meia) diárias
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 856896

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 084 de 23 de seteMBro de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
designar a servidora adriana duarte cunha, cargo: agente administrativo, 
Matrícula: 54191342-1, para responder pela Chefia da Divisão Adminis-
trativa e financeira - daf do 7ºcrS/SESPa, de 26/09 a 30/09/2022, por 
motivo de viagem do titular, sem ônus para a administração pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 857103

.

.

diÁria
.

Portaria N° 412 de 23 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57190964 / faBiola Maria SilVa / 794.759.302-72
oBJETiVo: atuar complementarmente, monitorar, realizar levantamento e 
diagnostico da assistência e fluxo dos programas de IST/AIDS no município.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 413 de 23 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5952098-2 / TaliTa SoUZa MoraES / 971.279.572-15
oBJETiVo: atuar complementarmente, monitorar, realizar levantamento e 
diagnostico da assistência e fluxo dos programas de IST/AIDS no município
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 414 de 23 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55209406 / raYMUNdo roNaldo do coUTo frEiTaS JUNior / 479.887.892-87
oBJETiVo: atuar complementarmente, monitorar, realizar levantamento e 
diagnostico da assistência e fluxo dos programas de IST/AIDS no município.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 857067

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 366 de 22 de seteMBro de 2022
objetivo: realizar em conjunto com os técnicos da dEVS/SESPa, inspeções 
para fins de licenciamento, em indústrias de fabricação de palmito. 
origem: BrEVES/Pá - cUrraliNHo/Pa.
Servidor (es): Jane Maria dos Passos dias e José cláudio Gomes ferreira, 
5,5 diárias de 26/09 à 01/10/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 857327
Portaria Nº 367 de 22 de seteMBro de 2022
objetivo: dar apoio administrativo e operacional na ação de inspeções para 
fins de licenciamento, em indústrias de fabricação de palmito, ação realizada 
pelos técnicos da ViSa/8ºcrS em conjunto com os técnicos da dEVS/SESPa.
origem: BrEVES/Pá - cUrraliNHo/Pa.
Servidor (es): orlando de Sousa fernandes, 5,5 diárias de 26/09 à 01/10/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 857335

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria Nº326 de 15 de setembro de 2022.fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.oBJETiVo: realizar ações 
de intensificação de controle da malária, especialmente supervisão, asses-
soria técnica e monitoramento das ações de controle químico que serão 
realizadas no garimpo Boca do crepori.origem: Santarém/ Pa- Brasil.des-
tino: itaituba/ Pa – Brasil.Período:08/10/2022 a 16/10/2022 N° de diária: 
8,5 (oito diárias e meia).Servidor:raimundo da costa e Silva Junior.cPf: 
133.764.542-72.Matrícula: 0505514.cargo: Guarda de Endemias.ordena-
dor: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 857429

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 26 de 22 de seteMBro de 2022
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021. CONSI-
dEraNdo os termos do Processo Nº 2022/562774
rESolVE:TorNar SEM EfEiTo a Portaria Nº148 de 12 de Maio de 2022, 
publicada no Diário Oficial Nº 34.973 de 18 de Maio de 2022. Protocolo: 
799478; em nome das servidoras Elaine cristina araújo dos Santos; ma-
trícula: 73504347 e ana Marcia leão de andrade, Matrícula: 5901174/1; 
referente à concessão de diárias no Período: 05/06/2022 a 10/06/2022 / 
N° de diária: 5½ (cinco diárias e meia) para o Município de Óbidos/Pa –
Brasil.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.aliNE Nair cUNHa li-
BEral diretora do 9º crS/SESPa

Protocolo: 856960

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata
errata da Portaria Nº 393/2022 - 10°crs/sesPa de 22 de agos-
to de 2022, publicada no doe nº. 35.094 de 29/08/2022.
onde se lê:
Servidor: 57224680-1 / aNdrEaNE fraNciSca doS SaNToS (coorde-
nadora do cerest) / 4,5 diárias (completa) de 05/09/2022 a 09/09/2022
Servidor: 5895557/4 / liliaN MoraES doS SaNToS (aSSiSTENTE So-
cial) / 4,5 diárias (completa) de 05/09/2022 a 09/09/2022
Leia-se: Servidor:
Servidor: 57224680-1/ aNdrEaNE fraNciSca doS SaNToS (coordena-
dora do cerest) / 4,5 diárias (completa) de 03/10/2022 a 07/10/2022
Servidor: 5895557/4 / liliaN MoraES doS SaNToS (aSSiSTENTE So-
cial) / 4,5 diárias (completa) de 03/10/2022 a 07/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 857499

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 533 de 23 de setembro de 2022
Nome: Whatina leite de Souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Nome: Sirleide Sousa da Silva.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 5952183-1.
cPf: 005.282.191-97.
Período: 25.09 a 01.10.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia
destino: Belém
objetivo: Participar de reunião junto a coordenação de oncologia e auditoria 
para tratar de assuntos relacionados as necessidades da região araguaia.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 857023
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Portaria Nº 534 de 23 de setembro de 2022.
Nome: Humberto Santos Borges.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504771.
cPf: 184.896.212-68.
Período: 26 a 29.09.2022
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Sapucaia e floresta do araguaia.
objetivo: conduzir técnicos da Vigilância em Saúde
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 857076
Portaria Nº 535 de 23 de setembro de 2022
Nome: José ivanaldo Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505600.
cPf: 146.608.142-20.
Período: 26 a 29.09.2022
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia.
objetivo: conduzir técnicos da divisão Técnica
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 857078

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 757 /2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através da PorTaria Nº 696/2022 – GaB/
dG/Hol de 06 de setembro de 2022, publicada no doE nº 35.109 de 
09/09/2022 e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;
designar os servidores desta autarquia, VaNESSa alBUQUErQUE do 
aMaral rodriGUES, enfermeira, coordenadora da divisão de ambulató-
rio, matrícula nº 5904910/1-Hol, na condição de representantes do Hol, 
para a função de fiscal do contrato administrativo nº 134/2022 – Hol, 
firmado com a empresa DYNAMED INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 
Para ElETroMEdiciNa lTda EPP, cujo objeto é aquisição de 01 (um) 
Transdutor abdominal e 01 (um) transdutor vesical, ambos compatíveis 
com aparelho de Urodinâmica. Modelo MPX816 (versão Slim). Processo nº 
2022/999995 (PaE).
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 857454

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 134/2022-HoL
objeto: aquisição de 01 (um) Transdutor abdominal e 01 (um) Transdutor 
Vesical, ambos compatíveis com aparelho de Urodinâmica modelo MPX816 
(versão slim).
Valor Global: r$ 1.122,00 (mil cento e vinte e dois reais).
data assinatura: 26/09/2022
Vigência: 26/09/2022 a 25/09/2023
inexigibilidade de licitação nº 012/2022 – Processo nº 2022/999995
orçamento: 10.302.1507.8880. 339030 fonte: 0103
contratado: dYNaMEd iNdÚSTria, coMÉrcio E SErViÇoS Para ElE-
TroMEdiciNa lTda EPP, com sede na rua inácio cervejantes, nº 1140 
- Butantã – São Paulo-SP cEP: 05572-000 fone: (11) 3785-3993 / (11) 
3781-6851 - E-mail: francisco.henrique@dynamed.com.br, inscrita no 
cNPJ sob o nº 69.249.803/0001-80.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 857436

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°148/2022 – HoL
objeto: aQUiSiÇÃo de aparelhos de ar (tipo “split” e “cassete”), em atendi-
mento a necessidade de otimização da climatização das dependências do Hol
data da abertura: 06/10/2022
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, 23 de setembro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 857418

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 052/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 22/09/2022
Empresas contratadas: MaSTErMEdic coM. dE Prod. MÉd. HoSPiTalarES 
lTda – Valor de r$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais)
ProTEcH MEdical coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS lTda – Valor de 
r$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais)
BiolifE ProdUToS MEdicoS lTda – Valor de r$ 33.050,00 (trinta e três 
mil e cinquenta reais)
Valor Total: r$ 86.800,00 (oitenta e seis mil e oitocentos reais)
objeto: aquisição, em caráter emergencial, para aquisição de oPME’S, 
para realização do procedimento de embolização de aneurisma cerebral de 
que necessita o paciente roSiMar loPES fUrTado.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei federal n. 8.666/93
Processo nº 2022/117539
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 foNTE: 0103/0269 - ElEMEN-
To dE dESP: 339030.
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 857265

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa 
de LicitaÇÃo Nº 052/2022-HoL

a diretora Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribui-
ções legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 050/2022, 
em favor das empresas MaSTErMEdic coM. dE Prod. MÉd. HoSPiTala-
rES lTda, ProTEcH MEdical coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS lTda 
e BiolifE ProdUToS MEdicoS lTda.
objeto: aquisição, em caráter emergencial, para aquisição de oPME’S, 
para realização do procedimento de embolização de aneurisma cerebral de 
que necessita o paciente roSiMar loPES fUrTado.
Processo nº 2022/117539
Valor Total: r$ 86.800,00 (oitenta e seis mil e oitocentos reais)
com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 857266

diÁria
.

Portaria Nº 754/2022– 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 ser-
vidores da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Exe-
cutivo e PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 que altera os valores 
das diárias. 
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/325598 de 18/03/2022. 
rESolVE: 
coNcEdEr 5,0 (cinco) diárias, a servidora clEidE do ESPiriTo SaNTo SaN-
TaNa faro, Enfermeiro, matricula 5800102/1para Participar de Visita Técni-
ca/Tutoria Presencial in-loco Para implantação/implementação da ciHdoTT 
e acesso de Pacientes ao Transplante renal, no Hospital regional do Sudeste 
- dr. Geraldo Veloso - Marabá- Pa, no período de 09 a 13/05/2022. 
a referida servidora, quando do seu regresso, terá o prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da data de retorno, para apresentar ao departamento finan-
ceiro e contábil o relatório de viagens, juntamente com os bilhetes aéreos 
utilizados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE. 
Hospital ophir loyola. 
Em, 23 de setembro de 2022. 
iVETE GadElHa VaZ 
diretora Geral do Hol

Protocolo: 857077

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 753/2022 - GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto publicado no doE nº 34.783 
de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 204 e 205 da lei 
nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa).
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1210037 de 20/09/2022. 
rESolVE:
ProrroGar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão de Processo 
administrativo
disciplinar - Pad designada pela PorTaria Nº 579/2022-GaB/dG/Hol de 
09/08/2022 para a apuração e conclusão de que trata os Processos nº 2022/848700.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 23 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 856991
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Portaria Nº 751/2022 -GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/1066220 de 22/08/2022.
rESolVE:
alTErar, os termos da PorTaria Nº 830/2012 – GaB/dG/Hol de 
01/11/2012, excluindo a servi_dora Maria dE fáTiMa SErafiM dE SoUSa, 
agente administrativo, matricula nº 57227350/1 do rol de servidores que 
percebem Gratificação de Tempo Integral – GTI, a partir de 01/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 22 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 856894
Portaria Nº 750/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021; 
coNSidEraNdo a conclusão do Parecer PS 161/2022 de 02/09/2022 
da ProJUr que se manifestou pela regularidade jurídico-formal da Sin-
dicância administrativa investigatória - Sai instituída pela PorTaria N° 
289/2022 – GaB/dG/Hol de 18/04/2022, que atuou nos autos do Pro-
cesso nº 2018/222405 de 18/05/2018 arquivando-se os autos conforme 
deliberação da diretora Geral. 
rESolVE:
i – arquivar os autos do Processo nº 2018/222405 de 18/05/2018, uma 
vez que foram observadas as disposições legais pertinentes, de modo que 
sua conclusão de arquivamento foi adotada dentro da legalidade.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 22 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 856914
Portaria N° 746/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
art. 1º. designar Maria EUGENia fUrTado doS aNJoS, Biomédico do 
quadro de pessoal ativo do Hol, matrícula funcional nº 57195799/2 e aNa 
lUcia PaNToJa GillET, Escriturário, do quadro de pessoal ativo do Hol, 
matrícula funcional nº 5140919/1; e aNGEla VEra aiTa, odontólogo, do 
quadro de pessoal ativo do Hospital ophir loyola - Hol, matrícula funcio-
nal nº 54189794/1; para, sob a presidência do primeiro, constituírem co-
missão de Sindicância administrativa disciplinar - Sad em face de Moacir 
Neivon de Souza Palheta, para apuração de fato ocorrido dia 19 de agosto 
de 2022 descrito no Processo nº 2022/1064444 , bem como os atos e fatos 
conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
art. 2º. Estabelecer o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos da 
referida comissão.
Art. 3º. Os servidores nomeados através desta portaria ficam cientes que 
em caso de não conclusão dos trabalhos no prazo legal, injustificadamente, 
estarão sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do rJU/Pa.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Em, 22 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 856878
Portaria Nº 745/2022 – GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
art. 1º. designar JaiME SilVa dElGado, Sociólogo do quadro de pessoal 
ativo da SESPa, matrícula funcional nº 57197946/1 e JoSE SEBaSTiao 
foNSEca, Telefonista, do quadro de pessoal ativo do Hospital ophir loyo-
la, matrícula funcional nº 5087546/1, para sob a presidência do primeiro, 
constituírem comissão de Sindicância administrativa investigatória - Sai 
para apuração do possível furto descrito no Processo nº 2022/1105325 de 
29/08/2022, bem como os atos e fatos conexos que emergirem no decor-
rer dos trabalhos.
art. 2º. Estabelecer o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos da 
referida comissão.
Art. 3º. Os servidores nomeados através desta portaria ficam cientes que 
em caso de não conclusão dos trabalhos no prazo legal, injustificadamente, 
estarão sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do rJU/Pa.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Em, 21 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 856880
Portaria Nº 747/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021 publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:

art. 1º. designar liliaNE da Moda SaNToS, Terapeuta ocupacional do 
quadro de pessoal ativo do Hol, matrícula funcional nº 57203062/2; ca-
MilE diaS PErEira, fonoaudiólogo, do quadro de pessoal ativo do Hol, 
matrícula funcional nº 5898337/2; e roSa MErcES MoraES SoarES, 
agente administrativo, do quadro de pessoal ativo do Hol, matrícula fun-
cional nº 3257169/1, para, sob a presidência do primeiro, constituírem 
comissão de Processo administrativo disciplinar – Pad, em face do ser-
vidor anderson Nascimento carvalho, para apuração dos indícios de des-
cumprimento do seu dever de pontualidade e assiduidade, artigos 177, i 
e art.205, do rJU descrito no Processo nº 2022/545507 de 22/03/2022 
prevista como infração pelo inciso V, art. 190, do rJ, bem como os atos e 
fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos da 
referida comissão.
Art. 3º. Os servidores nomeados através desta portaria ficam cientes que 
em caso de não conclusão dos trabalhos no prazo legal, injustificadamente, 
estarão sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do rJU/Pa.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Em, 22 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 856881
Portaria Nº 752/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1123371 de 
01/09/2022.
rESolVE:
SUSPENdEr por necessidade de serviço a contar 05/09/2022 a 04/10/2022 
o gozo de férias da servidora roSilENE SilVa liMa, Técnico em 
administração e finanças (Estatística), matricula n° 5110602/6, concedido 
por meio da PorTaria Nº 477/2022 de 01/07/2022, Publicado no doE Nº 
35.048 de 15/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Belém, 22 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 857061
Portaria Nº 760/2022-GaB/HoL 
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto publicado no doE nº 34.783 
de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto no art. 199 da lei nº 5.810 de 
24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa); 
coNSidEraNdo os termos contido no Processo nº 2022/107891 de 10/02/2020. 
coNSidEraNdo os preceitos do art. 87 da lei federal no 8.666/93 e art. 
5°, inciso iV da constituição federal de 1988. 
r E S o l V E: 
i – instaurar Processo administrativo para apuração de possível responsa-
bilidade, imputada à empresa: BrENo rafaEl daS cHaGaS BarBoSa . 
ii – o processo será conduzido pela comissão de Processo administrativo – 
coPad/Hol, designada pela PorTaria Nº 220/2022 publicação no diário 
Oficial do Estado do Pará de no 34.915 de 31/02/2022.
iii – o prazo para conclusão dos trabalhos é de 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados a partir da data da Publicação Oficial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
Em, 23 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ 
diretora Geral do Hol

Protocolo: 857404
Portaria Nº 762/2022-GaB/HoL 
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto publicado no doE nº 34.783 
de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto no art. 199 da lei nº 5.810 de 
24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa); 
coNSidEraNdo os termos contido no Processo nº 2022/903641 de 15/07/2022.
coNSidEraNdo os preceitos do art. 87 da lei federal no 8.666/93 e art. 
5°, inciso iV da constituição federal de 1988. 
r E S o l V E: 
i – instaurar Processo administrativo para apuração de possível responsabili-
dade, imputada à empresa: criSTalfarMa coMÉrcio iMP. E EXPorTaÇÃo. 
ii – o processo será conduzido pela comissão de Processo administrativo – 
coPad/Hol, designada pela PorTaria Nº 220/2022 publicação no diário 
Oficial do Estado do Pará de no 34.915 de 31/02/2022.
iii – o prazo para conclusão dos trabalhos é de 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados a partir da data da Publicação Oficial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
Em, 23 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ 
diretora Geral do Hol

Protocolo: 857406
Portaria Nº 761/2022-GaB/HoL 
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto publicado no doE nº 34.783 
de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto no art. 199 da lei nº 5.810 de 
24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa); 
coNSidEraNdo os termos contido no Processo nº 2022/873918 de 09/07/2022.
coNSidEraNdo os preceitos do art. 87 da lei federal no 8.666/93 e art. 
5°, inciso iV da constituição federal de 1988. 
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r E S o l V E: 
i – instaurar Processo administrativo para apuração de possível respon-
sabilidade, imputada à empresa: callMEd coMÉrcio E rEPrES. lTda. 
ii – o processo será conduzido pela comissão de Processo administrativo – 
coPad/Hol, designada pela PorTaria Nº 220/2022 publicação no diário 
Oficial do Estado do Pará de no 34.915 de 31/02/2022.
iii – o prazo para conclusão dos trabalhos é de 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados a partir da data da Publicação Oficial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
Em, 23 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ 
diretora Geral do Hol

Protocolo: 857408

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 898/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1183511
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carlos antônio Tavares; cargo: coordenador de 
almoxarifado; matrícula: 5468264/3; Email: almoxarifado@santacasa.
pa.gov.br; Telefone: (91) 4009-2371, para exercer o encargo de fiscal do 
Contrato nº 260/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 015/2022/FSCMP; fir-
mados pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a em-
presa ciENTifica MEdica HoSPiTalar lTda, cNPJ: 07.847.837/0001-
10, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar 
– aVENTal ESTÉril E NÃo ESTÉril 60G, BolSa dE coloSToMia, co-
lETor dE UriNa, drENo EM BorracHa PENHoUSE, ESPEcUlo VaGi-
Nal, MacacÃo fiBraS dE PoliETilENo, MacacÃo TYVEK, MaScaraS 
cirÚrGicaS E SEMi-faciaiS, NaSTro EM alGodÃo, SiSTEMa BaraKa 
E TErMÔMETro diGiTal.
ii - dESiGNar a servidora lívia félix de oliveira; cargo: Enfermeira; Matrí-
cula: 54195751/1 ,Email: livia.felix@santacasa.pa.gov.br; Telefone: (91) 
4009-2371, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituta.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 19 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 857461
Portaria Nº 899/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1183511
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carlos antônio Tavares; cargo: coordenador de 
almoxarifado; matrícula: 5468264/3; Email: almoxarifado@santacasa.
pa.gov.br; Telefone: (91) 4009-2371, para exercer o encargo de fiscal do 
Contrato nº 261/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 015/2022/FSCMP; fir-
mados pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a em-
presa f cardoSo E cia lTda, cNPJ: 04.949.905/0001-63, tendo como 
objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – aVENTal ES-
TÉril E NÃo ESTÉril 60G, BolSa dE coloSToMia, colETor dE UriNa, 
drENo EM BorracHa PENHoUSE, ESPEcUlo VaGiNal, MacacÃo fiBraS 
dE PoliETilENo, MacacÃo TYVEK, MaScaraS cirÚrGicaS E SEMi-fa-
ciaiS, NaSTro EM alGodÃo, SiSTEMa BaraKa E TErMÔMETro diGiTal.
ii - dESiGNar a servidora lívia félix de oliveira; cargo: Enfermeira; Matrí-
cula: 54195751/1 ,Email: livia.felix@santacasa.pa.gov.br; Telefone: (91) 
4009-2371, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituta.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 19 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 857539
Portaria Nº 896/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1183511
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carlos antônio Tavares; cargo: coordenador de 
almoxarifado; matrícula: 5468264/3; Email: almoxarifado@santacasa.
pa.gov.br; Telefone: (91) 4009-2371, para exercer o encargo de fiscal do 
Contrato nº 258/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 015/2022/FSCMP; fir-
mados pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a em-
presa fErNaNdo UNiforMES EirEli, cNPJ: 21.008.058/0001-51, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – aVEN-
Tal ESTÉril E NÃo ESTÉril 60G, BolSa dE coloSToMia, colETor dE 
UriNa, drENo EM BorracHa PENHoUSE, ESPEcUlo VaGiNal, Maca-

cÃo fiBraS dE PoliETilENo, MacacÃo TYVEK, MaScaraS cirÚrGicaS 
E SEMi-faciaiS, NaSTro EM alGodÃo, SiSTEMa BaraKa E TErMÔME-
Tro diGiTal.
ii - dESiGNar a servidora lívia félix de oliveira; cargo: Enfermeira; Matrí-
cula: 54195751/1 ,Email: livia.felix@santacasa.pa.gov.br; Telefone: (91) 
4009-2371, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituta.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 19 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 857541
Portaria Nº 895/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1183511
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carlos antônio Tavares; cargo: coordenador 
de almoxarifado; matrícula: 5468264/3; Email: almoxarifado@santaca-
sa.pa.gov.br; Telefone: (91) 4009-2371, para exercer o encargo de fis-
cal do contrato nº 257/2022/fScMP, oriundo do PE SrP 015/2022/
FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FS-
cMP com a empresa forTclEaN coMErcio dE EQUiPaMENToS lTda, 
cNPJ: 36.327.075/0001-29, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTE-
rial TÉcNico HoSPiTalar – aVENTal ESTÉril E NÃo ESTÉril 60G, 
BolSa dE coloSToMia, colETor dE UriNa, drENo EM BorracHa 
PENHoUSE, ESPEcUlo VaGiNal, MacacÃo fiBraS dE PoliETilENo, 
MacacÃo TYVEK, MaScaraS cirÚrGicaS E SEMi-faciaiS, NaSTro EM 
alGodÃo, SiSTEMa BaraKa E TErMÔMETro diGiTal.
ii - dESiGNar a servidora lívia félix de oliveira; cargo: Enfermeira; Matrí-
cula: 54195751/1 ,Email: livia.felix@santacasa.pa.gov.br; Telefone: (91) 
4009-2371, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituta.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 19 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 857543
Portaria Nº 894/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1183511
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carlos antônio Tavares; cargo: coordenador de 
almoxarifado; matrícula: 5468264/3; Email: almoxarifado@santacasa.
pa.gov.br; Telefone: (91) 4009-2371, para exercer o encargo de fiscal do 
Contrato nº 256/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 015/2022/FSCMP; fir-
mados pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a em-
presa PolYMEdH EirEli, cNPJ: 63.848.345/0001-10, tendo como objeto 
a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – aVENTal ESTÉril E 
NÃo ESTÉril 60G, BolSa dE coloSToMia, colETor dE UriNa, drENo 
EM BorracHa PENHoUSE, ESPEcUlo VaGiNal, MacacÃo fiBraS dE Po-
liETilENo, MacacÃo TYVEK, MaScaraS cirÚrGicaS E SEMi-faciaiS, 
NaSTro EM alGodÃo, SiSTEMa BaraKa E TErMÔMETro diGiTal.
ii - dESiGNar a servidora lívia félix de oliveira; cargo: Enfermeira; Matrí-
cula: 54195751/1 ,Email: livia.felix@santacasa.pa.gov.br; Telefone: (91) 
4009-2371, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituta.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 19 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 857546
Portaria Nº 897/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1183511
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carlos antônio Tavares; cargo: coordenador 
de almoxarifado; matrícula: 5468264/3; Email: almoxarifado@santaca-
sa.pa.gov.br; Telefone: (91) 4009-2371, para exercer o encargo de fis-
cal do contrato nº 259/2022/fScMP, oriundo do PE SrP 015/2022/fS-
CMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMP 
com a empresa ProTEGGErE iNdUSTria E coMErcio dE EPi S EirEli, 
cNPJ: 12.670.981/0002-44, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTE-
rial TÉcNico HoSPiTalar – aVENTal ESTÉril E NÃo ESTÉril 60G, 
BolSa dE coloSToMia, colETor dE UriNa, drENo EM BorracHa 
PENHoUSE, ESPEcUlo VaGiNal, MacacÃo fiBraS dE PoliETilENo, 
MacacÃo TYVEK, MaScaraS cirÚrGicaS E SEMi-faciaiS, NaSTro EM 
alGodÃo, SiSTEMa BaraKa E TErMÔMETro diGiTal.
ii - dESiGNar a servidora lívia félix de oliveira; cargo: Enfermeira; Matrí-
cula: 54195751/1 ,Email: livia.felix@santacasa.pa.gov.br; Telefone: (91) 
4009-2371, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituta.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 19 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 857548
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coNtrato
.

coNtrato: 259/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aquisição de Material Técnico Hospitalar – avental estéril e não 
estéril 60g, Bolsa de colostomia, coletor de urina, dreno em borracha pe-
nhouse, especulo vaginal, macacão fibras de polietileno, macacão tyvek, 
mascaras cirúrgicas e semi-faciais, nastro em algodão, sistema baraka e 
termômetro digital
Valor: r$ 44.030,00
data de assinatura: 19/09/2022
Vigência: 19/09/2022 a 18/09/2023
PE SrP 015/2022/fScMPa - PaE Nº 2021/1183511
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 0349008725, 0349008569, 
0349008950, 0349009280, 0349009535, 0349009475, 0349009308, e 
seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: ProTEGGErE iNdUSTria E coMErcio dE EPi S EirE-
li; cNPJ/Mf n.º 12.670.981/0002-44, Endereço: av. comandante Krae-
mer, nº 932, Bairro José Bonifácio, cidade Erechim, Estado rio Grande do 
Sul, cEP 99.701-542, Telefone: (54)-3522-6485.
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 857410
coNtrato: 256/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aquisição de Material Técnico Hospitalar – avental estéril e não 
estéril 60g, Bolsa de colostomia, coletor de urina, dreno em borracha pe-
nhouse, especulo vaginal, macacão fibras de polietileno, macacão tyvek, 
mascaras cirúrgicas e semi-faciais, nastro em algodão, sistema baraka e 
termômetro digital
Valor: r$ 11.800,00
data de assinatura: 19/09/2022
Vigência: 19/09/2022 a 18/09/2023
PE SrP 015/2022/fScMPa - PaE Nº 2021/1183511
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 0349008725, 0349008569, 
0349008950, 0349009280, 0349009535, 0349009475, 0349009308, e 
seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: PolYMEdH EirEli; cNPJ/Mf n.º 63.848.345/0001-10
Endereço: avenida Presidente Getulio Vargas, nº 4547, Bairro: ianetama, 
cEP: 68.745-000, cidade castanhal, Estado do Pará, Telefone: (91) 3721-3275.
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 857407
coNtrato: 257/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aquisição de Material Técnico Hospitalar – avental estéril e não 
estéril 60g, Bolsa de colostomia, coletor de urina, dreno em borracha pe-
nhouse, especulo vaginal, macacão fibras de polietileno, macacão tyvek, 
mascaras cirúrgicas e semi-faciais, nastro em algodão, sistema baraka e 
termômetro digital
Valor: r$ 48.700,00
data de assinatura: 19/09/2022
Vigência: 19/09/2022 a 18/09/2023
PE SrP 015/2022/fScMPa - PaE Nº 2021/1183511
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 0349008725, 0349008569, 
0349008950, 0349009280, 0349009535, 0349009475, 0349009308, e 
seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: forTclEaN coMErcio dE EQUiPaMENToS lTda; cNPJ/Mf 
n.º 36.327.075/0001-29, Endereço: av Jardins de Santa Monica , nº 100, 
aPT 504, Blc 3, Bairro: Barra da Tijuca, cEP: 22.793-095, cidade rio de 
Janeiro, Estado rio de Janeiro, Telefone: (21) 2434-7764.
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 857405
coNtrato: 261/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aquisição de Material Técnico Hospitalar – avental estéril e não 
estéril 60g, Bolsa de colostomia, coletor de urina, dreno em borracha pe-
nhouse, especulo vaginal, macacão fibras de polietileno, macacão tyvek, 
mascaras cirúrgicas e semi-faciais, nastro em algodão, sistema baraka e 
termômetro digital
Valor: r$ 51.057,68
data de assinatura: 19/09/2022
Vigência: 19/09/2022 a 18/09/2023
PE SrP 015/2022/fScMPa - PaE Nº 2021/1183511
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 0349008725, 0349008569, 
0349008950, 0349009280, 0349009535, 0349009475, 0349009308, e 
seus respectivos superávits;

ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: f cardoSo E cia lTda; cNPJ/Mf n.º 04.949.905/0001-63, 
Endereço: rua João Nunes de Souza nº 125, rodovia Br 316, Km 8, Bairro 
aguas Brancas, cidade ananindeua/Pa, cEP 67.033-030.
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 857397
coNtrato: 258/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aquisição de Material Técnico Hospitalar – avental estéril e não 
estéril 60g, Bolsa de colostomia, coletor de urina, dreno em borracha pe-
nhouse, especulo vaginal, macacão fibras de polietileno, macacão tyvek, 
mascaras cirúrgicas e semi-faciais, nastro em algodão, sistema baraka e 
termômetro digital
Valor: r$ 36.000,00
data de assinatura: 19/09/2022
Vigência: 19/09/2022 a 18/09/2023
PE SrP 015/2022/fScMPa - PaE Nº 2021/1183511
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 0349008725, 0349008569, 
0349008950, 0349009280, 0349009535, 0349009475, 0349009308, e 
seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: fErNaNdo UNiforMES EirEli; cNPJ/Mf 
n.º 21.008.058/0001-51, Endereço: rua João do Pulo, nº 116, letra a, 
Bairro Parque industrial i, cEP 86.975-000, cidade Mandaguari, Estado 
Paraná, Telefone (44)-3354-9010.
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 857401
coNtrato: 260/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aquisição de Material Técnico Hospitalar – avental estéril e não 
estéril 60g, Bolsa de colostomia, coletor de urina, dreno em borracha pe-
nhouse, especulo vaginal, macacão fibras de polietileno, macacão tyvek, 
mascaras cirúrgicas e semi-faciais, nastro em algodão, sistema baraka e 
termômetro digital
Valor: r$ 45.170,00
data de assinatura: 19/09/2022
Vigência: 19/09/2022 a 18/09/2023
PE SrP 015/2022/fScMPa - PaE Nº 2021/1183511
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 0349008725, 0349008569, 
0349008950, 0349009280, 0349009535, 0349009475, 0349009308, e 
seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: ciENTifica MEdica HoSPiTalar lTda; cNPJ/Mf 
n.º 07.847.837/0001-10, Endereço: avenida anápolis nº s/n, Quadra 29-
a, lote 06, Bairro Vila Brasilia, cidade aparecida de Goiania/Go, cEP 
74.911-360.
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 857393

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
contrato: 160/2021/fScMP
PrEGÃo ElETrÔNico SrP N. º 017/2021/fScMP - PaE Nº 2020/1017965
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorroga-
ção do prazo contratual pelo período compreendido entre 16/09/2022 
a 03/04/2023, bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cin-
co por cento) ao valor do contrato original, cujo objeto é a compra de ma-
terial técnico hospitalar - diversos (almotolia, bolsa de colonostomia, cânu-
la, coletor etc...), consoante dispõe, respectivamente, o artigo 65, inciso i, 
alínea ‘b’, e § 1º e artigo 57, §1º, iV, ambos da lei federal n.º 8.666/93.
data da assinatura: 15/09/2022
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, 0349009607, 
01500000001, 01500100203, 01659000069, 01501000061, 01700000060 
e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: SiTE MÉdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS E MEdica-
MENToS HoSPiTalar lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n.º 33.762.284/0001-02, estabelecida em ananindeua/Pa 
em TV WE 42 Nº 192, caSa: a, Bairro: cidade Nova, cEP: 67.133-250, 
Telefone: (91) 98235-2081/99348-5504
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 857551
termo aditivo: 1
contrato: 158/2021/fScMP
PrEGÃo ElETrÔNico SrP N. º 017/2021/fScMP - PaE Nº 2020/1017965
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorroga-
ção do prazo contratual pelo período compreendido entre 16/09/2022 
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a 03/04/2023, bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cin-
co por cento) ao valor do contrato original, cujo objeto é a compra de ma-
terial técnico hospitalar - diversos (almotolia, bolsa de colonostomia, cânu-
la, coletor etc...), consoante dispõe, respectivamente, o artigo 65, inciso i, 
alínea ‘b’, e § 1º e artigo 57, §1º, iV, ambos da lei federal n.º 8.666/93.
data da assinatura: 15/09/2022
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, 0349009607, 
01500000001, 01500100203, 01659000069, 01501000061, 01700000060 
e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: PiNHEiroS coMÉrcio EirEli, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob o n.º 26.907.641/0001-18, estabelecida 
em Belém/Pa em rua dos Tamoios, 263 anexo a, Bairro: Jurunas, cEP: 
66.025-540, Telefone: (91)3223-1154
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 857547
termo aditivo: 1
contrato: 163/2021/fScMP
PrEGÃo ElETrÔNico SrP N. º 017/2021/fScMP - PaE Nº 2020/1017965
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorroga-
ção do prazo contratual pelo período compreendido entre 16/09/2022 
a 03/04/2023, bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cin-
co por cento) ao valor do contrato original, cujo objeto é a compra de ma-
terial técnico hospitalar - diversos (almotolia, bolsa de colonostomia, cânu-
la, coletor etc...), consoante dispõe, respectivamente, o artigo 65, inciso i, 
alínea ‘b’, e § 1º e artigo 57, §1º, iV, ambos da lei federal n.º 8.666/93.
data da assinatura: 15/09/2022
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, 0349009607, 
01500000001, 01500100203, 01659000069, 01501000061, 01700000060 
e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: loBaTo coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES 
lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob o n.º 
34.875.727/0001-34, estabelecida em Belém/Pa, na rod. augusto Mon-
tenegro, n° 1331, Bairro: agulha (icoaraci), cEP: 66.811-000, Telefone: 
(91)98414-6777
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 857542
termo aditivo: 1
contrato: 165/2021/fScMP
PrEGÃo ElETrÔNico SrP N. º 017/2021/fScMP - PaE Nº 2020/1017965
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorroga-
ção do prazo contratual pelo período compreendido entre 16/09/2022 
a 03/04/2023, bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cin-
co por cento) ao valor do contrato original, cujo objeto é a compra de ma-
terial técnico hospitalar - diversos (almotolia, bolsa de colonostomia, cânu-
la, coletor etc...), consoante dispõe, respectivamente, o artigo 65, inciso i, 
alínea ‘b’, e § 1º e artigo 57, §1º, iV, ambos da lei federal n.º 8.666/93.
data da assinatura: 15/09/2022
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, 0349009607, 
01500000001, 01500100203, 01659000069, 01501000061, 01700000060 
e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: HEMocard coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES lT-
da,cNPJ/Mf sob o n.º 83.346.825/0001-90
Endereço: rod. Br-316, KM 03 N.1962 TÉrrEo Sala J, Bairro: Guana-
bara, ananindeua/Pa, cEP: 67.133-080, Telefone: (91)3276-1988/98701-
6760/99969-9898
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 857540
termo aditivo: 1
contrato: 155/2021/fScMP
PrEGÃo ElETrÔNico SrP N. º 017/2021/fScMP - PaE Nº 2020/1017965
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorroga-
ção do prazo contratual pelo período compreendido entre 16/09/2022 
a 03/04/2023, bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cin-
co por cento) ao valor do contrato original, cujo objeto é a compra de ma-
terial técnico hospitalar - diversos (almotolia, bolsa de colonostomia, cânu-
la, coletor etc...), consoante dispõe, respectivamente, o artigo 65, inciso i, 
alínea ‘b’, e § 1º e artigo 57, §1º, iV, ambos da lei federal n.º 8.666/93.
data da assinatura: 15/09/2022
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, 0349009607, 

01500000001, 01500100203, 01659000069, 01501000061, 01700000060 
e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: diSTriBUidora flaMEd HoSPiTalar EirEli, cNPJ/Mf sob 
o n.º 11.888.791/0001-54
Endereço: rua ana cristina 04 a, Km 08, Sala 02, Bairro: águas Brancas, 
ananindeua/Pa, cEP:67.033-680, Telefone: (91)3349-2455/98162-3595
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 857537

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 182/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 365562/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 033/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de 
Medicamentos comprimidos.
EMPrESa VENcEdora: call MEd coMÉrcio dE MEdicaMENToS E rE-
PrESENTaÇÃo lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 05.106.015/0001-52, 
iten: 24 com valor total: r$ 65.670,00 ( Sessenta e cinco mil e seiscentos 
e setenta reais).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 21/09/2022 a 
21/09/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
EXTraTo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 185/2022/fScMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 365562/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 033/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de 
Medicamentos comprimidos.
EMPrESa VENcEdora: ar fiorENZaNo diSTriBUidora dE MEdi-
caMENToS lTda , inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 10.869.890/0001-26, 
itens: 18,35,66 com valor total: r$ 23.100,00 ( Vinte e três mil e cem reais).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 08/09/2022 a 
08/09/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
EXTraTo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 189/2022/fScMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 365562/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 033/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de 
Medicamentos comprimidos.
EMPrESa VENcEdora: dESafio farMa diSTriBUidora dE MEdica-
MENToS EirEli , inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 28.766.510/0001-93, ite
ns: 2,7,8,10,12,15,25,28,30,34,36,37,43,44,53,55,60,68,69,72,78,80,82 
com valor total: r$ 115.637,50( cento e quinze mil seiscentos e trinta e 
sete reais e cinquenta centavos).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 08/09/2022 a 
08/09/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável, em exercício: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 856910

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1018 de 15 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº  1158539/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s), 
com o objetivo  de ParTiciPar daS caMPaNHaS EXTErNaS dE caPTa-
cÃo dE caNdidaToS a doadorES dE SaNGUE NoS MUNicÍPioS dE 
MariTUBa/Pa, 06 e 09/09/2022 E aNaNiNdEUa/Pa no dia 24/09/2022.
Maria ElEoNora da SilVa MElo, cPf: 410018002-06, Médica/GETrd, 
MaT.: 54186119, 1,0 diaria, 06 e 09/09, PaUla Maiara coElHo SEi-
XaS, cPf: 018955622-60, ag. admin./GETrd, MaT.: 5963080, 0,5 dia-
ria, 09/09, aNGEla Maria da SilVa, cPf: 392846542-20, ag. admin./
GETrd, MaT.; 584039, 1,0 diaria, 09 e 24/09/2022, SErGio Mar-
cio dE aNdradE SardiNHa, cPf: 423706392-53, ag. admin./GETrd, 
MaT.: 57294380, 0,5 diaria, 09/09, SilVia Maria GoMES corrEa, cPf: 
455039232-00, ag. admin./GETrd, MaT.: 5939069, 0,5 diaria, 09/09, 
Valdira cHriSTiNE alVES dE MoraES, cPf: 017418272-48, ag. admin./
GETrd, MaT.: 5962110, 0,5 diaria, 09/09, criSTiaNo cESar dE BriTo, 
cPf: 836933941-72, Enferm./GETrd, MaT.: 5958122, 0,5 diaria, 09/09, 
SiMoNE oliVEr MaUES, cPf: 375575132-15, médica/GETrd, MaT.: 
5444314, 0,5 diaria, 09/09, aNNa NErY da SilVa, cPf: 592386312-04, 
ag. admin./GETrd, MaT.:54188380, 0,5 diaria, 24/09, cYNara foNSEca 
SalVador, cPf: 587434992-87, Enfermaira/GETrd, MaT.: 57233223, 0,5 
diaria, 24/09 e MardEN craVo dE oliVEira, cPf: 003074462-80, Médi-
co/GETrd, MaT.: 54230977, 0,5 diartia, 24/09 ,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 15 de  Setembro de 2022.
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 856901
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Portaria Nº 1024 de 16 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1145932/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdida-
ToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE MariTUBa/Pa nos dias 
09 e 10/09/2022.
 criSTiaNE PaES dE caSTro, cPf: 851074112-15, Téc. em Enf./GEcod, 
MaT.: 5854296, 1,0 diaria, 09 e 10/09, daNiEllE cordEiro da cUNHa, 
cPf: 013130692-80, Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 5957184, 0,5 diaria, 
10/09, faBiola cardoSo da MoTa, cPf: 941371532-72, Tec. de Enfer-
magem/GEcad, MaT.: 5924568, 0,5 diaria, 09/09, PaScoal MElo Mal-
cHEr JUNior, cPf: 742334752-34, Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 5957182, 
0,5 diaria, 10/09, raQUEl filSoN da cUNHa, cPf: 616528102-78, Enfem./
GEcod, MaT.: 808446164, 0,5 diaria, 09/09, SaNdra Maria MarQUES 
MarTiNS, cPf: 399550442-68, Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 571746441, 
1,0 diaria, 09 e 10/09, SaNdra dE faTiMa fErrEira doS SaNToS, cPf: 
723077302-49, Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 5955483, 1,0 diaria, 09 e 
10/09 e SHEila criSTiNa liNS SoarES SilVa, cPf: 027147514-58, Téc. 
Enferm./GEcod, MaT.: 5960863, 0,5 diaria, 09 e 10/09.
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  16 de  Setembro  de  2022.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 856916
Portaria Nº 1022 de 15 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1157155/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdia-
ToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE MariTUBa/Pa nos dias 
06 e  09/09/2022.
fErNaNdo daMiÃo PiNTo, cPf: 169578302-68, Téc. Manut./GEMaN, 
MaT.: , 1,0 diaria.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  15 de  Setembro de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 856992
Portaria Nº 1045 de 22 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1203894/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caN-
diaToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE MariTUBa/Pa no 
dia 20/09/2022.
fErNaNdo daMiÃo PiNTo, cPf: 169578302-68, Téc. Manut./GEMaN, 
MaT.: , 0,5 diaria e iNaldo MarTiNS doS SaNToS, cPf: 568.035.242-72, 
ag. de Port./coloG, MaT.: 541908661, 0,5 diaria
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  22 de  Setembro de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 856996
Portaria Nº 1046 de 22 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1206289/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE MariTUBa/Pa no dia 
20/09/2022.
JoSE riBaMar SaNToS rodriGUES, cPf: 186672952-72, Servente/GE-
lES, MaT.: 70001701, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  22 de  Setembro  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 857003
Portaria Nº 1044 de 21 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1202406/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de  rEaliZar MaNUTENÇÃo/ViSToria TÉcNica No GErador do 
HEMocENTro rEGioNal dE caSTaNHal/Pa no dia 25/09/2022.
ValTEr JUNior PoMPEU da lUZ, cPf: 903.017.902-30, Téc. Manut./GE-
MaN, MaT.: 5957978, 0,5 diaria,
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  21 de  Setembro  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 856983
Portaria Nº 1043 de 21 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
 considerando a solicitação constante do Processo nº 1197004/2022.

rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia  23/09/2022.
SHirliaNE SilVa dE MoraES, cPf: 847236372-49, Servente/coPa, 
MaT.: 571746631, 0,5 diaria.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  21 de  Setembro de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 856971
Portaria Nº  1032 de 21 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº  1197482/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s), 
com o objetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTacÃo dE 
caNdidaToS a doadorES dE SaNGUE No MUNicÍPio dE MariTUBa/Pa 
no dia  20/09/2022.
iracEMa da lUZ fariaS da coNcEiÇÃo, cPf: 620483252-20, ag. ad-
min./GETrd, MaT.: 5963076, 0,5 diaria, PaUla Maiara coElHo SEiXaS, 
cPf: 018955622-60, ag. admin./GETrd, MaT.: 5963080, 0,5 diaria, KEd-
Ma QUErEM JENNiNGS GoMES, cPf: 970763252-69, ag. admin./GETrd, 
MaT.: 5926553, 0,5 diaria, SilVia frEirE ESTEVES, cPf: 443032032-20, 
Enferm./GETrd, MaT.: 58982062, 0,5 diaria, MardEN craVo dE oliVEi-
ra, cPf: 003074462-80, Médico/GETrd, MaT.: 54230977, 0,5 diartia, PE-
dro VicTor dE aSSiS BriTo, cPf: 019638122-39, ag. admin./GETrd, 
MaT.: 5927564, 0,5 diaria e faYSSa criSTiNa ViEira dE SoUZa, cPf: 
008962512-92,  Enfem./GETrd, MaT.: 5963161, 0,5 diaria.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 21 de  Setembro de 2022.
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 856955
Portaria Nº 1042 de 21 de setembro de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1196904/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caN-
diaToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia  24/09/2022.
roSaNGEla carValHo SaNToS, cPf: 148970082-04, Servente/coloG, 
MaT.: 56133291, 0,5 diaria..
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  21 de  Setembro de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 856965
Portaria Nº 1031 de 19 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1136848/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objetivo  
de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdidaToS a 
doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE MariTUBa/Pa no dia 06/09/2022.
criSTiaNE PaES dE caSTro, cPf: 851074112-15, Téc. em Enf./GE-
cod, MaT.: 5854296, 0,5 diaria, daNiEllE cordEiro da cUNHa, cPf: 
013130692-80, Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 5957184, 0,5 diaria, faBiola 
cardoSo da MoTa, cPf: 941371532-72, Tec. de Enferm./GEcod, MaT.: 
5924568, 0,5 diaria,  fraNcENildo BarroS, cPf: 395725872-34, Téc. 
Enferm./GEcod, MaT.: 5959308, 0,5 diaria, SHEila criSTiNa liNS Soa-
rES SilVa, cPf: 027147514-58, Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 5960863, 0,5 
diaria  e SaNdra dE faTiMa fErrEira doS SaNToS, cPf: 723077302-
49, Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 5955483, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  19 de  Setembro  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 856941
Portaria Nº 1047 de 21 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1204145/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia 23/09/2022.
criSTiaNE PaES dE caSTro, cPf: 851074112-15, Téc. em Enf./GEcod, 
MaT.: 5854296, 0,5 diaria, fraNcENildo BarroS, cPf: 395725872-34, 
Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 5959308, 0,5 diaria, Maria do Socorro Sil-
Va dE JESUS, cPf: 170923452-00, Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 7000235, 
0,5 diaria e SHEila criSTiNa liNS SoarES SilVa, cPf: 027147514-58, 
Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 5960863, 0,5 diaria  .
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  21 de  Setembro  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 857022
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Portaria Nº 1052 de 22 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1203983/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objetivo  
de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdidaToS a 
doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE MariTUBa/Pa no dia 20/09/2022.
criSTiaNE PaES dE caSTro, cPf: 851074112-15, Téc. em Enf./GEcod, 
MaT.: 5854296, 0,5 diaria, fraNcENildo BarroS, cPf: 395725872-34, 
Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 5959308, 0,5 diaria, Maria do Socorro Sil-
Va dE JESUS, cPf: 170923452-00, Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 7000235, 
0,5 diaria, SHEila criSTiNa liNS SoarES SilVa, cPf: 027147514-58, 
Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 5960863, 0,5 diaria e SaNdra dE faTiMa 
fErrEira doS SaNToS, cPf: 723077302-49, Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 
5955483, 0,5 diaria. .
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  22 de  Setembro  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 857042

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria Nº 520 de 23 seteMBro de 2022.
a diretora administrativo-financeiro da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº 151, de 22 de março de 2022, publicada no doE/Pa nº 
34.903, de 23 de março de 2022;
coNSidEraNdo a conduta desidiosa da Empresa a P c l coMÉrcio Ma-
TEriaiS MÉdicoS E HoSPiTalarES EirEli em razão da pendência de 
entrega parcial da Nota de Empenho 2020NE00524;
coNSidEraNdo o parecer Jurídico Nº040/2022 – aSJUr/fPEHcGV, obser-
vando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
rESolVE:
i – aplicar, em face da empresa a P c l coMÉrcio MaTEriaiS MÉdicoS 
E HoSPiTalarES EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 26.352.874/0001-00, 
a penalidade de MUlTa iNdENiZaTÓria dE 10% (dEZ Por cENTo) sobre 
o valor da Nota de Empenho Nº 2020NE00524, com fulcro no art. 87, 
inciso ii da lei nº 8. 666/93, totalizando a multa no valor de r$ 600,00 
(Seiscentos reais);
ii – da decisão caberá recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, conforme estabelecido no art. 109, inciso i, alínea “f” da lei Nº 
8.666/93, contando-se o prazo legal a partir da data da notificação da 
empresa sobre a publicação no doE/Pa.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE rEGiSTrE-SE, E cUMPra-SE.
cláUdia ViNaGrE dE MEllo
diretora administrativo-financeiro/fPEHcGV

Protocolo: 857240
Portaria Nº 519 de 23 seteMBro de 2022
a diretora administrativo-financeiro da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº 562, de 13 de novembro de 2020, publicada no doE/Pa 
nº 34.409, de 17 de novembro de 2020;
coNSidEraNdo o descumprimento parcial das obrigações assumidas pela 
empresa rocHa E rocHa diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES 
EirEli, fornecedora da ata de registro de Preços nº 160/2021;
coNSidEraNdo manifestação jurídica nos autos do Processo nº 
2022/989741, favorável a apuração da conduta da empresa, compromi-
tente fornecedora, diante de fatos e documentos acostados aos autos;
rESolVE:
1 – dETErMiNar a instauração de processo administrativo para apura-
ção de responsabilidade contratual em face da empresa, rocHa E rocHa 
diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES EirEli, em razão da pen-
dência de entrega dos produtos para apuração das irregularidades e/ou 
inconformidades ocorridas nos autos do processo mencionado;
2 – REMETER os autos ao SECONC para expedição de notificação à empre-
sa, a fim de, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente Defesa 
Prévia, assegurando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cláUdia ViNaGrE dE MEllo
diretora administrativo-financeiro/fPEHcGV

Protocolo: 857203
Portaria Nº 521 de 23 seteMBro de 2022.
a diretora administrativo-financeiro da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº 151, de 22 de março de 2022, publicada no doE/Pa nº 
34.903, de 23 de março de 2022;
coNSidEraNdo a conduta da empresa dEVaNT carE coMErcial lTda 
EPP, apurada nos autos do Processo administrativo n° 2022/335022, em 
razão de descumprimento parcial das suas obrigações contratuais, refe-
rente a ata de registro de Preços n° 194/2021, PE n° 62/2021 e Processo 
n° 1006986/2020;

coNSidEraNdo a conduta desidiosa da Empresa dEVaNT carE coMEr-
cial lTda EPP em razão da pendência de entrega parcial da Nota de Em-
penho 2022NE00337;
coNSidEraNdo o Parecer jurídico n° 41/2022 – aSJUr/fPEHcGV;
coNSidEraNdo a inércia da fornecedora, não apresentando defesa Prévia 
apesar de devidamente notificada;
rESolVE:
i – aplicar, em face da empresa dEVaNT carE coMErcial lTda EPP, ins-
crita no cNPJ sob o nº 27.401.513-0001/60, a penalidade de advertência 
conforme previsto no subitem 7.1.1.1, da arP 194/2021, e de acordo com 
o previsto no artigo 87, inciso i da lei 8.666/93;
ii – da decisão caberá recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, conforme estabelecido no art. 109, inciso i, alínea “f” da lei Nº 
8.666/93, contando-se o prazo legal a partir da data da notificação da 
empresa sobre a publicação no doE/Pa.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE rEGiSTrE-SE, E cUMPra-SE.
cláUdia ViNaGrE dE MEllo
diretora administrativo-financeiro/fPEHcGV

Protocolo: 857318
Portaria N° 429, de 21 de seteMBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022.
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar a Servidora amélia fátima Mendes P. Travassos (matrícula n.° 
5154561/1), para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 206/2022 – TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
oBJETo: aquisição de Medicamentos antimicrobianos para atender a ne-
cessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, 
ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
ViGÊNcia: início em 21/09/2022 e término em 20/09/2023.
ProcESSo: 493107/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 110/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 857413

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
laudo: 212/22
Nome: rEGiaNE criSTiNa aNdrE fariaS
Matrícula: 5944072/ 1
cargo/lotação: MEdico/fHcGV
Período: 03/08/2022 a 16/08/2022
laudo: 213/22
Nome: lariSSa dE caSTro PirES carNEiro
Matrícula: 5894634/ 2
cargo/lotação: fiSioTEraPEUTa/fHcGV
Período: 08/09/2022 a 14/09/2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
Presidente – fPEHcGV

Protocolo: 857316

.

.

errata
.

errata de Portaria
Fica retificado na portaria n°328 de 09 de JUNHO de 2022, o seguinte:
oNde LÊ-se:

MatrÍcULa NoMe Periodo
123021 1 fraNciSco rUY SilVa MaToS 01/07/2022 29/08/2022

Leia-se: 

MatrÍcULa NoMe Periodo
123021 1 fraNciSco rUY SilVa MaToS 06/07/2022 03/09/2022

Obs: Retificado por ter saído com incorreções no DOE n° 35.009 de 15/06/2022
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fHcGV

Protocolo: 857291

.

.

coNtrato
.

contrato N° 235/2022
Classificação do Objeto. Outros
objeto: aquisição de soluções parenterais de pequeno e grande volume, 
para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de 
terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Valor Total: r$ 1.256.200,00 (UM MilHÃo dUZENToS E ciNQUENTa E 
SEiS Mil E dUZENToS rEaiS)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 104/2022
data assinatura: 16/09/2022
Vigência: início em 16/09/2022 e término em 15/09/2023.
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origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0269; 0103; 0149; 0669.
coNTraTado:
Nome: f cardoSo & cia lTda
ENdErEÇo: rUa JoÃo NUNES dE SoUZa, Nº 125, Br 316 KM 08
TElEfoNE: (91) 3202-1344 – 3202-1311
E-Mail: licitacao1@shoppingdasaudeoline.com.br
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 857379
coNtrato N° 206/2022
cLassiFicaÇÃo do oBJeto:
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS Para aTENdEr 
a NEcESSidadE dE 12 (doZE) MESES NaS clÍNicaS, UNidadES dE TEraPia 
iNTENSiVa, aMBUlaTÓrio, cENTro cirÚrGico E oBSTÉTrico da fUNda-
ÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa (fPEHcGV).
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 110/2022
daTa aSSiNaTUra: 21/09/2022
ViGÊNcia: iNÍcio EM 21/09/2022 E TÉrMiNo EM 20/09/2023
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
orÇaMENTo: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
foNTE dE rEcUrSo: 0269; 0103; 0149; 0669
coNTraTado:
NoME: Tc aTUal coMÉrcio dE MEdicaMENToS lTda-EPP
ENdErEÇo: rUa fraNciSco rEal, N° 1085 – Sala 202 – PadrE MiGUEl
cEP: 21.810-041
rio dE JaNEiro
TElEfoNE: (21)2440-0533
E-Mail: Tca.farMa@HoTMail.coM
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 857411
contrato Nº 88/2022
objeto: contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada 
na prestação dos serviços de administração e gerenciamento informatizado 
de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis em rede de pos-
tos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores, 
com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento, para a fundação Pública Esta-
dual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV..
Valor anual: r$ 255.411,36 (duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e 
onze mil e trinta e seis centavos)
data de assinatura: 15/09/2022
Vigência. início em 15/09/2022 e término em 14/09/2023.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.122.1297.4668
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103002169
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: TicKET SolUÇÕES HdfTd S/a
Endereço: rua Machado de assis, nº 50 - rS
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 857553

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 99/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de Stents e Balões para angioplastia coronária (Órte-
ses, Próteses e Materiais Especiais – oPME), em regime de antecipação, 
para atender a necessidade de 12 (doze) meses, no Serviço de Hemodi-
nâmica da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(fPEHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor UNi-
tÁrio VeNcedor

1. 

cateter balão não complacente para angioplastia 
transluminal percutânea coronariana – tamanhos 
que variam de 2 a 4,0mm de diâmetro, e compri-

mento de 10mm a 20mm.

500 r$ 313,00 MicroPorT SciENTific 
VaScUlar BraSil lTda.

2. 

cateter balão semi- complacente para angioplastia 
transluminal percutânea coronariana – tamanhos 

que variam de 1,25 a 4,0mm de diâmetro, e compri-
mento de 10mm a 20mm.

1.500 r$ 313,00 MicroPorT SciENTific 
VaScUlar BraSil lTda.

3. 
Stent convencional de angioplastia coronária – 

tamanhos que variam de 4 a 5mm de diâmetro, e 
comprimento de 9 a 30mm.

100 r$ 800,00
doc MEd coMErcio 

iMPorTacao E EXPorTa-
cao lTda

4. 
Stent farmacológico de angioplastia coronária – 

tamanhos que variam de 2 a 4mm de diâmetro, e 
comprimento de 8 a 40mm.

3.000 r$ 657,00 BoSToN SciENTific do 
BraSil lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 99/fHcGV/2022:
r$ 2.677.000,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil reais).
Belém/Pa, 23 de setembro de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 857454

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa de Licitação nº 99/2022
Valor: r$ 8.800,00 (oiTo Mil E oiTocENToS rEaiS)
objeto: prestação de serviço de realização de exames de MiEloGraMa de 
pacientes oriundos das clínicas pertencentes à fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Data de Ratificação: 15/09/2022
fundamento legal: art. 24, ii, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 0261,0269,0103 E SUaS rESPEcTiVaS SUBfoNTES E SUPEraViTS
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: laBoraTorio dE PaToloGia cliNica HElio oliVEira-daNilo MENdoNca lTda
Endereço: TraV 14 dE MarÇo, N°1765
BElÉM-Pa
Telefone: 91-40057777
E-mail: nazare.dias@lbb.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 857471

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 19/2022
Valor: r$ 56.260,00 (cinquenta e seis mil duzentos e sessenta reais).
objeto: contratação de empresa especializada no desenvolvimento de sis-
temas de informações clínicas, para melhorar a qualidade e eficiência do 
atendimento hospitalar nas Unidades de Terapia intensiva adulto, Unidade 
coronariana adulto, Unidade de Terapia intensiva Neonatal e Unidade de 
Terapia intensiva Pediátrica.
Data de Ratificação: 12/09/2022
fundamento legal: art. 25, inciso ii, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática 10.126.1508.8238;
Natureza da despesa 339040;
fonte de recursos: 0103.
origem do recurso Estadual
contratado: EPiMEd SolUTioNS TEcNoloGia dE iNforMaÇÕES MÉdicaS lTda.
Endereço: rua São Bento nº09 – 6º andar – sala 601 - centro
rio de Janeiro/rJ
cEP: 20090-010
E-Mail: karoline.gama@epimedsolutions.com
Telefone: (21) 3550-5100
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 856938

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome : doracilENE rodriGUES dE araUJo
Matrícula: 54183447/ 2
cargo:/lotação: ENfErMEiro/ fPEHcGV
Período: 16/08/2022 a 23/08/2022
Grau de parentesco: GENiTor
N° da certidão: 065656 01 55 2022 4 00459 131 0178866 31
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
Presidente/fPEHcGV
LiceNÇa GaLa
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: dEidiaNY MoNTEiro dE fariaS
Matrícula: 5959425/ 1
cargo:/lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM/fHcGV
Período: 14/09/2022 a 21/09/2022.
N° da certidão: 068536 01 55 2022 2 00197 033 0077615 10
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: WaNdErSoN alaN MElo SoarES
Matrícula: 54189451/ 2
cargo:/lotação: aUX.adMiNiSTraTiVo/fHcGV
Período: 02/09/2022 a 09/09/2022.
N° da certidão: 065656 01 55 2022 2 00063 195 0018795 81
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 857367
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria
.

Portaria N° 373 de 22 de seteMBro de 2022
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, republicada no 
doE nº 33.817 de 06.03.2019, e considerando o disposto no art. 145 da 
lei nº 5.810 de 24/01/1994, e
considerando os termos do processo nº 2022/1225474;
resolve:
caNcElar a PorTaria Nº 318 de 25.08.2022, publicada no doE nº 
35.094 de 29.08.2022, que concedeu as diárias da servidora THaYaNa 
araUJo GUiMarÃES id. funcional nº 5889138/3, ocupante do cargo em 
comissão de Supervisor Técnico.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 22/09/2022
fraNciSco EdVaN dE oliVEira - diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 857351

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo de 
serViÇos coM reFLeXo FiNaNceiro
Nº do coNtrato: 075/2021
Processo: 2021/678622 aNeXo: 2022/865541
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de acréscimo e Supressão de Serviços, 
com Reflexo Financeiro ao Contrato n° 075/2021, decorre da solicitação 
feita pela 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$ 16.997.683,98 (dezesseis milhões, novecentos e no-
venta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos).
Valor acrEScido: r$ 4.218.408,90 (quatro milhões, duzentos e dezoito 
mil, quatrocentos e oito reais e noventa centavos).
Valor SUPriMido: r$ 120.761,26 (cento e vinte mil, setecentos e ses-
senta e um reais e vinte e seis centavos).
Valor do rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 4.097.647,64 (quatro milhões, noventa 
e sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 21.095.331,62 (vinte e um milhões, no-
venta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da despesa: 449051; fonte do re-
curso: 0124000000; origem do recurso: TESoUro.
daTa da aSSiNaTUra: 21/09/2022.
NoME: cfa coNSTrUÇÕES, TErraPlENaGEM E PaViMENTaÇÃo lTda.
cNPJ: 83.318.022/0001-21.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira, SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 857323
eXtrato do 2º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
coNtrato Nº: 13/2022
Processo Nº: 2022/66042 aNeXo N°: 2022/1099729
JUSTificaTiVa: decorre da solicitação feita pela contratada, motivado 
pelo interesse na continuação da prestação de serviços, Manifestação da 
dirTEc, Manifestação Jurídica, devidamente acolhida e autorizada pela 
autoridade Superior, com fundamento no art. 57, §1, inciso i da lei fede-
ral nº. 8.666/93, Jurisprudência do TcU, especialmente nos acórdãos n° 
1801/2014, n° 2840/2011, n° 3280/2010 todos de Plenário.
iNic. dE ViG.: 24/09/2022 TÉrM. ViG.: 24/11/2022
PraZo: 62(sessenta e dois) dias.
daTa da aSSiNaTUra: 22/09/2022.
dadoS da coNTraTada:
coNTraTada: coNSÓrcio coNSTrUTor oUTEiro.
cNPJ: 45.487.638/0001-37.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 857326

diÁria
.

Portaria Nº 349 de 21 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1194411
Objetivo: A Engenheira se deslocará para fiscalizar as balanças da Alça 
Viária/Goianésia/Tailândia e Morada Nova
origem: Belém
destino(s): alça Viária/Goianésia/Tailândia e Morada Nova
Servidor (a): Selma lúcia figueiredo costa Gouveia
cargo: coordenador
id. funcional: 57202805/5
Período: 29 a 30/09/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)
Portaria Nº 350 de 21 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1197656
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar obras nos municípios de 
Marabá, Brejo Grande do araguaia, Piçarra, redenção e cumaru do Norte.

origem: Belém
destino(s): Marabá/Brejo G. araguaia/Piçarra,/redenção/c. Norte
Servidor (a): Getúlio alves ramalho Junior
cargo: Gerente
id. funcional: 5957794/1
Período: 12 a 17/09/2022
diária(s): 5,5 (cinco e meia)
Portaria Nº 351 de 21 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1197818
objetivo: o servidor se deslocará para conduzir o Eng. Emerson, ao muni-
cipio de capitão Poço.
origem: Belém
destino(s): capitão Poço
Servidor (a): Paulo Sergio dos Santos Neves
cargo: Motorista
id. funcional: 3275981/1
Período: 13/09/2022
diária(s): 0,5 (meia)
Portaria Nº 352 de 21 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1197860
objetivo: o servidor se deslocará para conduzir o Eng. Emerson, ao muni-
cipio de São João de Pirabas (JaPErica).
origem: Belém
destino(s): Japerica (São João de Pirabas)
Servidor (a): Paulo Sergio dos Santos Neves
cargo: Motorista
id. funcional: 3275981/1
Período: 15/09/2022
diária(s): 0,5 (meia)
Portaria Nº 353 de 21 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1197709
objetivo: o servidor se deslocará para conduzir o Eng. Emerson, ao muni-
cipio de Borralho (São antônio do Tauá)
origem: Belém
destino(s): Borralho (São antônio do Tauá)
Servidor (a): Paulo Sergio dos Santos Neves
cargo: Motorista
id. funcional: 3275981/1
Período: 20/09/2022
diária(s): 0,5 (meia)
Portaria Nº 354 de 21 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1194100
objetivo: fiscalizar obras de pontes em curuçambaba (cametá)
origem: Belém
destino(s) curuçambaba (cametá)
Servidor (a): Emerson Evandro de araújo Braga
cargo: Gerente
id. funcional: 5964615/1
Período: 06/09/2022
diária(s): 0,5 (meia)
Portaria Nº 355 de 21 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1193757
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar obras no municipio de 
Bragança.
origem: Belém
destino(s) Bragança
Servidor (a): Emerson Evandro de araújo Braga
cargo: Gerente
id. funcional: 5964615/1
Período: 08 a 09/09/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)
Portaria Nº 356 de 21 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1193260
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar obras no municipio de 
capitão Poço.
origem: Belém
destino(s) capitão Poço
Servidor (a): Emerson Evandro de araújo Braga
cargo: Gerente
id. funcional: 5964615/1
Período: 13/09/2022
diária(s): 0,5 (meia)
Portaria Nº 357 de 21 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1192441
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar obras no municipio em 
Japerica (São João de Pirabas)
origem: Belém
destino(s) Japerica (São João de Pirabas)
Servidor (a): Emerson Evandro de araújo Braga
cargo: Gerente
id. funcional: 5964615/1
Período: 15/09/2022
diária(s): 0,5 (meia)
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Portaria Nº 358 de 21 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1192891
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar obras no municipio em 
Borralho (São antônio do Tauá)
origem: Belém
destino(s) Borralho (São antônio do Tauá)
Servidor (a): Emerson Evandro de araújo Braga
cargo: Gerente
id. funcional: 5964615/1
Período: 20/09/2022
diária(s): 0,5 (meia)
Portaria Nº 359 de 21 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1194298
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar obras de conservação e 
manutenção nos municipios de oeiras e Portel.
origem: Belém
destino(s) oeiras e Portel
Servidor (a): Emerson Evandro de araújo Braga
cargo: Gerente
id. funcional: 5964615/1
Período: 26/09 a 01/10/2022
diária(s): 5,5 (cinco e meia)
Portaria Nº 360 de 21 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1194445
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar obras de conservação 
na Pa-256 (entre as rodovias Br-010 (Paragominas) e Pa-475 (Tailândia) 
de lotes 1,2 e mais 16 pontes ao longo da Pa-256.
origem: Belém
destino(s): Paragominas/Tailândia
Servidor (a): Marcelo augusto Silva Gonzaga
cargo: Gerente
id. funcional: 5963148/1
Período: 19 a 23/09/2022
diária(s): 4,5 (quatro e meia)
Portaria Nº 361 de 21 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1194832
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar as obras de ponte sobre 
o rio fresco em São felix do Xingu.
origem: Belém
destino(s): São felix do Xingu
Servidor (a): afonso costa Picanço
cargo: Gerente
id. funcional: 5901792/3
Período: 14 a 17/09/2022
diária(s): 3,5 (três e meia)
Portaria Nº 362 de 21 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1194743
objetivo: fiscalizar os serviços da Pa-151 – construção de pontes nos iga-
rapés: açaizal, Boca rica e M assaranduba, no municipio de Baião.
origem: Belém
destino(s):Baião
Servidor (a): afonso costa Picanço
cargo: Gerente
id. funcional: 5901792/3
Período: 20/09/2022
diária(s): 0,5 (três e meia)
Portaria Nº 363 de 21 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1194676
objetivo: fiscalizar obras na Pa-380/Pa-324 no municipio de Nova Tim-
boteua.
origem: Belém
destino(s): Nova Timboteua
Servidor (a): afonso costa Picanço
cargo: Gerente
id. funcional: 5901792/3
Período: 22/09/2022
diária(s): 0,5 (meia)
Portaria Nº 364 de 21 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1194590
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar as obras na PA-159, no 
municipio de Breves
origem: Belém
destino(s): Breves
Servidor (a): afonso costa Picanço
cargo: Gerente
id. funcional: 5901792/3
Período: 23 a 24/09/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 366 de 22 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1206404
Objetivo: O Eng. Se deslocará para fiscalizar obras na PA- 448 Mirasselva/
capanema.
origem: Belém

destino(s): Mirasselva/capanema
Servidor (a): Jacob Santana auday
cargo: Gerente
id. funcional: 5432944/1
Período: 08/09/2022
diária(s): 0,5 (meia)
Portaria Nº 367 de 22 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1206507
Objetivo: O Eng. Se deslocará para fiscalizar obras na PA-220 em Mara-
panim.
origem: Belém
destino(s): Marapanim
Servidor (a): Jacob Santana auday
cargo: Gerente
id. funcional: 5432944/1
Período: 09/09/2022
diária(s): 0,5 (meia)
Portaria Nº 368 de 22 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1206467
Objetivo: O Eng. Se deslocará para fiscalizar obras em Goianésia/Nova 
ipixuna/Jacundá e Marabá, Pa-150 e Br 222.
origem: Belém
destino(s): Goianésia/Nova ipixuna/Jacundá e Marabá
Servidor (a): Jacob Santana auday
cargo: Gerente
id. funcional: 5432944/1
Período: 19 a 21/09/2022
diária(s): 2,5 (duas e meia)
Portaria Nº 369 de 22 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1206446
Objetivo: O Eng. Se deslocará para fiscalizar obras na PA-483, PA-481, PA-
150 e Pa- 151, Perna Sul.
origem: Belém
destino(s): abaetetuba
Servidor (a): Jacob Santana auday
cargo: Gerente
id. funcional: 5432944/1
Período: 26 a 27/09/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)
Portaria Nº 370 de 22 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1205598
objetivo: acompanhar obras nos municípios de São felix, Morada Nova, 
ipixuna, Jacundá e Goianésia.
origem: Marabá
destino(s): São felix, Morada Nova, ipixuna, Jacundá e Goianésia
Servidor (a): José Silva leite
cargo: chefe do 5º Núcleo regional
id. funcional: 59464721
Período: 01 a 02/09/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)
Portaria Nº 371 de 22 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1203839
objetivo: acompanhar obras nos municípios de São João do araguaia, Bre-
jo Grande, São domingos do araguaia, Palestina e Vila Santa isabel
origem: Marabá
destino(s): São João do araguaia, Brejo Grande, São domingos do ara-
guaia, Palestina e Vila Santa isabel
Servidor (a): José Silva leite
cargo: chefe do 5º Núcleo regional
id. funcional: 5946472/1
Período: 05 a 06/09/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)
Portaria Nº 372 de 22 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1203820
objetivo: acompanhar obras nos municípios de Eldorado dos carajás, 
curionópolis e Parauapebas.
origem: Marabá
destino(s): Eldorado dos carajás, curionópolis e Parauapebas
Servidor (a): José Silva leite
cargo: chefe do 5º Núcleo regional
id. funcional: 5946472/1
Período: 08 a 09/09/2022
diária(s):1,5 (uma e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 857384

FÉrias
.

Portaria Nº 374 de 22 de seteMBro de 2022
assunto: conceder o usufruto de férias
Servidor (a): Eli roSa aZEVEdo MoNTEiro
id. funcional: 3277712/1
Período: A contar 16 a 30.08.2022, ficando 15 dias restantes para o mo-
mento oportuno.
Período aquisitivo: 07.05.2018 a 06.05.2019
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
fraNciSco EdVaN dE oliVEira - diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 857361
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Portaria Nº 365 de 21 de seteMBro de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, 
publicada no doE nº 33.781 de 15.01.2019,
resolve:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta 
Secretaria, referente ao mês de NoVEMBro /2022, conforme relação anexa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 21 / 09 /2022.
fraNciSco EdVaN dE oliVEira - diretor administrativo e financeiro

Anexo da Portaria nº 365 de 21 de Setembro de 2022

Nº MatricULa NoMe PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo de GoZo

1 54191598/1 adriaN MarcElE Garcia alVES 19.07.2021 a 
18.07.2022 28.11 a 27.12.2022

2 5926291/2 aMBirE SoarES daNTaS faria 09.02.2021 a 
08.02.2022 01 a 30.11.2022

3 3277836/1 Maria dE faTiMa dE MENdoNca riBEiro 28.05.2020 a 
27.05.2021 01 a 30.11.2022

4 3277496/1 raiMUNdo da crUZ SoUSa 11.06.2021 a 
10.06.2022 01 a 30.11.2022

5 57223980/2 cloViS BorBorEMa laMarTiNE NoGUEira 18.02.2021 a 
17.02.2022 01 a 30.11.2022

6 2026996/1 BENEdiTo cariPUNa BarroSo 20.09.2021 a 
19.09.2022 16.11 a 15.12.2022

7 3277038/1 BENEdiTo da coSTa MoNTEiro 11.06.2021 a 
10.06.2022 08.11 a 07.12.2022

8 2045915/1 JUraci ViEira da coSTa 01.07.2020 a 
30.06.2021 01 a 30.11.2022

9 2029324/1 MarcEliNo doS SaNToS roSario 01.07.2020 a 
30.06.2021 01 a 30.11.2022

10 2041898/1 BENEdiTo alVES da SilVa 01.11.2021 a 
31.10.2022 03.11 a 02.12.2022

11 2042436/1 Joao forMENTo PErEira 01.11.2020 a 
31.10.2021 03.11 a 02.12.2022

12 2037688/1 cEZario raMoS dE alMEida 02.08.2016  a  
01.08.2017 01  a 30.11.2022

13 2043424/1 raiMUNdo dE JESUS PErEira 01.11.2021 a 
31.10.2022 03.11  a 02.12.2022

14 2043122/1 MaNoEl oZiEl daS GraÇaS 01.11.2021 a 
31.10.2022 03.11 a 02.12.2022

15 2040476/1 MaNoEl aMadEUS dE SoUZa SilVa 01.03.2021 a 
29.02.2022 01 a 30.11.2022

16 2024152/1 BENEdiTo JorGE da crUZ carMo 01.11.2021 a 
31.10.2022 03.11 a 02.12.2022

17 2046466/1 JoSE NaZarENo VaZ 12.07.2021 a 
11.07.2022 01 a 30.11.2022

18 2026783/1 SaNdoVal VilHENa dE liMa 01.06.2021 a 
31.05.2022 01  a 30.11.2022

19 5912024/2 dENiS TEiXEira dE liMa 01.10.2021 a 
30.09.2022 01 a 30.11.2022

20 2046563/1 raiMUNdo aUriNo VaZ 12.07.2020 a 
11.07.2021 01 a 30.11.2022

21 2047560/1 ValdETE MacETa PErEira 12.07.2020 a 
11.07.2021 01 a 30.11.2022

22 5720931/1 iSac JoSE BENaSSUlY corrEa 19.09.2021 a 
18.09.2022 01 a 30.11.2022

Protocolo: 857331

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria
.

Portaria Nº 819 /2022 – arcoN - Pa, 22 de setembro de 2022. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o ProcESSo ElE-
TroNico nº 2022/1188542; rESolVE: i – iNTErroMPEr por necessidade 
de serviços, o gozo das férias do servidor WaGNEr aParEcido da crUZ, 
matricula nº 5454328/1, ocupante do cargo ProcUrador aUTárQUico, 
concedida através da Portaria n.º 623/2022 - arcoN-Pa, de 26/07/2022, 
publicada no doE nº 35.058, de 27/07/2022, a contar de 20/09/2022. ii 
– o efeito desta Portaria retroagirá a contar de 20/09/2022 rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE 
dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, dE 22/09/2022. dENiSE 
rodriGUES BraNdao PiMENTa diretor Geral em Exercício - arcoN-Pa

Protocolo: 856875

terMo aditiVo a coNtrato
.

Extrato de 5º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 22/2018.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado 
do Pará - arcoN-Pa / EMPrESa VETor iNTEliGÊNcia, TEcNoloGia E 
iNoVaÇÃo lTda. objeto do contrato inicial: fornecimento de solução de 
backup em nuvem com armazenamento em data center no Brasil. objeto 
e justificativa de aditamento: Prorrogação de prazo. Vigência: 24.09.2022 
a 23.09.2023. aTiV/ProJ: 04122129783380000 Pi: 4120008338c aÇÃo: 
233206 foNTE/dESPESa: 0661/339040. da fundamentação legal: art. 57, 
ii da lei nº 8.666/93 de 21.06.93. Valor: r$ 3.833,33 mensais e valor 
de r$ 45.999,96 anual. foro: Belém-Pa. data da assinatura: 23.09.2022. 
c.N.P.J/Mf nº. 18.365.789/0001-40, situada a av. Nazaré 272, sala 605 
bairro de Nazaré-cEP: 66.035-115, Belém-Pa diretora Geral em exercício: 
dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa.

Protocolo: 856530

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

4° terMo aditiVo ao coNtrato N° 235/2018 – sedaP
oBJETo: acrÉSciMo No PErcENTUal dE 25% (ViNTE E ciNco Por cEN-
To) do coNTraTo Nº 235/2018 – SEdaP.
do acrÉSciMo: PErcENTUal dE 25% (ViNTE E ciNco Por cENTo) EM 
rElaÇÃo ao Valor oriGiNalMENTE coNTraTado dE r$ 301.286,00 
(TrEZENToS E UM Mil, dUZENToS E oiTENTa E SEiS rEaiS), PaSSaNdo 
o Valor Para r$ 376.607,50 (TrEZENToS E SETENTa E SEiS Mil, SEiS-
cENToS E SETE rEaiS E ciNQÜENTa cENTaVoS).
daTa dE aSSiNaTUra: 23/09/2022.
coNTraTado: l. N. doS S. MorEira coMÉrcio E SErViÇoS
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: rodoVia Mário coVaS, Nº 2322, Bairro do coQUEiro, 
cidadE dE aNaNiNdEUa, ESTado do Pará, cEP: 67.115-000.
ordENador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 857086

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 842/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
TaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: 
antônio Jorge Quinderé ferreira. carGo: Engenheiro agrônomo.  MaTrÍ-
cUla: 23230/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  castanhal, Mosqueiro, 
Santa Maria do Pará e São Miguel do Guamá/Pa. oBJETiVo: realizar visita 
técnica. PErÍodo: 26/09 a 01/10/2022. Nº dE diáriaS:  5 ½ (cinco e 
meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade/diretor adminis-
trativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 843/2022 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: car-
los Jorge Martins Braz. carGo: agente de atividades agropecuárias.  Ma-
TrÍcUla: 13170/1 oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  castanhal, Mosqueiro, 
Santa Maria do Pará e São Miguel do Guamá/Pa. oBJETiVo: realizar visita 
técnica. PErÍodo: 26/09 a 01/10/2022. Nº dE diáriaS:  5 ½ (cinco e 
meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade/diretor adminis-
trativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 844/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
TaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário:E-
valdo carneiro das chagas. carGo: Motorista MaTrÍcUla: 22314. ori-
GEM:Belém/Pa dESTiNo:  castanhal, Mosqueiro, Santa Maria do Pará e 
São Miguel do Guamá/Pa. oBJETiVo: conduzir servidores que irão realizar 
visita técnica. PErÍodo: 26/09 a 01/10/2022. Nº dE diáriaS:  5 ½ (cinco 
e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade/diretor adminis-
trativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 856918
Portaria de diÁrias  Nº 845/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
TaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: 
Heloisa Helena Batista de figueiredo carGo: diretora da ddaG. MaTrÍcU-
la:23639/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  Paragominas/df. oBJETiVo: 
reunião com a Equipe da Prefeitura Municipal e reunião com produtores 
e instituições locais para tratar das contribuições às metas do Plano aBc+ 
Estadual.  . PErÍodo: 26 a 28/09/09/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e 
meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor adminis-
trativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias  Nº 846/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
TaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: 
arlindo lima Paiva. carGo: Motorista. MaTrÍcUla: 12130. oriGEM: Be-
lém/Pa. dESTiNo:  Paragominas/df. oBJETiVo: conduzir servidora que 
irá paraticipar de reunião com a Equipe da Prefeitura Municipal e reunião 
com produtores e instituições locais para tratar das contribuições às metas 
do Plano aBc+ Estadual.  . PErÍodo: 26 a 28/09/09/2022. Nº dE diá-
riaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade 
– diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 857424
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INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

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

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2011/24858 WaNdErlaN PiMENTa doS 
SaNToS

faZENda aGUaS 
claraS 213,9440 ha MoJU 1669/2022

Belém (Pa), 23/09/2022
fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
rESPoNdENdo PEla PrESidÊNcia
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 857101
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2014/119676 aSSociaÇÃo doS aGri-
cUlTorES - aSaGril aSaGril 1,1835ha GoiaNÉSia do 

Pará 1670/2022

Belém (Pa), 23/09/2022
fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
rESPoNdENdo PEla PrESidÊNcia
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 857107

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1667/2022 de 23/09/2022
Objetivo: Participar de Reunião para tratar dos conflitos socioambientais e
agrários que ocorrem assentamentos de Portel, no auditório Manarijó.
Período: 03 a 06/10/2022 (3,5) diárias
Servidora:
-80845070/1-Karilene do Socorro Quaresma de Queiroz Bittencourt
(Gerente de Projeto Especial)
-ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo
resp. p/ Presidência

Protocolo: 857004

.

.

NorMa
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ-iterPa
iNstrUÇÃo  NorMatiVa  Nº  007 de  23  de  seteMBro  de  2022
considerando que o georreferenciamento é procedimento imprescindível 
para prestação do serviço público de regularização fundiária e demais pro-
dutos do instituto de Terras do Pará (iTErPa), nos termos da lei Estadual 
nº 8.878, de 9 de julho de 2019, decreto 1.190 de 25 de novembro de 
2020 e da lei nº 10.267 de 28 de agosto de 2001, e suas alterações;
Considerando que o credenciamento de profissionais para execução do ge-
orreferenciamento trata-se de um procedimento técnico já adotado pelo 
instituto Nacional de colonização e reforma agrária (iNcra);
considerando os termos do art. 2º da lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 
1977, e na lei nº 13.639, de 26 de março de 2018, que, respectivamente, 
versam sobre a natureza e os efeitos jurídicos da anotação de respon-
sabilidade Técnica (arT) e do Termo de responsabilidade Técnica (TrT) 
firmado por profissional para prestação de serviços dessa natureza;
considerando as normas e responsabilidades de natureza civil, penal e 
administrativas-disciplinares dos profissionais pela prática dos seus atos;
considerando a necessidade de tornar mais eficiente a prestação do ser-
viço público de regularização fundiária e demais serviços do iTErPa, bem 
como a concretização dos princípios da economia processual e da razoável 
duração do processo;
considerando o disposto no art. 29, da lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 
1999, nos arts. 65 e 66, da lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro de 
2020, e a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal federal;
considerando o princípio da autotutela no qual a administração Pública 
pode rever os seus atos para anulá-los quando constatada irregularidades 
e ilegalidade, ou revogá-los quando inoportunos;
considerando o disposto no art. 32, parágrafo único, da lei Estadual nº 
8.878, de 9 de julho de 2019;
considerando o disposto no art. 23, §2º, da lei Estadual nº 4.584, de 8 de 
outubro de 1975;

r E S o l V E
art. 1º a presente instrução tem por objetivo estabelecer o procedimento 
de credenciamento e descredenciamento de profissionais para elaboração 
e execução de georreferenciamento para fins de instrução de processos 
no âmbito do instituto de Terras do Pará (iTErPa), nos termos do art. 32, 
parágrafo único, da lei Estadual nº 8.878, de 9 de julho de 2019.
art. 2º São efeitos do credenciamento:
i - o credenciamento e a anotação de responsabilidade Técnica ou o Ter-
mo de responsabilidade Técnica atribuem presunção relativa de veracida-
de e de legalidade aos trabalhos de georreferenciamento elaborados pelo 
credenciado, que responderá civil, penal e administrativamente por atos 
comissivos e omissivos em desacordo com as normas éticas e aquelas que 
regulamentam o georreferenciamento;
II - a atuação do profissional credenciado abrangerá somente as modali-
dades de regularização fundiária previstas no art. 4º, da lei Estadual nº 
8.878, de 8 de julho de 2019;
III - o trabalho realizado por profissional assim credenciado torna facultada a 
fiscalização em campo dos seus trabalhos de georreferenciamento desde que:
a) tenha sido feito de acordo com o Manual Técnico para Georreferenciamento 
de imóveis rurais, anexo a PorTaria Nº 629, 05 de abril de 2022 do 
Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento e instituto Nacional de 
colonização e reforma agrária (iNcra) e daquilo que prevê a instrução 
Normativa do iTErPa nº 003, de 27 de dezembro de 2021, publicada no 
doE Nº 34.812, de 28.12.2021;
b) não se tratar de área em conflito fundiário ou confinante a esta, confor-
me firmado pelo credenciado e sob a responsabilidade profissional deste;
c) a área objeto de regularização fundiária não seja confinante a áreas de 
pretensão de territórios quilombolas, de projetos de assentamento susten-
táveis e agroextrativistas, territórios indígenas demarcados ou em estudo, 
ou unidades de conservação;
d) não houver legítima impugnação de terceiros;
e) quando não houver sobreposição com área da União, do iNcra ou de 
outro órgão ou entidade de direito público;
f) quando não houver sobreposição com área de terceiros particulares, 
georreferenciada ou não;
g) quando não houver sobreposições com áreas de terceiros na base do 
cadastro ambiental rural (car);
h) não houver indícios de fracionamento; e,
i) a área não estiver sob embargo ambiental.
§1º o disposto neste dispositivo não exclui a obrigatoriedade do iTErPa de 
executar as análises técnicas do trabalho de georreferenciamento em escritó-
rio a fim de verificar a sua conformidade às Portarias e Normas de Execução 
do iNcra aplicáveis em vigor e a instrução Normativa do iTErPa nº 003, de 
27 de dezembro de 2021, publicada no doE Nº 34.812, de 28.12.2021.
§2º Os trabalhos de campo realizados por profissionais credenciados pelo 
ITERPA poderão ser objeto de fiscalização local a qualquer tempo pelo 
próprio quadro dos servidores da autarquia fundiária estadual ou auditoria 
terceirizada independente.
§3º Não se considerará ocorrência de sobreposições de que tratam as alí-
neas “e” e “f” quando possa ocorrer por ajuste voluntário entre as partes, 
das bases cartográficas ou sensoriamento remoto.
§4º Não se considerará a ocorrência de sobreposição do car caso ele seja 
parcial e esteja dentro do limite de tolerância admitido pelo órgão ambien-
tal regulamentador da matéria.
§5º Para o atendimento das alíneas “b” e “h” do inciso III, o profissional 
credenciado, sob a sua exclusiva responsabilidade profissional, deverá fir-
mar termo de declaração conforme modelo disponibilizado pelo iTErPa.
§6º No caso da ocorrência de impugnação de terceiro, adotar-se-á o pro-
cedimento ordinário de fiscalização em campo do georreferenciamento, 
inclusive para fins de resolução do conflito.
Art. 3º São condições gerais para o credenciamento profissional de que 
trata esta instrução Normativa:
a) apresentar requerimento e documentos na forma e no prazo previsto em 
edital para o credenciamento;
b) comprovar que está credenciado pelo iNcra para prestar serviço da 
mesma natureza e condições;
c) demonstrar que não está cumprindo penalidades no iNcra ou no seu 
respectivo órgão de classe na condição de credenciado daquele ou ineren-
tes à prestação de serviço de georreferenciamento;
d) apresentar certidão de quitação e de registro no respectivo órgão de classe;
e) apresentar certidão de atribuição para georreferenciamento do respec-
tivo órgão de classe;
f) participar de treinamento oferecido pelo ITERPA para qualificação técnica; e,
g) cumprir as demais exigências e compromissos previstos no edital de 
credenciamento.
§1º O descredenciamento no INCRA desabilita o profissional dessa mesma 
condição no iTErPa.
§2º Para a continuidade da condição de credenciado, o profissional deverá 
apresentar anualmente os comprovantes relativos às alíneas “b”, “c” e “d”.
Art. 4º O credenciamento de profissionais não torna o ITERPA corresponsá-
vel por seus atos praticados, que deverão obrigatoriamente ser prestados 
ao particular tomador do serviço com ética, eficiência e as normas técnicas 
em vigor para não gerar prejuízos a este e comprometer a eficiência das 
análises do órgão fundiário estadual sob pena de descredenciamento e 
comunicação dos órgãos competentes para adoção das medidas cabíveis.
Art. 5º O ITERPA não possui qualquer relação financeira e contratual com 
o credenciado, sendo que os serviços por estes prestados a terceiros têm 
natureza privada entre o prestador e o tomador do serviço, sendo, por isso, 
de exclusiva responsabilidade destes.
Parágrafo único. O credenciamento não exclui a responsabilidade do profis-
sional de recolher as custas e despesas necessárias para o exercício regular 
da atividade, tais como o pagamento da arT ou da TrT.
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art. 6º Será instituído o comitê para análise de Georreferenciamentos (ca-
Geo) do iTErPa que consistirá na instância responsável pela realização dos 
procedimentos de credenciamento e de descredenciamento de profissio-
nais, formado por três servidores e os seus respectivos suplentes, que de-
verão ser integrantes da diretoria de desenvolvimento agrário e fundiário 
(dEaf), cujo titular a coordenará.
§1º. o caGeo processará, de ofício ou a requerimento de parte interes-
sada, a avaliação e/ou reclamação da qualidade técnica dos trabalhos de 
georreferenciamento executados pelo credenciado, podendo aplicar-lhe 
advertência, suspensão ou descredenciamento perante o iTErPa de acordo 
com a gravidade e/ou reincidência na prática da conduta lesiva e prejudi-
cial à eficiência e segurança técnica e jurídica para prestação do serviço 
público de regularização fundiária, sendo assegurada a ampla defesa e o 
contraditório.
§2º. a decisão do caGeo deverá ser homologada pelo Presidente do iTEr-
Pa, constituindo-se o conselho diretor da autarquia fundiária estadual 
como instância recursal final.
§3º. o iTErPa comunicará os órgãos de classe competentes sobre o cre-
denciamento e o descredenciamento de profissionais e as suas causas.
art. 7º o iTErPa publicará, no mínimo, um edital de chamamento para cre-
denciamento de profissionais por ano, e dará ampla divulgação dos profissio-
nais credenciados e descredenciados na imprensa oficial, sítio eletrônico oficial 
e mídias sociais, aplicando-se essa medida aos processos físicos e eletrônicos.
art. 8º Poderão ser aproveitados os trabalhos de georreferenciamento executa-
dos pelo credenciado antes da publicação desta instrução normativa desde que:
a) a sua execução tenha sido feita em conformidade com o Manual Técnico 
para Georreferenciamento de imóveis rurais, anexo a PorTaria Nº 629, 
05 de abril de 2022 do Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento 
e instituto Nacional de colonização e reforma agrária (iNcra) e instrução 
Normativa do iTErPa nº 003, de 27 de dezembro de 2021;
b) firme termo de declaração no qual ateste que, sob pena das 
responsabilidades civis, penais e administrativas, não houve mudança da 
situação fática ocupacional e dos limites da poligonal georreferenciada, 
bem como os marcos mantém-se encravados de acordo com o Manual 
Técnico para Georreferenciamento de imóveis rurais, anexo a PorTaria 
Nº 629, 05 de abril de 2022;
art. 9º Todos os modelos e formulários necessários ao cumprimento do art. 
2º, iii, alíneas “b” e “c”, e o art. 8º, alínea “b”, desta instrução Normativa 
estarão disponíveis no sítio eletrônico do iTErPa.
art. 10º Esta norma entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se e cumpra-se.
flavio ricardo albuquerque azevedo
resp. pela Presidência iTErPa
PorTaria N° 013/2019

Protocolo: 857297

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 1668/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso  das  
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/1060364, datado de 22/09/2022.
 r E S o l V E:
aUToriZar o cancelamento da PorTaria Nº 1520/2022 de 23/08/2022, 
que concedeu Suprimento de fundo, no valor de r$ 400,00 (quatrocentos 
reais) publicado no doE nº 35.088 de 24/08/2022, a servidora roSiaNE 
criSTiNa PiMENTEl PaNToJa, Técnica em Gestão desenv. agrário e 
fundiário, para os municípios de altamira e Senador José Porfírio.
Publique-se.
flávio ricardo albuquerque azevedo
resp. p/ Presidência
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 23 de 
setembro de 2022.

Protocolo: 857046
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

e d i t a L
editaL de coNVocaÇÃo Para credeNciaMeNto de ProFissio-
Nais de GeorreFereNciaMeNto, Nos terMos das Leis esta-
dUais Nº 8.878, de 9 de JULHo de 2019, e Nº 4.584, de 8 de 
oUtUBro de 1975, decreto estadUaL 1.190/2020 e das iNs-
trUÇÕes NorMatiVas iterPa Nº 007/2022 e 003/2021.
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, criado pela lei n° 4.584, de 
05 de outubro de 1975, faz saber que se acham abertas, a partir da publi-
cação do presente Edital, as inscrições para o credenciamento de profissio-
nais habilitados em executar trabalhos técnicos de georreferenciamento, 
para fins de instrução de processos no âmbito do Instituto de Terras do 
Pará – iTErPa, nos termos do art. 32, parágrafo único, da lei Estadual nº 
8.878, de 09 de julho de 2019, do art. 23, §2º, da lei Estadual nº 4.584, 
de 8 de outubro de 1975.
1. do oBJeto
1.1 O objeto deste Edital é o chamamento de profissionais habilitados 
para prestação de serviço de georreferenciamento, visando compor o 
banco de credenciados do iTErPa autorizados a executar trabalhos de 
georreferenciamento, envolvendo áreas rurais e não rurais, pertencentes 
a jurisdição estadual, obedecidas as regras, condições e procedimentos 
estabelecidos na lei Estadual nº 8.878, de 09 de julho de 2019, na lei nº 
10.261 de 28 de agosto de 2001, na lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 
1977, na lei nº 13.639, de 26 de março de 2018, o Manual Técnico para 
Georreferenciamento de imóveis rurais, anexo a PorTaria Nº 629, 05 de 

abril de 2022, e nas instruções Normativas iTErPa 007/2022 e 003/2021.
2. das coNdiÇÕes e da ForMa de Pedido de reQUeriMeNto 
do credeNciaMeNto
2.1  Para participar da seleção de credenciamento profissional, o interessa-
do, de acordo com o art. 3º da instrução Normativa nº 007/2022, deverá:
1. a) realizar a inscrição no link https://sicarf.iterpa.pa.gov.br/credencia-
dos/#/editais no prazo estabelecido neste edital, no qual deverá ser feito o 
“upload” dos seguintes documentos:
a.1) documento de identidade profissional;
a.2) certidão de quitação e de registro no respectivo órgão de classe;
a.3) certidão de atribuição para georreferenciamento do respectivo órgão 
de classe;
a.4) comprovante de credenciado no iNcra para prestar serviço da mesma 
natureza e condições;
a.5) comprovante que não está cumprindo penalidades no iNcra ou no 
seu respectivo órgão de classe na condição de credenciado daquele ou 
inerentes à prestação de serviço de georreferenciamento; e,
a.6) firmar termo de compromisso e responsabilidade profissional no qual 
conste que: a.6.1) atuará de acordo com a legalidade, boa-fé e ética; 
a.6.2) responderá por todos os atos na prestação deste serviço; a.6.3) não 
utilizará as marcas e símbolos oficiais do ITERPA ou do Governo do Estado 
do Pará para fortalecer a sua condição de credenciado; a.6.4) adotará di-
vulgação discreta da sua condição de credenciado, a fim de evitar reserva 
de mercado; a.6.5) que os documentos que instruem o seu requerimento 
são verídicos.
2.2 Todos os documentos deverão ser enviados digitalizados em extensão .pdf.
3. da iNscriÇÃo e dos PraZos
3.1 os interessados no credenciamento deverão proceder a inscrição por 
meio do portal Sicarf iTErPa no link https://sicarf.iterpa.pa.gov.br/cre-
denciados/#/editais
3.2 Prazo para o envio do requerimento do credenciamento: até às 18:00h 
do dia 21 de outubro de 2022.
3.3 Prazo para análise e manifestação do caGeo sobre o requerimento do 
credenciamento: até 30 dias úteis contados a partir do encerramento do 
prazo previsto no item 3.2.
4. da seLeÇÃo
4.1 O atendimento dos requisitos estabelecidos neste Edital será verificado 
pelo comitê para análise de Georreferenciamentos (caGeo), com fundamen-
to no art. 42 do decreto Estadual nº 1.190, de 25 de novembro de 2020.
4.2 O CAGeo apreciará o cumprimento do prazo fixado para apresentação do re-
querimento de credenciamento e a regularidade da documentação apresentada.
4.2.1 o caGeo poderá solicitar informações complementares ou esclareci-
mentos aos candidatos e aos órgãos responsáveis pela expedição da docu-
mentação apresentada.
4.3 Será considerado deferido o pedido de credenciamento do requerente 
que cumprir o prazo para requerer o credenciamento e apresentar os do-
cumentos de acordo com o item 2.1.
4.3.1 o não atendimento do prazo estabelecido no item 3.1, a não apre-
sentação dos documentos e/ou a apresentação incompleta ou em desacor-
do com o exigido resultará no indeferimento do pedido de credenciamento.
5. do credeNciaMeNto
5.1 Serão selecionados como credenciados todos os requerentes que apre-
sentarem a documentação especificada de forma completa e rigorosamen-
te em conformidade com o disposto na instrução Normativa iTErPa nº 
007/2022, sendo, portanto, considerado inabilitado aquele que não se en-
quadrar nas normas estabelecidas.
5.2 Os profissionais aprovados pelo CAGeo serão convocados por este co-
mitê para que:
1. a) no prazo de 30 dias, após a publicação no Diário Oficial do Estado;
a.1) apresentar a documentação pessoal e profissional complementares;
a.2) participar do curso de qualificação profissional em georreferenciamen-
to promovido pelo ITERPA para obter o certificado de credenciado; e,
a.3) apresentar o respectivo certificado digital para cadastramento na pla-
taforma Sicarf (Sistema de cadastro e regularização fundiária) na qua-
lidade de credenciado.
5.2.1 o prazo previsto na alínea “a” do item 5.2 poderá ser prorrogado pelo 
CAGeo uma vez por igual período desde que justificado.
5.2.2 Quaisquer custas ou despesas necessárias para o credenciamento 
são de responsabilidade exclusiva do requerente.
6. da coMUNicaÇÃo de atos
6.1 fica disponibilizado a central do credenciado no Sicarf (https://si-
carf.iterpa.pa.gov.br/credenciados/#/credenciado/solicitacoes) para fins 
de comunicação oficial sobre a aceitação de inscrições, esclarecimentos, 
dúvidas e manifestação definitiva do CAGeo sobre o pedido de credencia-
mento de que trata este edital até o encerramento da seleção.
6.2 o iTErPa dará publicidade do resultado deste certame divulgando a 
lista dos credenciados na imprensa oficial, no seu sítio eletrônico e nas 
mídias sociais.
Belém, 23 de setembro de 2022.
flavio ricardo albuquerque azevedo
resp. pela Presidência iTErPa
Mariceli Nascimento Moura
diretora dEaf / iTErPa
coordenadora do comitê para análise de Georreferenciamento - caGeo

Protocolo: 857315
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AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6126/2022: BENE-
ficiário: raiMUNdo alESSaNdro da SilVa cUNHa; Matrícula: 
57189744;função:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 
8706;fonte: 0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento para 
aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as necessida-
des da Gerênciada área de defesa Vegetal.Elemento de despesa / Valor: 
339030 / r$1.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação 
de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857134

.

.

diÁria
.

Portaria: 6121/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do evento agropecuário denominado EXPO 
PlacaS - fEira aGroPEcUária 2022 no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraSil NoVo/Pa destino: PlacaS/Pa 
Servidor: 54185761/ cEliJaNE diNiZ E SilVa / (MÉdico VETEriNário) 
/ 3,5 diáriaS / 23/09/2022 a 26/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857138
Portaria: 6118/2022 
objetivo: realizar busca de inadimplentes de brucelose, referente ao 1ºse-
mestre/2022 no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: rEdENÇÃo/Pa destino: cUMarU do NorTE/Pa Servidor: 
54187010 / iZoMar dE JESUS alVES caldaS (aUXiliar dE caMPo) / 
4,5 diáriaS / 19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857121
Portaria: 6119/2022 
objetivo: realizar busca de inadimplentes de brucelose, referente ao 
1ºsemestre/2022 no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: cUMarU do NorTE/Pa Servi-
dor: 54188564/ PaUlo HENriQUE loBaTo (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 
diáriaS / 19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857124
Portaria: 6120/2022 
objetivo: dar apoio no atendimento aos produtores rurais no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa des-
tino: GoiaNÉSia do Pará /Pa Servidor: 6400175/ rEGiNaldo NoNaTo 
loBaTo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 03/10/2022 a 
05/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857127
Portaria: 6122/2022 
objetivo: realizar fiscalização Móvel, na Br 230 e Pa 415 nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alTaMira/
Pa destino: PlacaS, UrUaráPa Servidor: 54197073/ laMarcK PaUlo 
BarroS BEZErra (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 26/09/2022 a 
28/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857143
Portaria: 6127/2022 
Objetivo: Dar apoio na realização de fiscalização do evento agropecuário 
denominado EXPo PlacaS –fEira aGroPEcUária 2022 no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MEdicilÂNdia/Pa 
destino: PlacaS/Pa Servidor: 5894150/ MilToN da SilVa TriNdadE (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 23/09/2022 a 26/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857146
Portaria: 6123/2022 
objetivo: realizar fiscalização Móvel, na Br 230 e Pa 415 nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alTaMi-
ra/Pa destino: PlacaS, UrUará/Pa Servidor: 54193001/ ricardo da 
SilVa rodriGUES (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 26/09/2022 a 
28/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857155
Portaria: 6128/2022 
Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de trânsito em cumprimen-
to a Portaria 2789/2020- adEPara.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino:  caMETá, iGaraPÉ-Miri /Pa 
Servidor: 54193771/ EdSoN XaViEr NEVES (aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo) / 2,5 diáriaS / 28/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857157
Portaria: 6124/2022 
objetivo: realizar fiscalização Móvel, na Br 230 e Pa 415 nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMira/Pa 
destino: PlacaS, UrUará/Pa Servidor: 5648106/ GriMaldi lUiZ Mafra 
(aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 26/09/2022 a 28/09/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857161

Portaria: 6129/2022 
objetivo: realizar atividade de saneamento de foco de anemia infecciosa 
equina no município. Justifica-se o destino ser o mesmo da lotação devido 
a Anemia Infecciosa Equina ser uma doença de notificação obrigatória ao 
serviço veterinário oficial segundo a Instrução Normativa nº 50/2013, de 
categoria 2, ou seja, doença que requer notificação imediata de qualquer 
caso suspeito.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oU-
rilÂNdia do NorTE/Pa destino: oUrilÂNdia do NorTE/Pa Servidor: 
572220066/ JoElMa MariaNo da PaiXÃo (MÉdico VETEriNário) / 1,5 
diária / 29/08/2022 a 30/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857168
Portaria: 6115/2022 
Objetivo: Missão Institucional com a finalidade de realizar reuniões insti-
tucionais com os servidores, inspeção de sondagem em termos estruturais 
e de fluxos legais.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: 
BElÉM/Pa destino: BraGaNÇa, caPaNEMa, PEiXE-Boi, QUaTiPUrU, 
SaNTa lUZia do Pará, SaNTarÉM NoVo/Pa Servidor: 5961065/ Naila 
adriENE rodriGUES dE MoraES (coordENador (a) do coNTrolE 
iNTErNo) / 5,5 diáriaS / 26/09/2022 a 01/10/2022. ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857110
Portaria: 6116/2022 
objetivo: auxiliar o fEa na realização de atendimento a foco em aiE em 05 
propriedades no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: UrUará/Pa destino: PlacaS/Pa Servidor: 55586147/aNToNio 
rodriGUES SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS 
/04/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 857113
Portaria: 6117/2022 
objetivo: realizar visita de atendimento a foco em aiE em 05 proprieda-
des no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
alTaMira/Pa destino: PlacaS/Pa Servidor: 6403422/rENaN MErÊNcio 
dE BarroS (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) 
/ 3,5 diáriaS / 04/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857117
Portaria: 6125/2022 
objetivo: realizar o cumprimento das metas estipuladas pelo MaPa e adE-
Para referente aos Programas Sanitários de defesa animal, em anexo lista 
das propriedades que serão realizadas as ações no município.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: coNcEiÇÃo do araGUaia/
Pa destino: SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 6045674/ fEliPE No-
roNHa BraZ/ (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 19/09/2022 a 
23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857120

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 77/2022: 
BENEficiário: daNiElE fEiToSa da rocHa; Matrícula: 57211774; 
função: Extensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 
8711; foNTE: 0101; oBJETiVo: : liberação de recurso para realizar des-
pesas de pronto pagamento para atender as necessidades do Escritório 
local de colares.;MUNicÍPio: colares; Elemento de despesa: 33903096= 
r$ 400,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da 
ordem Bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação. 
ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 856969
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 70/2022: 
BENEficiário: arliNdo oliVEira da SilVa JÚNior; Matrícula: 
54196285; função: Extensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-a-
TiVidadE: 8711; foNTE: 0101; oBJETiVo: realizar despesas de pronto 
pagamento, para atender as necessidades do Esloc;MUNicÍPio: Santo an-
tônio do Tauá; Elemento de despesa: 33903096= r$500,00. Prazo para 
aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; 
Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação do recurso. ordE-
Nador dE dESPESa: ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 857459
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 69/2022: 
BENEficiário: PEdro PaUlo doS SaNToS MEdEiroS; Matrícula: 
3178943; função: Extensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-a-
TiVidadE: 8711; foNTE: 0101; oBJETiVo: realizar despesas de pronto 
pagamento, para atender as necessidades do Esloc;MUNicÍPio: Santa Ma-
ria do Pará; Elemento de despesa: 33903096= r$ 500,00. Prazo para apli-
cação do recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem Bancaria;Prazo 
para Prestação de conta: 15 dias após a aplicação do recurso.ordENador 
dE dESPESa:ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 857448
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 68/2022:
BENEficiário: laNor ladiSlaU dE liMa; Matrícula: 3175332; função: 
auxiliar administrativo; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; 
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foNTE: 0101; oBJETiVo: realizar despesas de pronto pagamento, para 
atender as necessidades do Escritório regional de castanhal. MUNicÍ-
Pio: castanhal; Elemento de despesa: 33903096 r$610,00; 3339039 
r$300,00; Prazo para aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da 
ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação 
do recurso. ordENador dE dESPESa:ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 857437
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 72/2022: 
BENEficiário: iNácio JorGE frEiTaS; Matrícula: 54187162; função: 
Extensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; 
foNTE: 0101; oBJETiVo: realizar despesas de pronto pagamento, para 
atender as necessidades do Esloc;MUNicÍPio: São francisco do Pará; Ele-
mento de despesa: 33903096=r$200,00, 33903996= r$300,00. Prazo 
para aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; 
Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação do recurso.ordE-
Nador dE dESPESa:ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 857494
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 75/2022:
BENEficiário: aNdrÉia da SilVa liSBoa; Matrícula: 55585911; fun-
ção: Extensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 
8711; foNTE: 0101; oBJETiVo: realizar despesas de pronto pagamento, 
para atender as necessidades do Esloc;MUNicÍPio: Vigia de Nazaré; Ele-
mento de despesa: 33903096= r$ 500,00. Prazo para aplicação do recur-
so: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação 
de contas: 15 dias após aplicação. ordENador dE dESPESaS: ricardo 
SilVa frEirE.

Protocolo: 857507
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 73/2022: 
BENEficiário: roBErTo iaNES da rocHa ViEira Matrícula: 57175626; 
função: Extensionista rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 
8711; foNTE: 0101; oBJETiVo: oBJETiVo: realizar despesas de pron-
to pagamento, para atender as necessidades do Esloc;;MUNicÍPio: Terra 
alta; Elemento de despesa: 33903096= r$ 500,00. Prazo para aplicação 
do recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para 
Prestação de contas: 15 dias após aplicação do recurso.ordENador dE 
dESPESa: ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 857502
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 71/2022: 
BENEficiário: rENaTo cEZar VaScoNcEloS araUJo; Matrícula: 
3178714; função: Extensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-a-
TiVidadE: 8711; foNTE: 0101; oBJETiVo: realizar despesas de pronto 
pagamento, para atender as necessidades do Esloc MUNicÍPio: São cae-
tano de odivelas; Elemento de despesa: 33903096=r$400,00. Prazo para 
aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária. 
Prazo para Prestação de contas: 15 dias após a aplicação dos recursos. 
ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 857477
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 076/2022:
BENEficiário: HiraN diaS dE araÚJo; Matrícula: 57210196; função: 
Extensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; 
foNTE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realizar despesas de 
pronto pagamento para atender as necessidades do Escritório local;MU-
NicÍPio: curuçá; Elemento de despesa: 33903096= r$ 500,00. Prazo 
para aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; 
Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação. ordENador dE 
dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 857482
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 079/2022:
BENEficiário: raiMUNdo fErrEira da SilVa;Matrícula: 57174779;fun-
ção: Extensionista rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; 
foNTE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realizar despesas de 
pronto pagamento para atender as necessidades do Escritório local;MUNi-
cÍPio: concórdia do Pará; Elemento de despesa: 33903096= r$ 416,00; 
33903996= r$ 200,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias a partir 
da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias 
após aplicação. ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 857552
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 081/2022: 
BENEficiário: dJaVaN UliSSEiS dE liMa fariaS; Matrícula: 54186774; 
função: Extensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVida-
dE: 8711; foNTE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realizar 
despesas de pronto pagamento para atender as necessidades do Escritó-
rio local;MUNicÍPio: Maracanã; Elemento de despesa: 33903096= r$ 
400,00;Prazo para aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da 
ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação. 
ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 857544
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 83/2022: 
BENEficiário: MaUricio SoUSa dE liMa; Matrícula: 54196648; fun-
ção: Extensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 
8711; foNTE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realizar des-
pesas de pronto pagamento para atender as necessidades do Escritório 
local;MUNicÍPio: São João da Ponta; Elemento de despesa: 33903096= 
r$ 500,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da 
ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação. 
ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 857549
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 78/2022: 
BENEficiário: GENiValdo alEXaNdrE SoUZa dE NaZarÉ; Matrícula: 
57210225; função: Extensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-a-
TiVidadE: 8711; foNTE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para re-
alizar despesas de pronto pagamento para atender as necessidades do Es-

critório local;MUNicÍPio: igarapé açú; Elemento de despesa: 33903096= 
r$ 500,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da 
ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação. 
ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 857535
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 084/2022: 
BENEficiário: WilSoN lEoNardo caSTro rodriGUES; Matrícula: 
55586023; função: Extensionista rural i;  ProGraMa: 1491;ProJETo-a-
TiVidadE: 8711; foNTE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para re-
alizar despesas de pronto pagamento para atender as necessidades do Es-
critório local;MUNicÍPio: Marapanim; Elemento de despesa: 33903096= 
r$ 400,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da 
ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação. 
ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 857522
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 080/2022: 
BENEficiário: raiMUNdo MarQUES da SilVa; Matrícula: 5036305; 
função: Extensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 
8711; foNTE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realizar des-
pesas de pronto pagamento para atender as necessidades do Escritório 
local;MUNicÍPio: Magalhães Barata; Elemento de despesa: 33903096= 
r$ 400,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da 
ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação. 
ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 857528

.

.

diÁria
.

Portaria N° 025/2022
NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: SaNTaNa do araGUaia/ dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla: 53101303 /BENEficiário: iVaNo HilBErTo KUHN
carGo: EXTENSioNiSTa rUral i
oBJETiVo: ENcoNTro dE GESTorES da rEGiÃo adMiNiSTraTiVa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia coM a dirEX
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 857314
Portaria N° 028/2022
NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: aGUa aZUl do NorTE/ dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla: 5843510/BENEficiário: cESar aUGUSTo BarroS carNEi-
ro
carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii
oBJETiVo: ENcoNTro dE GESTorES da rEGiÃo adMiNiSTraTiVa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia coM a dirEX
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 857320
Portaria N° 026/2022
NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: SÃo fEliX do XiNGU/ dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla: 5905836/2 /BENEficiário: rafaEl riBEiro dE MoraiS
carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii
oBJETiVo: ENcoNTro dE GESTorES da rEGiÃo adMiNiSTraTiVa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia coM a dirEX
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 857317
Portaria N° 027/2022
NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: TUcUMa/ dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla: 5879574/3/BENEficiário: roNNiE PETErSoN PErEira 
doS SaNToS
carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii
oBJETiVo: ENcoNTro dE GESTorES da rEGiÃo adMiNiSTraTiVa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia coM a dirEX
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 857319
Portaria N° 030/2022
NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: oUrilaNdia do NorTE/ dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla: 54187335/BENEficiário: fláVio liMa Eloi
carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii
oBJETiVo: ENcoNTro dE GESTorES da rEGiÃo adMiNiSTraTiVa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia coM a dirEX
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 857329
Portaria N° 029/2022
NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: TUcUMa/ dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla: 5870950/3/BENEficiário: QUESEdE TEiXEira TElES
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carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii
oBJETiVo: ENcoNTro dE GESTorES da rEGiÃo adMiNiSTraTiVa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia coM a dirEX
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 857325
Portaria N° 021/2022
NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: SÃo fEliX do XiNGU/ dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla: 57210193 /BENEficiário: JoSÉ EdNaldo MaToS PErEira
carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii
oBJETiVo: ENcoNTro dE GESTorES da rEGiÃo adMiNiSTraTiVa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia coM a dirEX
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 857299
Portaria N° 024/2022
NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: SÃo fEliX do XiNGU/ dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla: 54196329 /BENEficiário: Mario GoMES da SilVa
carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii
oBJETiVo: ENcoNTro dE GESTorES da rEGiÃo adMiNiSTraTiVa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia coM a dirEX
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 857309
Portaria N° 022/2022
NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: SÃo fEliX do XiNGU/ dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla: 55585977/1 /BENEficiário: JoSÉ fErrEira diaS
carGo: EXTENSioNiSTa rUral i
oBJETiVo: ENcoNTro dE GESTorES da rEGiÃo adMiNiSTraTiVa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia coM a dirEX
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 857304
Portaria N° 023/2022
NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: SÃo fEliX do XiNGU/ dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla: 97571319 /BENEficiário: JoSiE HElEN oliVEira fErrEira
carGo: EXTENSioNiSTa rUral i
oBJETiVo: ENcoNTro dE GESTorES da rEGiÃo adMiNiSTraTiVa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia coM a dirEX
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 857307
Portaria N° 031/2022
NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: XiNGUara/ dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla: 54196331/1/BENEficiário: ariSTidES lUiZ dE PaiVa liMa
carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii
oBJETiVo: ENcoNTro dE GESTorES da rEGiÃo adMiNiSTraTiVa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia coM a dirEX
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 857332
Portaria N° 032/2022
NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: XiNGUara/ dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla: 57210224/BENEficiário: ElUEUdE alVES da crUZ
carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii
oBJETiVo: ENcoNTro dE GESTorES da rEGiÃo adMiNiSTraTiVa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia coM a dirEX
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 857334
Portaria N° 033/2022
NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: SaPUcaia/ dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla: 5870437/BENEficiário: clEUdE MoraES SilVa
carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii
oBJETiVo: ENcoNTro dE GESTorES da rEGiÃo adMiNiSTraTiVa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia coM a dirEX
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 857337
Portaria N° 034/2022
NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: SaNTaNa do araGUaia/ dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla: 57175465/BENEficiário: iSac PoNcE raYa
carGo: EXTENSioNiSTa rUral i
oBJETiVo: ENcoNTro dE GESTorES da rEGiÃo adMiNiSTraTiVa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia coM a dirEX
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 857341

Portaria N° 035/2022
NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: SaNTaNa do araGUaia/ dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla: 54196732/BENEficiário: WElliNGToN NUNES doS SaN-
ToS
carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii
oBJETiVo: ENcoNTro dE GESTorES da rEGiÃo adMiNiSTraTiVa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia coM a dirEX
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 857348
Portaria N° 036/2022
NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: SaNTaNa do araGUaia/ dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla: 54196279/BENEficiário: diÔGo WilliaM coSTa dE PiNa
carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii
oBJETiVo: ENcoNTro dE GESTorES da rEGiÃo adMiNiSTraTiVa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia coM a dirEX
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 857354

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2.342, de 23 de seteMBro de 2022
dispõe sobre o funcionamento do Núcleo de conciliação ambiental (NU-
caM) da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade (SE-
MaS) e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE do 
Pará, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 138, no inciso iV, 
da constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no art. 5º a i, da lei 
Estadual nº 5.752, de 26 de julho de 1993, alterada pela lei Estadual nº 
9.575, de 11 de maio de 2022, e considerando as informações constantes 
no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/754834,
rESolVE:
art.1º  dispor sobre o funcionamento do Núcleo de conciliação ambiental 
(NUcaM) da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, 
que passará a exercer suas atividades na sede desta Secretaria.
Parágrafo único.  o NUcaM poderá atuar de forma itinerante, instalando-
se na sede do órgão ambiental estadual, em seus Núcleos regionais de 
regularidade ambiental, ou mediante acordos de cooperação, em outros 
órgãos públicos, com vistas a promover a conciliação ambiental de maneira 
mais célere e eficiente.
art.2º  caberá aos servidores lotados no Núcleo de conciliação ambiental 
o exercício das funções previstas no art. 5º a i da lei Estadual nº 5.752, 
de 26 de julho de 1993, nos termos lei Estadual nº 9.575, de 11 de maio 
de 2022 e regulamentos.
art.3º  a diretoria de Gestão administrativa e financeira será responsá-
vel por apresentar propostas de regulamentação dos procedimentos ope-
racionais necessários ao exercício das funções do Núcleo de conciliação 
ambiental.
Art.4º  Durante a ausência de regulamentação estadual específica, serão 
aplicadas, no que couber, as legislações federais que tratam sobre conci-
liação ambiental e conversão de multa, conforme disposto no art.54 da lei 
Estadual nº 9.575, de 11 de maio de 2022.
art.5º  fica revogada a Portaria SEMaS nº 1.259, de 15 de junho de 2022.
art.6º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a contar de 20 de junho de 2022.
Belém, 23 de setembro de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará

Protocolo: 857428

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 02326/2022-dGaF/GaB/seMas, de 23/09/2022.
Nome: aNToNio carloS da SilVa NoBrE
Matrícula: 5136857/1
cargo: Engenheiro Sanitarista
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 1ª parcela do triênio 02/07/2005 a 01/07/2008
Período de Gozo: 29/09/2022 a 28/10/2022
Processo: 2022/1103623
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 857014
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diÁria
.

Portaria Nº 2324/2022 – GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções 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 os termos do Processo nº 2022/1163316 cEaM-SEMaS;
rESolVE:
i - Excluir da PorTaria Nº 2242/2022-GaB/SEMaS de 15/09/2022, 
publicada no doE nº 35.119 do dia 19/09/2022, o servidor WalTEr 
NaZarENo fErrEira SoarES, 5837715/ 3, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão de Meio ambiente.
Belém, 23 de setembro de 2022.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 856908
Portaria Nº 2078/2022 - GaB/seMas 06 de seteMBro de 2022.
objetivo: realização de vistoria técnica em empreendimentos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Ulianópolis/Pa, Paragominas/Pa e Viseu/Pa.
Período: 03/10 à 08/10/2022 – 5 e ½ diárias.
colaborador:
– 5954877/ 1 – adaUTo doS SaNToS MEllo filHo – (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
– 5900449/ 1 – KlEBEr dE Sá PaiVa – (Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
– 54181818/ 2 – lUiZ GUilHErME SoUZa dE MENEZES – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 849260
Portaria Nº 2092/2022 - GaB/seMas 06 de seteMBro 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.
origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa e São félix do Xingu/Pa - (aPa TriUNfo do XiNGU).
Período: 05/09 à 15/09/2022 – 10 e ½ diárias.
Servidores:
– 5958632/ 1 – clEBErToN SaNToS MENdES - (Perito criminal)
– 5725747/ 2 – carloS ariSTidES BarroSo doS SaNToS - (auxiliar operacional)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 849907
Portaria Nº 2240/2022 - GaB/seMas 15 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Capacitação técnica, instalação e configuração de estações mete-
orológicas que compõem a rede estadual de monitoramento meteorológico.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: capanema/Pa.
Período: 03/10 à 08/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 57175419/ 1 - roSEMBErG SilVa dE SoUZa- (auxiliar operacional)
- 3254305/ 1 - raiMUNdo JorGE raiol - (auxiliar Técnico)
- 5900447/ 1 - JEaN JoSiaS doS SaNToS fiGUEirEdo - (Técnico Em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5943128/ 1 - EliElSoN dE JESUS MEdEiroS SoUSa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeir

Protocolo: 853222
Portaria Nº 2284/2022 - GaB/seMas 19 de seteMBro de 2022.
objetivo: realização de vistoria técnica pré-exploratória e pós-exploratória 
de PMFS em propriedade rural, com a finalidade de verificar in loco as in-
formações protocoladas nesta SEMaS/Pa, análise de PMfS/Poa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa.
destino: Placas/Pa e Senador José Porfírio/Pa.
Período: 03/10 à 07/10/2022 – 04 e ½ diária.
Servidores:
- 5963796/ 1 – Soraia do aMaral SiQUEira- (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5963848/ 1 – JUliaNa liViaN liMa dE aBrEU- (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 854882
Portaria Nº 2292/2022 - GaB/seMas 20 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Realizar Oficinas Regionais e de Contribuição para a construção 
do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PLANBIO/PA e Ofi-
cinas Etnoregionais de PiQcT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 03/10 à 06/10/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
– 5965823/ 1 – BrUNo dE alMEida da SilVa – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
– 5963867/ 1 –lorraNY Sodario fErrEira – (assistente administrativo)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 854976

Portaria Nº 2295/2022 - GaB/seMas 20 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica na área de instalação de empreendimen-
to, a fim de subsidiar as análises de Processos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Barcarena/Pa.
Período: 03/10 à 05/10/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
– 5962042/ 2 – GioVaNi rEZENdE BarBoSa fErrEira – (Gerente)
– 5932607/ 2 – aliNNE NaYara NEGrÃo dE MElo – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
– 5654815/1 –JoÃo MarTiNHo coNdE alEiXo – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 855085
Portaria Nº 2297/2022 - GaB/seMas 20 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica para subsidiar a emissão de licença de 
operação para as instalações da colônia agrícola de Santa isabel (peniten-
ciária) - SEaP.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santa izabel/Pa
Período: 06/10 a 06/10/2022 –½ diária.
Servidores:
- 5961611/ 2 - KaTSUMi JoSE doUrado WaTaNaBE - (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5954867/ 1- fEliPE MEirElES TEoBaldo - (Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 57196924/ 1 -PaUlo carValHo liMa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 855116
Portaria Nº 2294/2022 - GaB/seMas 20 de seteMBro de 2022.
objetivo: Tratativas sobre processo de licenciamento ambiental da com-
panhia de desenvolvimento Econômico do Pará – codEc.
origem: Belém/Pa
destino: distrito de icoaraci/Belém/Pa e ao município de ananindeua/Pa
Período: 07/10/2022 – ½ diária
Servidores:
– 5955032/1 - roBErTa dE aZEVEdo PErEira - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
– 5903373/5 - EdENilcE oliVEira dE oliVEira - (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
– 7060162/3 - SMiTH caMPoS dE alBUQUErQUE - (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
– 5654807/1 - JESUS dE NaZarE cardoSo PalHETa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 855297
Portaria Nº 2303/2022 - GaB/seMas 21 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participar de Oficinas Regionais e de Contribuição para a constru-
ção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaNBio/Pa e 
Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 04/10 a 06/10/2022 – 02 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
- 5787904/3 - PUYr doS SaNToS TEMBÉ - (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 855566
Portaria Nº 2309/2022 - GaB/seMas 21 de seteMBro de 2022.
objetivo: organizar e atuar como palestrante na capacitação para os muni-
cípios de ourém/Pa, capitão Poço/Pa e Garrafão do Norte/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: ourém/Pa.
Período: 03/10/2022 à 06/10/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
– 5920051/ 2 – olGaNETH MorEira dE oliVEira – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
– 5954963/ 1 – ElENa alMEida dE carValHo – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
– 57214824/ 1 – riTa dE caSSia lEMoS dE aTHaYdE – (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
– 3202690/ 1 – PEdro PaUlo BiTTENcoUrT fErrEira – (assistente Social)
– 57194377/ 1 – lEoNardo SilVa da SilVa – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 856229
Portaria Nº 2308/2022 - GaB/seMas 21 de seteMBro de 2022.
objetivo: fazer cobertura Jornalística referente e apresentação do Projeto 
de Educação ambiental Para a Zona costeira Paraense.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 23/09/2022 – ½ diária.
Servidores:
- 57219599/5 - aliNE roBErTa SaaVEdra da SilVa loBaTo - (assessora)
- 6403656/1 - KEllY criSTiNa MoNTEiro dE SoUZa - (assistente administrativo)
- 5654823/1 - clEo fErNaNdo dE SoUZa crUZ - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 856316
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Portaria Nº 2334/2022 - GaB/seMas 23 de seteMBro de 2022.
objetivo: Participar do curso legislação de Pessoal no Serviço Público.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: foz do iguaçu/Pr.
Período: 04/10 a 08/10 – 4 e ½ diárias
Servidores:
5574080/ 6 - PaTrÍcia do Socorro SilVa PorTal MariNHo - coordenadora
5094550/ 1 - Nádia oliVEira NaSciMENTo BriTo - Gerente
5963911/ 1 - Maria dE BElÉM SoarES riBEiro da SilVa -Gerente
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 857241
Portaria Nº 2337/2022 - GaB/seMas 23 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: comunidade Quilombola de Pau furado do município de Salvaterra/Pa.
destino: Belém/Pa e Santarém/Pa.
Período: 03/10 à 06/10/2022 – 03 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– ValEria dE JESUS alMEida carNEiro – (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 857277

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 2317/2022 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções 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 os termos do Processo nº 2022/1119960 SEcrE-SEMaS;
rESolVE:
i – Tornar sem efeito a PorTaria Nº 2065/2022 GaB-SEMaS de 05/09/2022, 
publicada no doE Nº 35.108 do dia 08/09/2022, que concedeu diárias para 
a servidora citada. na referida portaria.
Belém, 22 de Setembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 856319
Portaria Nº 2318/2022 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções 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 os termos do Processo nº 2022/1090823 SaGra-SEMaS;
rESolVE:
i – Tornar sem efeito a PorTaria Nº 1959/2022 GaB-SEMaS de 26/08/2022, 
publicada no doE Nº 35.111 do dia 12/09/2022, que concedeu diárias para 
os servidores citados na referida portaria.
Belém, 22 de Setembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 856355

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº. 712 de 22 de setembro de 2022
coNSidEraNdo o memorando n° 09/2022 GrX/dGMUc, 
PaE n° 2022/1208670;
rESolVE:
autorizar o afastamento dos servidores Maria do Perpétuo Socorro rodri-
gues de almeida, matrícula nº 5615003, rogerio Soares ferreira, matrí-
cula nº 57231970 e cleyton Neder Matos da Silva, matrícula nº 5890195, 
no período de 25 a 30/09/2022, com destino a rio Branco-ac. objetivo: 
Participar da Missão de Supervisão do Projeto GEf aSl. as despesas de 
viagem serão de responsabilidade do Programa áreas Protegidas da ama-
zônia - arPa.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio

Protocolo: 857390

desiGNar serVidor
.

Portaria nº. 711 de 22 de setembro de 2022
coNSidEraNdo o PaE n° 2021/363712;
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora ana claudia chaves Simoneti, matrícula nº. 

5885078, ocupante do cargo de Técnico em administração e finanças, para 
responder como membro na comissão Especial de licitação de concessão 
florestal, a contar do dia 21/09/2022 em substituição ao servidor Wander 
luiz da Silva ataide, matrícula nº 5959255, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão ambiental, designado pela PorTaria Nº 513 de 21 de julho de 
2022, publicada no doE nº 35.054 de 22/07/2022.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio

Protocolo: 857394

aViso de LicitaÇÃo
.

rePUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 15/2022
a presente licitação tem como objeto contratação de empresa para presta-
ção de serviços de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas 
e coloridas (Novo de Primeiro Uso), com manutenção, suporte técnico e 
garantia de substituição do equipamento quando necessário, conforme es-
pecificação no anexo I – Termo de Referência do Edital.
Entrega do Edital: 26/09/2022
responsável pelo certame: rosiane andrade Terra
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 07/10/2022
Hora da abertura: 10:00h
ordenadora, em exercício: fernanda caridade ferreira da Gama

Protocolo: 857520

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº. 707 de 22 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: Jocilete de almeida ribeiro - 57175480 - Gerente
PTrES: 798933
fonte: 0316005605
Elemento: 33.90.36.. r$ 720,00 (Setecentos e vinte reais)
Elemento: 33.90.47.. r$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais)
ação: 260990
ação: 260991
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio

Protocolo: 857417

diÁria
.

Portaria nº. 710 de 22 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento das servidoras conforme abaixo, para o mu-
nicípio de abaetetuba-Pa, de 03 a 07/10/2022:

servidor objetivo
Jocilete de almeida ribeiro, matrícula n° 57175480, ocu-

pante do cargo de Gerente. realizar e coordenar o levantamento socioeconômico, de 
infraestrutura, saneamento básico e situação fundiária, para 
subsidiar os estudos nas ilhas do capim e Xingu visando a 
criação de Unidades de conservação da Natureza Estadual 

na região das ilhas.

rosângela raimunda cardoso rodrigues, matrícula n° 
5939736, ocupante do cargo de assistente administrativo.
ana cláudia aranha Moreira costa, matrícula nº 57175426, 

ocupante do cargo de auxiliar operacional.

ii- conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidora, conforme o pro-
cesso nº 2022/1202660 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio
Portaria nº. 709 de 22 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de abaetetuba-Pa, de 03 a 07/10/2022:

servidor objetivo

Marco antônio alves Benevides, matrícula nº 5939589, 
ocupante do cargo de Motorista.

conduzir equipe técnica da GSBio/dGBio para a realizar levan-
tamento socioeconômico, infraestrutura, saneamento básico e 

da situação fundiária, a fim de subsidiar os estudos nas ilhas do 
capim e Xingu visando a criação de Unidades de conservação 

da Natureza na região das ilhas.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1202661 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio

Protocolo: 857415
Portaria nº. 661 de 12 de setembro de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/1101383 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994. 
objetivo: Garantir a segurança dos técnicos da GrcNll 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: 02 a 23/09/2022 - 21,5 (vinte e uma e meia) diárias
Servidor: 1° SGT PM Heriberto Viana de Sousa - 5621410
3º SGT abraão Bentes Neves - 54194417
cB PM iuri luis costa da rocha - 57222547
cB PM Edson Vicente da Silva - 572225981
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 857425
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oUtras MatÉrias
.

eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 269/2022
ParTES: instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do 
Estado do Pará - idEflor-Bio e o Ministério da agricultura, Pecuária e 
abastecimento – MaPa, por meio da Secretaria de inovação, desenvolvi-
mento rural e inovação – Sdi, por meio da comissão Executiva do Plano 
da lavoura cacaueira – cEPlac.
oBJETo: constitui o objeto do presente acordo de cooperação Técnica a 
adoção de medidas de apoio e fomento de políticas públicas voltadas à pro-
moção e execução de ações integradas de pesquisa, fomento e difusão de 
tecnologias, voltadas à recuperação de áreas alteradas com implantação e 
manutenção de lavouras cacaueiras em sistemas agroflorestais, visando o 
desenvolvimento rural sustentável no Estado do Pará.
ViGÊNcia: 20/09/2022 a 19/09/2027.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
lUciMara cHiari
diretora Substituta da cEPlac

Protocolo: 857347

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 099/2022 - GaB/seGUP
Belém/Pa, 21 de setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pública e defe-
sa Social do Pará, no uso de suas atribuições legais, previstas em lei.
coNSidEraNdo as diretrizes de gestão pública do Governo do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o disposto na lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 
2002 (institui, no âmbito do Estado do Pará, a modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns), regula-
mentada pelo decreto Estadual nº 534, de 04 de fevereiro de 2020 (regu-
lamenta a modalidade de licitação denominada pregão na forma eletrônica 
no âmbito da administração Pública Estadual).
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores públicos relacionados no anexo Único 
desta Portaria, para atuarem como autoridade competente/Homologador, 
Pregoeiro e Membros de Equipe de apoio, junto aos Sistemas de Pregão 
Eletrônico que vierem a ser utilizados pela Secretaria de Estado de Segu-
rança Pública e defesa Social do Pará.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, 
possuindo validade de 01 (um) ano.
art. 3º - revogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

aNeXo ÚNico
Portaria Nº 099/2022 - GaB/seGUP

dadoS do SErVidor PErfil

Nome: Paulo roberto dos Santos lima
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Mf:5103371/3
cPf: 304.401.902-82

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2519 / 2508

aUToridadE coMPETENTE/
HoMoloGador

Nome: luciana cunha da Silva
investigadora de Polícia civil

Mf: 26665719/1
cPf: 578.853.032-68

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2556 / 2508

PrEGoEiro/EQUiPE dE aPoio

Nome: aldenor coelho da Silva
Escriturário

Mf: 3279979/1
cPf: 120.768.722-72

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2508

PrEGoEiro/EQUiPE dE aPoio

Nome: Joyce Kelle Silva da costa
Gerente de Sistemas integrados

Mf: 591379/3
cPf: 726.411.772-34

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2508

PrEGoEiro/EQUiPE dE aPoio

Nome: caroline de almeida Martins
cabo Bombeiro Militar

Mf:57189267/1
cPf: 803.227.192-91

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2508

PrEGoEiro/EQUiPE dE aPoio

Protocolo: 856975

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1733/2022 - saGa, PUBLicada eM doe 
Nº 35.126, publicada em 23.09.2022
oNde LÊ: SErVidor(ES): SGT PM MaNoEl doMiNGoS SilVa PaMPHi-
lio, Mf: 54194723-1
Leia-se: SErVidor(ES): SGT PM MaNoEl doMiNGoS SilVa PaM-
PHYlio, Mf: 5793297-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 857343

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4° terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 066/2018-seGUP/Pa

Processo: 2016/369428
Exercício: 2022
origem: ata de registro de preço nº 005/2017-SEGUP Pregão eletrônico 
nº 010/2018-SEGUP.
objeto: a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) 
meses, com início a contar de 21/09/2022 e o término em 20/09/2023 e 
reajuste de 8,58745%, conforme o Índice Geral de Preços do Mercado- 
iGPM, passando o valor mensal de r$ 224.931,25 (duzentos e vinte e 
quatro mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) para r$ 
244.246,78 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis 
reais e setenta e oito centavos) e o valor anual de r$ 2.696.449,64 (dois 
milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove 
reais e sessenta e quatro centavos) para r$ 2.928.002,91 (dois milhões, 
novecentos e vinte e oito mil, dois reais e noventa e um centavos).
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 507/2022-coNJUr.
data da assinatura: 20/09/2022
Vigência: 12 (doze) meses a contar de 21/09/2022 e término em 20/09/2023.
Valor Global: r$ 2.928.002,91 (dois milhões, novecentos e vinte e oito mil, 
dois reais e noventa e um centavos).
Programação orçamentária: 21.101.06.126.1508.8238 - Gestão da Tecnolo-
gia da informação e comunicação; Natureza: 339040; fontes: 0101 e 0301
contratada: oi S.a
cNPJ: 76.535.764/0001-43
Endereço: rua lavrodio, n° 71, 2° andar, Bairro: centro, cEP n° 20230-
070, cidade do rio de Janeiro - rJ
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 857416

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 164/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
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do senhor PaUlo EdUardo VaZ BENTES, Titulação Mestre, inscrita no cPf 
sob o nº 711.871.622-72, rG nº 3384474, PiS/Pasep nº 19018026991, 
residente e domiciliada à Conjunto Julia Seffer, Rua 15, nº 81, Bairro: Águas 
lindas, cEP: 67020-530, ananindeua/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/Tutor da disciplina investigação 
criminal i, das Turmas a e B, na modalidade Ead, para o curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 
- coNSUP, cujo valor total é r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), 
incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 21 de Setembro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 857012
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 163/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor lUiZ NESTor SodrÉ da SilVEira, Titulação Especialista, 
inscrita no cPf sob o nº 513.996.523-20, rG nº 2472741, PiS/Pasep nº 
18111046876, residente e domiciliada à rua da Providência, Pass. São 
José, nº 62a, Bairro: coqueiro, cEP: 67015-450, ananindeua/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente/
Tutor da disciplina análise criminal i, das Turmas a e B, na modalidade Ead, 
para o curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 396/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 4.200,00 (quatro 
mil e duzentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 21 de Setembro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 857009
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 165/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor arMaNdo JofrE SoUZa dE liMa, Titulação Especialista, 
inscrita no cPf sob o nº 712.064.692-34, rG nº 33483, PiS/Pasep nº 
1902364298, residente e domiciliada à Passagem São Benedito, avenida 
duque de caxias, nº 110, Bairro: Pedreira, cEP: 66085-632, Belém/Pa, 
cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente/
Tutor da disciplina Mediação de Conflitos, das Turmas A e B, na modalidade 
Ead, para o curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado 
pela resolução nº 396/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 4.200,00 (quatro 
mil e duzentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 21 de Setembro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 857024

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 166/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
HÉlio PaiXÃo dE MoraES, Titulação Mestre, inscrita no cPf sob o nº 
629.741.142-53, rG nº 29189, PiS/Pasep nº 17056272078, residente 
e domiciliada à cidade Nova 6, WE 70, nº 632, Bairro: coqueiro, cEP: 
67140-120, ananindeua/Pa, cujo objeto é a contratação da prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades 
educacionais como docente/Tutor da disciplina Polícia comunitária, das 
Turmas a e B, na modalidade Ead, para o curso Superior de Tecnologia 
em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 - coNSUP, 
cujo valor total é r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), incluídos 
todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação 
orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 21 de Setembro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 857028
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 169/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
da senhora JacYara doS aNJoS SarGES forMENTo, Titulação Mestre, 
inscrita no cPf sob o nº 522.553.952-15, rG nº 3777936, PiS/Pasep nº 
13032599422, residente e domiciliada à alameda José faciola, nº 92, 
apt 1092, apt 1006, Bairro: Nazaré, cEP: 66040-180, Belém/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente/
Tutora da disciplina Segurança Pública sem Homofobia, das Turmas c, d e 
G, na modalidade Ead, para o curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 - coNSUP, cujo valor total 
é rr$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 21 de Setembro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 857045
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 167/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
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de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
Mário cÉlio da SilVa MoraiS, Titulação Mestre, inscrita no cPf sob 
o nº 365.924.042-72, rG nº 2194808, PiS/Pasep nº 12784455426, 
residente e domiciliada à rua Brigadeiro cecche, nº 14, Bairro: Val-
de-cans, cEP: 66615-026, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/Tutor da disciplina Sistema e 
Gestão em Segurança Pública, das Turmas c e d, na modalidade Ead, 
para o curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 396/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 4.800,00 (quatro 
mil e oitocentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 21 de Setembro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 857033
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 171/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
da senhora cilÉa SilVa MESQUiTa, Titulação Especialista, inscrita no cPf 
sob o nº 599.211.452-15, rG nº 2473889, PiS/Pasep nº 19000863980, 
residente e domiciliada à Travessa Sargento Muniz, nº 12, Bairro: 
Mangueirão, cEP: 66640-180, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/Tutora da disciplina Tópicos em 
Psicologia relacionados à Segurança Pública e defesa civil, das Turmas 
E, f e G, na modalidade Ead, para o curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 - coNSUP, 
cujo valor total é r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), incluídos todos 
os valores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação 
orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 21 de Setembro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 857052
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 170/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições 
legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com 
fulcro no artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 
193, ii da lei federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB 
iESP, Portaria 012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, 
nº 214/2017, nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho 
Superior do instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP 
para contratação do senhor WaNdo diaS MiraNda, Titulação doutor, 
inscrita no cPf sob o nº 594.033.492-04, rG nº 2557345, PiS/Pasep nº 
13501943422, residente e domiciliada à conjunto cohab, Gleba 1, rua 

WE-5, nº 533, Bairro: Nova Marambaia, cEP: 67020-530, ananindeua/Pa, 
cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente/
Tutor da disciplina Sistema e Gestão em Segurança Pública, das Turmas 
E, f e G, na modalidade Ead, para o curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 - coNSUP, cujo 
valor total é r$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 21 de Setembro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 857048
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 168/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
da senhora alESSaNdra dE fáTiMa VaScoNcEloS PiNHEiro, Titulação 
Mestre, inscrita no cPf sob o nº 575.309.472-49, rG nº 2790486, PiS/
Pasep nº 17053618453, residente e domiciliada à rodovia augusto 
Montenegro, avenida dos Planetas, nº 200, apto 202, Bloco 08, Bairro: 
Marambaia, cEP: 66640-475, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/Tutora da disciplina Tópicos em 
Psicologia relacionados à Segurança Pública e defesa civil, das Turmas c e 
d, na modalidade Ead, para o curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 - coNSUP, cujo valor total 
é r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 21 de Setembro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 857040

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 165/2022-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 165/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 22 de Setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 857027
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 163/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 163/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 22 de Setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 857010
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 164/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 164/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 22 de Setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 857017
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terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 166/2022-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 166/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 22 de Setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 857031
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 170/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 170/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 22 de Setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 857050
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 171/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 171/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 22 de Setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 857055
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 167/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 167/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 22 de Setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 857037
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 169/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 169/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 22 de Setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 857047
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 168/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 168/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 22 de Setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 857043

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de Processo adMiNistratiVo saNcioNatÓ-
rio de Portaria Nº 001/2022-GaB/seGUP
o SEcrETário dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social, 
no uso de suas atribuições legais conferidas e após análise das peças con-
tidas nos autos do Processo nº 2021/1198542, referente ao Processo ad-
ministrativo Sancionatório, que trata supostas infrações administrativas 
que ocorreram durante a realização do Pregão Eletrônico nº 08/2021-fES-
PdS/SEGUP, cujo licitante, Empresa Type comércio e Serviços EirEli, em 
tese, apresentou documentos possivelmente inveridicos, descumprindo 
de cláusulas editálicias.
Considerando a Manifestação da Consultoria Jurídica nº 44/2022 às fls. 
107-112, dos autos, que concluiu entendendo que o Processo adminis-
trativo obedeceu a todos os trâmites legais, não vislumbrando qualquer 
ilegalidade capaz de macular de nulidade o feito.

rESolVE:
art. 1º – HoMoloGar os procedimentos realizados pela comissão de 
Processo administrativo Sancionatório nº 2021/1198542, instaurado pela 
PorTaria nº. 001/2022-PaS/SEGUP, de 14.02.2022.
art. 2º - dETErMiNar que os autos do Processo em epígrafe, sejam enca-
minhados à Policia Judiciária, conforme lavrado no relatório da comissão 
Processante e ratificado pela Manifestação da douta Consultoria Jurídica, 
para os procedimentos investigativos pertinentes à elucidação dos fatos, 
identificação e responsabilização dos responsáveis, pela prática de infra-
ção administrativa capitulada no artigo 155 inciso Viii, da lei federal no 
14.133/2021.
art. 3º - dETErMiNar à diretoria de administração e finanças/SaGa/SE-
GUP, para NoTificar a empresa a apresentar, se assim desejar, no prazo 
de 10 (dez) dias, recurso administrativo, oportunizando vistas aos autos 
do processo à interessada, nos termos dos artigos 71, 73 e 74 da lei Es-
tadual nº 8.972/2020, devendo a notificação constar: a) resultado do jul-
gamento com cópia do dispositivo da decisão; c) prazo do recurso; d) 
informações sobre o acesso aos autos e local para protocolo do recurso.
art. 4º – após o término do prazo recursal e da análise do recurso, caso 
a empresa não apresente elementos capazes de modificar esta decisão, 
a diretoria de administração e finanças/SaGa, deverá adotar as medidas 
administrativas cabíveis para recolhimento do tributo arbitrado no art. 
2º, deste ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 22 de setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 857479

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1734/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de servidores da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1195926
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 01.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): aNTÔNio Haroldo coElHo dE alMEida, Mf: 3274179-5
diJoNY oliVEira riBEiro, Mf: 5950449-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1735/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1205390
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad

MUNicÍPio dE oriGEM: MariTUBa/Pa

dESTiNo(S): MaraBá/Pa

PErÍodo: 24 à 26.09.2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada

SErVidor (ES): cB BM aUrEliaNa dE BriTo MaToSo, Mf: 57189411

QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)

SErVidor (ES): WaldilENE liSBoa dE SoUZa, Mf: 57188804

ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1736/2022 –saGa

oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.

ProcESSo: 2022/1205217
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad

MUNicÍPio dE oriGEM: MariTUBa/Pa

dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa

PErÍodo: 24 à 26.09.2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor (ES): cB BM fraNcilENE NaZarÉ BarroS dE SoUZa, Mf: 
57189320-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): Maria BETHÂNia NaSciMENTo dE alMEida, Mf: 5945773-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 857350
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adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº5148/22/di/dF – 
objetivo: Participar de curso de Monitor de Equitação; fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: rio 
de Janeiro-rJ; Período: 03/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 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.
Portaria Nº5149/22/di/dF – 
objetivo: Participar de curso de instrutor de Equitação; fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: rio de 
Janeiro-rJ; Período: 05/10 a 04/11/2022; Quantidade de diárias: 30 de 
alimentação e 30 de pousada; Servidores: TEN PM lucas Nascimento de 
Siqueira; cPf: 930.859.902-91; Valor: r$12.871,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5150/22/di/dF – 
objetivo: Participar do curso de instrutor de Educação fisica; fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: rio de 
Janeiro-rJ; Período: 24/09 a 24/10/2022; Quantidade de diárias: 30 de 
alimentação e 30 de pousada; Servidores: TEN PM Marcus Vinicius costa 
da Silveira; cPf: 847.484.862-87; Valor: r$12.871,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5151/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Santarém-Pa; destino: Uruará-Pa; Período: 13 a 
20/09/2022; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 07 de pousada; 
Servidores: SGT PM Hermenegildo agustinho Silva; cPf: 570.194.952-49; 
Valor: r$1.978,20. SGT PM José ribamar alves de lima; cPf: 585.209.372-
68; Valor: r$1.978,20. SGT PM João Marco Santos da Silva; cPf: 793.875.002-
68; Valor: r$1.978,20. SGT PM Márcio amaral ferreira; cPf: 962.121.792-
04; Valor: r$1.978,20. SGT PM regisson Moreira do Nascimento; cPf: 
657.509.262-49; Valor: r$1.978,20. cB PM Henrique Gerderson de Matos 
riker; cPf: 842.721.802-82; Valor: r$1.899,00. cB PM alan Maia de 
oliveira; cPf: 860.007.642-00; Valor: r$1.899,00. cB PM antonio Janderson 
aguiar Soares; cPf: 842.710.002-72; Valor: r$1.899,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5154/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: itaituba-Pa; Período: 08 a 
12/09/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM Eder da Silva ferreira; cPf: 745.130.012-91; Valor: 
r$1.186,92. Sd PM Tiago Machado de carvalho; cPf: 990.754.662-
34; 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 Nº5155/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Paragominas-Pa; destino: ipixuna do Pará-Pa; 
Período: 30/07 a 04/08/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação 
e 05 de pousada; Servidores: TEN cEl PM ricardo Batista da Silva; cPf: 
617.842.572-49; Valor: r$1.582,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
 Portaria Nº5156/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marabá-Pa; destino: rondon do Pará-Pa; Período: 
21/09 a 01/10/2022; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 
de pousada; Servidores: SGT PM João Henrique dominice coêlho; cPf: 
299.522.552-68; Valor: r$2.637,60. cB PM Wanderson Miyazaki ribeiro; 
cPf: 036.990.151-73; Valor: r$2.532,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5157/22/di/dF – 
objetivo: atender a chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: São Sebastião da Boa Vista-Pa; destino: 
Breves-Pa; Período: 27 a 29/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM luandson dos Santos 
de araujo; cPf: 023.066.122-00; Valor: r$633,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5158/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 25/09 a 
01/10/2022; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: TEN PM Nathalia ferreira de almeida; cPf: 011.618.112-
57; Valor: r$1.834,43. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº5159/22/di/dF – 
objetivo: ações de corregedoria; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 19/09 a 
01/10/2022; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 12 de pousada; 
Servidores: SGT PM reinaldo Gomes dos Santos; cPf: 391.557.652-20; 
Valor: r$3.165,12. cB PM Kleber Gemaque cardoso; cPf: 887.709.152-
53; Valor: r$3.038,40. cB PM Victor Henrique Silva de oliveira; cPf: 
905.774.692-15; Valor: r$3.038,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 857514

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
 o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 28/2022 – dl/PMPa – PaE n° 2022/173093 cujo o objeto 
é a “aQUiSiÇÃo dE MoBiliário (arMárioS EM aÇo TiPo roUPEiro) 
para aparelhamento das unidades administrativas e operacionais da Polícia 
Militar do Estado do Pará” e considerando o disposto no art. 5º, inciso iV, 
da lei Estadual nº 6.474/02 combinado com o art. 13º, inc. V do decreto 
Estadual nº 534/20, lei complementar federal nº 123/06, lei Estadual nº 
8.417/16, subsidiariamente da lei federal nº 8.666/93.
rESolVE:
01 – HoMoloGar a decisão adotada pela Pregoeira da PMPa, designada 
através da PorTaria nº 01/2022 – dl/PMPa, de 26 de julho de 2022, 
publicada no doE nº 35.060, de 28 de agosto de 2022, que adjudicou as 
propostas de preço apresentadas pelas empresas:

iteM oBJeto VaLor raZÃo sociaL/cNPJ

01
arMário EM aÇo TiPo roUPEiro 

08 PorTaS
(aMPla coNcorrÊNcia)

r$ 196.998,72 i G doS SaNToS dE oliVEira EirEli
cNPJ: 27.363.204/0001-43

02
arMário EM aÇo TiPo roUPEiro 

16 PorTaS
(ParTiciPaÇÃo EXclUSiVa)

r$ 21.000,00 i G doS SaNToS dE oliVEira EirEli
 cNPJ: 27.363.204/0001-43

03
arMário EM aÇo TiPo roUPEiro 

08 PorTaS
(coTa rESErVada)

r$ 40.590,00
MalU diSTriBUidora E rEPrESEN-

TaÇÕES
 cNPJ: 45.461.989/0001-79

02 – rEMETEr o processo licitatório a diretoria de Projetos e convênios da 
PMPA, a fim de que sejam providenciadas as assinaturas dos contratos e 
emissão das respectivas notas de empenho.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Quartel em Belém/Pa, 22 de setembro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 857399

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria nº 1077/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido lENo Márcio BarroS do carMo, TEN cEl PM, Mf: 54205551, 
do efetivo do (a) dGEc: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 1078/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido criSTiaNo SalViaNo da SilVa, 2° TEN PM, Mf: 59065072, do 
efetivo do (a) GaB/cG: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 4.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo - r$1.000 - Elemento de despesa: 
33.90.39 – SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUridica – r$3.000 – fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 1079/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido MaiQUEl da SilVEira rodriGUES, TEN cEl PM, Mf: 58331591, 
do efetivo do (a) cMT do rpmon: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 3.000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 1080/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido adÃo MarcoS ESPiriTo SaNTo dE lEMoS, 1° TEN PM, Mf: 
56983081, do efetivo do (a) BPrv: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 4.000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 857403
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Portaria Nº5138/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: redenção-Pa; Período: 19 a 
20/09/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousa-
da; Servidores: SGT PM leonel alves de Mendonça; cPf: 604.839.382-
20 ; Valor: r$395,64. cB PM diogo rodrigues lima de assunção; cPf: 
889.119.502-20; Valor: r$379,80. cB PM Wellington Bruno Nascimento 
Brandao; cPf: 901.546.732-34; Valor: r$379,80. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5139/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Ponta de 
Pedras-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidor: Sd PM Héwelly demétrio itapari-
ca rodrigues; cPf: 015.160.132-12; Valor: r$886,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
 Portaria Nº5140/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: São 
Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidor: SGT PM alan Marcio 
Barbosa roldão; cPf: 809.459.022-04; Valor: r$1.450,68. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5141/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oPEraÇÃo ElEiÇÕES 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
igarapé-açu-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM Everton luiz Bezer-
ra Justiniano; cPf: 934.213.382-72; Valor: r$514,32. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5142/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oPEraÇÃo ElEiÇÕES 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
São João do araguaia-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM osvaldo 
lisbôa Muniz Santos; cPf: 883.988.702-49; Valor: r$886,20. Sd PM lídi-
ce dália Bibas Souto Silva; cPf: 953.491.032-53; Valor: r$886,20. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5143/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oPEraÇÃo ElEiÇÕES 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; des-
tino: Marapanim-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Jhonny Wagner da 
conceição Macêdo; cPf: 906.968.402-00; Valor: r$514,32. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5144/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: São Se-
bastião da Boa Vista-Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; Quantidade de di-
árias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: cB PM Basilio Pires 
da Silva Junior; cPf: 839.596.612-15; Valor: r$1.392,60. cB PM Kleiton 
luiz Silva das Neves; cPf: 875.481.862-15; Valor: r$1.392,60. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5145/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: igara-
pé-Miri-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM José iomar de Souza; 
cPf: 353.780.502-00; Valor: r$791,28. SGT PM Manoel de Jesus Bor-
ge da Silva; cPf: 668.334.932-00; Valor: r$791,28. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5146/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Maga-
lhães Barata-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM lennon John campos 
cunha; cPf: 518.716.292-68 ; Valor: r$514,32. cB PM Hernandes Gomes 
de Sousa; cPf: 863.955.482-04; Valor: r$514,32. Sd PM adriano Marcos 
alves cardoso; cPf: 006.489.992-62; Valor: r$514,32. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5147/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
igarapé-Miri-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM João Nezanildo Mo-
raes almeida; cPf: 709.101.622-04; Valor: r$791,28. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 857282

Portaria Nº5110/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oPEraÇÃo ElEiÇÕES 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
abaetetuba-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM francisco Wellington 
Silva freitas; cPf: 625.928.402-06; Valor: r$791,28. cB PM adriano de 
oliveira Pacheco; cPf: 003.485.092-94; Valor: r$759,60. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5111/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oPEraÇÃo ElEiÇÕES 2022); fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: rurópolis-Pa; 
destino: Placas-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM reginaldo dias 
de Sousa; cPf: 796.935.802-06; Valor: r$791,28. Sd PM adriano Moraes 
Estêves; cPf: 003.728.312-06; Valor: r$759,60. Sd PM João Paulo Pereira 
dos Santos; cPf: 951.886.652-04; Valor: r$759,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5112/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oPEraÇÃo ElEiÇÕES 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; des-
tino: aveiro-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Genilson duarte de 
Souza; cPf: 519.832.902-97; Valor: r$791,28. SGT PM Miguel Moura do 
Nascimento; cPf: 915.945.532-20; Valor: r$791,28. cB PM Marcelo Pe-
reira Miranda; cPf: 015.780.252-30; Valor: r$759,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5113/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Paragominas-Pa; destino: dom Eliseu-Pa; Período: 22 
a 23/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pou-
sada; Servidores: cB PM roney francisco Pimentel de Sousa cruz; cPf: 
973.373.402-06; Valor: r$253,20. cB PM Erinaldo de Jesus da Silva; cPf: 
647.035.412-20; Valor: r$253,20. cB PM Paula renata alves de Melo; 
cPf: 001.034.642-20; Valor: r$253,20. Sd PM luiz fernando araujo Viei-
ra; cPf: 042.890.013-51 ; Valor: r$253,20. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5114/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Paragominas-Pa; destino: dom Eliseu-Pa; Período: 24 a 
25/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidores: SGT PM Jósemo adriano lopes Pereira; cPf: 748.459.262-53; 
Valor: r$263,76. cB PM Mauricio Pereira Pontes; cPf: 887.720.472-91; 
Valor: r$253,20. Sd PM andreson da cunha araujo; cPf: 947.731.732-20; 
Valor: r$253,20. Sd PM Martinho lopes de oliveira; cPf: 936.306.112-
49; Valor: r$253,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5115/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Paragominas-Pa; destino: dom Eliseu-Pa; Período: 17 a 
18/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidores: CB PM Taffarel Mendes Medeiros; CPF: 943.075.802-06; Valor: 
r$253,20. cB PM Helio Marcos da Silva frança; cPf: 918.157.203-44; Va-
lor: r$253,20. Sd PM Gleyson da Silva Marques; cPf: 004.871.672-36; 
Valor: r$253,20. Sd PM Thiago azevedo de oliveira; cPf: 051.426.833-
66; Valor: r$253,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5116/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 07 a 
08/09/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousa-
da; Servidores: TEN cEl PM ricardo de arimatéia de Melo Santos; cPf: 
430.431.862-49; Valor: r$474,78. cB PM diego Jorge Barata Barros; cPf: 
000.391.162-47; Valor: r$379,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5117/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: Tucuruí-Pa; Período: 08/09/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: cEl PM Jorge Wil-
son Pinheiro de araújo; cPf: 468.403.202-78; Valor: r$158,26. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5118/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Tucuruí-Pa; Período: 07 a 
09/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidores: cB PM Jorge Henrique Saraiva dias; cPf: 899.646.672-
72; Valor: r$633,00. Sd PM felipe Matheus Soares ferreira Nobre; cPf: 
013.315.202-23; Valor: r$633,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5119/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: anajás-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 13 a 14/09/2022; 
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Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: 
Sd PM Tiago lima costa; cPf: 837.351.272-15; Valor: r$253,20. Sd PM 
cleidson dos Santos leitão; cPf: 985.972.802-04; Valor: r$253,20. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5120/22/di/dF – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; destino: Belém-Pa; Perí-
odo: 13 a 17/09/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 
de pousada; Servidores: SGT PM djair rodrigo cortes romero; cPf: 
182.817.118-25; Valor: r$1.186,92. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5121/22/di/dF – 
objetivo: ; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Santarém-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 24 a 26/08/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM Gilder-
son duarte de Souza; cPf: 526.982.892-87; Valor: r$633,00. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5122/22/di/dF – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; destino: itupiranga-Pa; Perí-
odo: 08/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: 
SGT PM dheymyson de Maria; cPf: 023.514.313-83; Valor: r$131,88. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5123/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Marabá-Pa; destino: curionópolis-Pa; Período: 30/08 a 01/09/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM 
Weslen Sobreira Santos; cPf: 760.750.013-87; Valor: r$564,44. SGT PM Ever-
ton da Silva feitosa; cPf: 614.727.272-15; Valor: r$527,52. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5124/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Santarém-Pa; destino: Uruará-Pa; Período: 06 a 
13/09/2022; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; 
Servidores: SGT PM Paulo roberto ramos de Sousa; cPf: 442.535.592-04; 
Valor: r$1.846,32. SGT PM ronailson de araújo costa; cPf: 887.665.352-
04; Valor: r$1.846,32. SGT PM andré Sobrinho de Brito; cPf: 771.233.442-
00; Valor: r$1.846,32. SGT PM Tarcisio agnaldo ferreira Silva; cPf: 
708.513.792-49 ; Valor: r$1.846,32. cB PM clemerson Jean Pinheiro lages; 
cPf: 830.753.802-53; Valor: r$1.772,40. cB PM armando Neto Vasconce-
los Pinto; cPf: 007.054.352-61; Valor: r$1.772,40. cB PM Johnny da Silva 
Gualberto; cPf: 743.131.692-53; Valor: r$1.772,40. Sd PM raelton adonai 
castro; cPf: 037.074.352-02; Valor: r$1.772,40. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5125/22/di/dF – 
objetivo: ações de corregedoria; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Soure-Pa; destino: Santa cruz do arari-Pa; Perí-
odo: 24/08 a 25/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 
01 de pousada; Servidores: TEN PM Willames cezar Braga Muniz; cPf: 
844.038.702-44; Valor: r$282,22. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5126/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: São fran-
cisco do Pará-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM alcilino Samuel 
Barreto de araújo; cPf: 410.579.372-15; Valor: r$522,24. cB PM Wellin-
gton Bruno Nascimento Brandao; cPf: 901.546.732-34; Valor: r$514,32. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5127/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: chaves-
Pa; Período: 27/09 a 05/10/2022; Quantidade de diárias: 09 de alimenta-
ção e 08 de pousada; Servidores: cB PM anderson cley da Silva Bezerra; 
cPf: 818.690.372-00; Valor: r$2.152,20. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5128/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves-
Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 06 de pousada; Servidores: TEN PM israel Barros Santos; cPf: 
768.229.402-78; Valor: r$1.552,21. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5129/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; destino: Santa 
Maria das Barreiras-Pa; Período: 01 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Wellyson Silva 
de Sousa; cPf: 943.431.102-06; Valor: r$423,33. SGT PM Mazurkiewicz 

aquino Vieira; cPf: 462.590.822-15; Valor: r$395,64. SGT PM Eraldo 
Barbosa dos reis; cPf: 862.255.022-20; Valor: r$395,64. SGT PM ivan 
de Souza Silva; cPf: 685.903.772-53; Valor: r$395,64. SGT PM Julia-
na de oliveira andrade; cPf: 866.549.932-68; Valor: r$395,64. cB PM 
Kássia Gonçalves dos Santos; cPf: 954.761.992-68; Valor: r$379,80. 
cB PM carlos Henrique ribeiro Soares; cPf: 928.950.501-04 ; Valor: 
r$379,80. cB PM lázaro leonardo Sodré falcão; cPf: 946.981.712-53; 
Valor: r$379,80. cB PM raimundo luciano Barbosa dos anjos; cPf: 
789.263.002-34; Valor: r$379,80. cB PM Juliana cunha de Souza; cPf: 
892.870.102-34; Valor: r$379,80. cB PM isael Nascimento Silva; cPf: 
820.500.662-87; Valor: r$379,80. Sd PM antonio Marcos alves Santiago; 
cPf: 024.688.891-18 ; Valor: r$379,80. Sd PM Jhonatan Silva oliveira; 
cPf: 017.721.852-56; Valor: r$379,80. Sd PM Erasmo ferreira lima fi-
lho; cPf: 017.496.511-73; Valor: r$379,80. Sd PM rodrigo de oliveira 
Nunes; cPf: 017.539.451-27; Valor: r$379,80. Sd PM antonio Marcos da 
Silva Gonçalves; cPf: 001.640.602-86; Valor: r$379,80. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5130/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves-
Pa; Período: 29/08 a 05/10/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimenta-
ção e 06 de pousada; Servidores: SGT PM Maria rita fernandes ribeiro; 
cPf: 585.353.902-78; Valor: r$1.450,68. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5131/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: São 
domingos do araguaia-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM anderson 
leandro lopes Sousa; cPf: 002.563.922-69; Valor: r$886,20. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5132/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: cachoei-
ra do Piriá-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Juarez ferreira Silva; 
cPf: 454.181.102-25 ; Valor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5133/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Terra 
alta-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM francisco José de almei-
da Pinheiro; cPf: 786.624.512-68; Valor: r$514,32. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5134/22/di/dF – 
objetivo: atender a chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Medicilândia-Pa; destino: rurópolis-Pa; 
Período: 14 a 16/09/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação 
e 02 de pousada; Servidores: SGT PM roberto lages dos Santos; cPf: 
323.653.142-87; Valor: r$527,52. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5135/22/di/dF – 
objetivo: ações de corregedoria; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: redenção-Pa; destino: cumaru do Norte-Pa; Pe-
ríodo: 15 a 16/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 
01 de pousada; Servidores: MaJ PM Edvaldo rodrigues Medeiros; cPf: 
635.761.552-87; Valor: r$316,52. cB PM adelson da Silva almeida; cPf: 
888.497.162-49; Valor: r$253,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5136/22/di/dF – 
objetivo: ações de Policía Judiciária Militar; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; destino: Santa Maria das 
Barreiras-Pa; Período: 19 a 20/10/2022; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidores: MaJ PM Paulo renato Borges da 
Paixão; cPf: 729.849.452-04; Valor: r$474,78. SGT PM João Batista da 
Silva almeida; cPf: 489.091.572-91; Valor:r$395,64. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5137/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: itaituba-Pa; destino: Jacareacanga-Pa; Período: 19 
a 24/09/2022; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pou-
sada; Servidores: SGT PM cezar augusto Paiva de albuquerque; cPf: 
414.628.232-20; Valor: r$1.450,68. cB PM Tiales aguiar ferreira; cPf: 
963.986.122-72; Valor:r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

Protocolo: 857523
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..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

Portaria
.

aViso de ProrroGaÇÃo de Portaria
crEdENciaMENTo N° 002/2022 – cPl/faSPMPa
ProcESo Nº 010/2022 – cPl/faSPMPa
o diretor do fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará – 
faSPMPa, usando de suas atribuições do cargo em que foi nomeado através 
da PorTaria nº 404/2022 – SdccMo/dGP, comunica que prorrogará a 
PorTaria nº 010/2022 –SEc.faS/PMPa, pelo período de 03 (três) meses 
a contar do dia 27/09/2022 a 26/12/2022, a qual designa:
art. 1º - a TEN cEl QcoPM r/r rG 23210 SaNdra do Socorro lEiTE 
– PrESidENTE, o caP QoaPM rG 9778 roNaldo MoNTEiro dE liMa e 
o 1º SGT PM rG 14714 MarcElo GUiMarÃES da SilVa, para que sob a 
presidência do primeiro, comporem a comissão especial de credenciamen-
to nº002/2022- FASPMPA, conforme o objeto e justificativa abaixo descri-
minado:
objeto: o crEdENciaMENTo de pessoas físicas e jurídicas para atender 
a sede do faSPM em Belém, incluindo região metropolitana, e nos interio-
res do estado do Pará, para fornecimento de bens e prestação de servi-
ços diversos, e ao mesmo tempo ofertando desconto diferenciados nessas 
parcerias aos contribuintes e seus dependentes, sendo eles distribuídos 
nas seguintes atividades/especialidade, que serão realizados por meio dos 
serviços rEEMBolSáVEiS E NÃo rEEMBolSáVEiS do faSPM, conforme 
ajustes e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Justificativa: Credenciar novas empresas, as quais possam dar suporte aos 
associados/contribuintes e seus dependentes do fundo de assistência So-
cial – faSPM.
  Belém, 23 de setembro de 2022.
raUl ZÊNio GENTil da SilVa - cEl PM rr rG 21112
diretor do faSPM

Protocolo: 857333

.

.

errata
.

aViso de errata
Portaria esPeciaL de credeNciaMNeto Nº 010/2022 – sec.
FAS/PMPA, Publicada em Diário oficial nº 34.983, pg. 46, do dia 26 
de maio de 2022.
onde se lê: art. 1º - “comissão Especial de credenciamento n º 001/2022 
– faSPMPa”.
Lê-se: art. 1º - “comissão Especial do credenciamento nº 002/2022 – 
faSPMPa”.
onde se lê: art. 2º - fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a vigência 
desta PORTARIA, a constar de sua publicação em Diário oficial do Estado 
do Pará, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, desde que 
justificado.
Lê-se: art. 2º - fixar o prazo em 120 (cento e vinte dias) dias para a 
vigência desta PORTARIA, a contar de sua publicação em Diário oficial do 
Estado do Pará, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, 
desde que justificado.
Belém, 23 de setembro de 2022.
 raUl ZÊNio GENTil SilVa - cEl PM rG 21112
diretor do faSPM

Protocolo: 857303

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de ProrroGaÇÃo de credeNciaMeNto
credeNciaMeNto N° 002/2022 – cPL/FasPMPa
Proceso Nº 010/2022 – cPL/FasPMPa
o fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará – faSPMPa, através 
da comissão Especial de credenciamento, comunica que prorrogará o cre-
denciamento nº 02/2022, Processo nº 010 – cPl/faSPM, pelo período de 
03 (três) meses de 27/09/2022 a 26/12/2022, conforme o objeto abaixo 
descriminado:
objeto: o crEdENciaMENTo de pessoas físicas e jurídicas para atender 
a sede do faSPM em Belém, incluindo região metropolitana, e nos interio-
res do estado do Pará, para fornecimento de bens e prestação de servi-
ços diversos, e ao mesmo tempo ofertando desconto diferenciados nessas 
parcerias aos contribuintes e seus dependentes, sendo eles distribuídos 
nas seguintes atividades/especialidade, que serão realizados por meio dos 
serviços rEEMBolSáVEiS E NÃo rEEMBolSáVEiS do faSPM, conforme 
ajustes e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
 Belém, 23 de setembro de 2022.
raUl ZÊNio GENTil da SilVa - cEl PM rr rG 21112
diretor do faSPM

Protocolo: 856998

..

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de Fiscais Nº 007/2022 – FUNsaU/
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 NoMEar o militar SGT PM rG 20015 EMariValdo do roSário 
dE araÚJo, como fiscal Titular, do contrato administrativo nº 002/2022 
– fUNSaU, celebrado com a empresa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, com 
sede em campos Bom/rS.
art. 2º NoMEar o militar cB PM rG 39647 WilliaM SaMUEl SilVa dE caS-
Tro, como fiscal interino, do contrato administrativo nº 002/2022-fUN-
SaU, celebrado com a empresa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, com sede 
em campos Bom/rS.
art. 8º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 23 de setembro de 2022.
ordenador: raiMUNdo aQUiNo dE SoUZa diaS – cEl QoPM r/r rG 12699
diretor do fUNSaU

Protocolo: 857102
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 145/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 900,00
objeto: contratação de instrutora para ministrar a disciplina Movimentação 
e Transporte de
Vítimas do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022)
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Vânia cristina costa Silva
cPf: 935.695.302-30
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856999
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 147/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 4.320,00.
objeto: contratação de instrutora para ministrar a disciplina Estágio Su-
pervisionado do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022),
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Vânia cristina costa Silva
cPf: 935.695.302-30
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 857002
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 144/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 300,00
objeto: contratação de instrutora para ministrar a disciplina acidentes com 
Múltiplas Vítimas do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022)
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Vânia cristina costa Silva
cPf: 935.695.302-30
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856994
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eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 143/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 350,00
objeto: contratação de instrutora para ministrar a disciplina Emergência 
obstétrica do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022)
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Helloyza Halana fernanda aquino Pompeu
cPf: 012.896.192-98
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856989
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 140/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 1200,00
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina avaliação do 
paciente do curso de
atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022),
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: fábio Silva Pinheiro
cPf: 696.130.442-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856970
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 142/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 600,00
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina Emergências 
Traumáticas do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022)
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Edson Bruno ribeiro Neves
cPf: 005.428.002-84
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856984
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 141/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 900,00
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina Suporte Básico 
de Vida em Parada cardiorrespiratória do curso de atendimento Pré-Hos-
pitalar (caPH – 2022).
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: fábio Silva Pinheiro
cPf: 696.130.442-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856979
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 136/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 750,00
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina Emergências Trau-
máticas do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022).
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Edson Bruno ribeiro Neves.
cPf: 005.428.002-84.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856964
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 130/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 600,00
objeto: contratação de Tutora para ministrar a disciplina Sistema de atendimen-
to Pré- Hospitalar do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022).
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.

funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Patrícia dos Santos Moutinho coelho
cPf: 577.281.862-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856951
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 131/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 200,00
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina Biomecânica e ce-
nários do Trauma do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022)
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Emerson da Paz Santos
cPf: 015.370.432-26
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856952
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 138/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 350,00
objeto: contratação de Tutora para ministrar a disciplina Emergência obs-
tétrica do curso de
atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022),
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Helloyza Halana fernanda aquino Pompeu
cPf: 012.896.192-98
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856968
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 133/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 450,00.
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina avaliação do pa-
ciente do curso de atendimento
Pré-Hospitalar (caPH – 2022),
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: fábio Silva Pinheiro
cPf: 696.130.442-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856957
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 134/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 390,00.
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina Suporte Básico de 
Vida em Parada
cardiorrespiratória do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 
2022),
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: fábio Silva Pinheiro
cPf: 696.130.442-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856961
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo No 
135/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 1.000,00
objeto: contratação de Tutora para ministrar a disciplina Emergências clí-
nicas do curso
de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022),
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
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de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Patrícia dos Santos Moutinho coelho
cPf: 577.281.862-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856962
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
124/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 780,00
objeto: contratação de conteudista para ministrar a disciplina Suporte 
Básico de Vida em Parada cardiorrespiratória do curso de atendimento 
Pré-Hospitalar (caPH – 2022)
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública.
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: fábio Silva Pinheiro
cPf: 696.130.442-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856935
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
125/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 2.000,00
objeto: contratação de conteudista para ministrar a disciplina Emergên-
cias clínicas do
curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022)
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública.
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Patrícia dos Santos Moutinho coelho
cPf: 577.281.862-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856942
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 126/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 1.500,00
objeto: contratação de conteudista para ministrar a disciplina Emergên-
cias Traumáticas do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022)
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Edson Bruno ribeiro Neves
cPf: 005.428.002-84
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856943
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 129/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 300,00
objeto: contratação de conteudista para ministrar a disciplina acidentes 
com Múltiplas
Vítimas do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022)
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Vânia cristina costa Silva
cPf: 935.695.302-30
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856944
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 128/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 700,00
objeto: contratação de conteudista para ministrar a disciplina Emergência 
obstétrica do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022).
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas

Plano interno: 1050008832c
contratado: Helloyza Halana fernanda aquino Pompeu
cPf: 012.896.192-98
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856945
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 127/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 350,00
objeto: contratação de conteudista para ministrar a disciplina intoxicações 
Exógenas do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022)
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Graça inêz Teixeira de Holanda
cPf: 513.314.702-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856948
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
123/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 900,00
objeto: contratação de conteudista para ministrar a disciplina avaliação do 
paciente do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022),
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública.
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: fábio Silva Pinheiro
cPf: 696.130.442-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856917
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
120/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
objeto: contratação de conteudista para ministrar a disciplina Sistema 
de atendimento Pré-Hospitalar do curso de atendimento Pré-Hospitalar 
(caPH – 2022).
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública.
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas,
Plano interno: 1050008832c
contratado: Patrícia dos Santos Moutinho coelho
cPf: 577.281.862-72.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856920
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
121/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 400,00
objeto: contratação de conteudista para ministrar a disciplina Biomecâ-
nica e cenários do trauma do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH 
– 2022)
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública.
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas,
Plano interno: 1050008832c
contratado: Emerson da Paz Santos
cPf: 015.370.432-26
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856924
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
122/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 600,00
objeto: contratação de conteudista para ministrar a disciplina anatomia e 
fisiologia do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022)
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública.
Elemento de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Edson Bruno ribeiro Neves
cPf: 005.428.002-84
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 856911
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eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo No 
150/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 3.250,00
objeto: contratação de Monitor para ministrar as disciplinas avaliação do 
Paciente, Suporte Básico de Vida em Parada cardiorrespiratória e ope-
rações Bombeiro Militar do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH 
– 2022)
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: leonny Guilherme Botelho do couto
cPf: 967.269.382-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 857030
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 146/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 2.100,00
objeto: contratação de instrutor para ministrar a disciplina operações 
Bombeiro Militar do
curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022)
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: fábio Bruno Sozinho de Holanda
cPf: 852.713.142-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 857015
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 148/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 2.100,00.
objeto: contratação de instrutora para ministrar a disciplina Supervisão 
de curso do curso
de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022),
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Nilce de fátima alves dantas,
cPf: 740.735.672-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 857020
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 139/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 150,00
objeto: contratação de Tutora para ministrar a disciplina acidentes com 
Múltiplas Vítimas do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022).
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Vânia cristina costa Silva
cPf: 935.695.302-30
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 857066
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 154/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 750,00.
objeto: contratação de Monitora para ministrar a disciplina Movimentação 
e Transporte
de Vítimas do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022)
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Karoline aurineth Silva campos
cPf: 590.973.962-04,
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 857044

eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 152/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 250,00
objeto: contratação de Monitora para ministrar a disciplina Emergência 
obstétrica do curso
de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022)
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Graça inêz Teixeira de Holanda
cPf: 513.314.702-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 857035
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 153/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 1.750,00.
objeto: contratação de Monitor para ministrar as disciplinas acidentes com 
Múltiplas Vítimas e operações Bombeiro Militar do curso de atendimento 
Pré-Hospitalar (caPH – 2022)
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Matheus da conceição Moraes
cPf: 825.925.862-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 857054
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 155/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 1.500,00
objeto: contratação de Monitor para ministrar a disciplina operações Bom-
beiro Militar do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022),
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: cláudio Sfrendrech Júnior.
cPf: 026.104.219-07,
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 857059
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 132/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 300,00,
objeto: contratação de Tutor para ministrar a disciplina anatomia e fisiolo-
gia do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022),
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Edson Bruno ribeiro Neves,
cPf: 005.428.002-84.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 857060
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 137/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 175,00
objeto: contratação de Tutora para ministrar a disciplina intoxicações Exó-
genas do curso de atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022).
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: Graça inêz Teixeira de Holanda
cPf: 513.314.702-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 857062
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 149/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 5.350,00.
objeto: contratação de Monitor para ministrar as disciplinas avaliação do 
Paciente, Estágio Supervisionado e Movimentação e Transporte de Vítimas 
do curso de atendimento Pré-Hospitalar
(caPH – 2022),
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Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: rozimar lucena corrêa
cPf: 845.962.442-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 857068
eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
N° 151/2022 – cBMPa
data de assinatura: 21/09/2022
Valor: r$: 4.600,00
objeto: contratação de Monitor para ministrar as disciplinas Suporte Básico 
de Vida em
Parada cardiorrespiratória, acidentes com Múltiplas Vítimas e Estágio Su-
pervisionado do curso de
atendimento Pré-Hospitalar (caPH – 2022)
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. Elemento
de despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 - obrigações Tributarias e contributivas
Plano interno: 1050008832c
contratado: andré luiz Santos Sinfrônio
cPf: 786.617.652-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 857071

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato da Portaria N°30/sF/dF de 21 de seteMBro de 2022
conceder suprimento fundos ao Sd BM WallaN criSTHiaN alMEida 
BraGa, Mf: 5932484-1 no valor de r$8.000,00 que correrá a conta 
do Estado com a seguinte classificação. Funcional Programática: 
06.182.1502.7563. Natureza: 339030. fonte: 0101. Prazo: 60 dias para 
aplicação, a contar da data da ordem Bancária e 15 dias para prestação de 
contas, após o prazo de aplicação. Esta PorTaria entra em vigor na data 
de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°31/sF/dF de 21 de seteMBro de 2022
conceder suprimento fundos a MaJor QoBM diaNa fErNaNdES 
daS cHaGaS, Mf: 54184148-2 no valor de r$8.800,00 que correrá a 
conta do Estado com a seguinte classificação. Funcional Programática: 
06.182.1502.7563. Natureza: 339030. fonte: 0101. Prazo: 60 dias para 
aplicação, a contar da data da ordem Bancária e 15 dias para prestação de 
contas, após o prazo de aplicação. Esta PorTaria entra em vigor na data 
de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 857099

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 242 diÁria/cedec de 19 de seteMBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: MaJ QoBM BrUNo PiNTo frEiTaS e caP 
QoBM MarcElo PiNHEiro doS SaNToS, 07 (sete) diárias de alimenta-
ção e 06 (seis) diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 8.343,53 (oiTo Mil, TrEZENToS E QUarENTa E TrÊS rEaiS E ciN-
QUENTa E TrÊS cENTaVoS), por estarem seguindo viagem de Belém-Pa 
para a cidade de cuiabá/MT, com diárias do grupo c, no período de 25 de 
setembro a 01 de outubro de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual 
de defesa civil.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 857242
Portaria Nº 244 diÁria/cedec de 23 de seteMBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM odraci JoSÉ JorGE dE SoU-
Za, SGT QBM JEaN carValHo corrEa e SGT QBM VaNdilSoN alVES dE 
JESUS, 07 (sete) diárias de alimentação e 06 (seis) diárias de Pousada 
para cada,  perfazendo um valor total de r$ 5.143,32 (ciNco Mil, cEN-
To E QUarENTa E TrÊS rEaiS E TriNTa E doiS cENTaVoS), por terem 
seguido viagem de Belém-Pa para o município de Moju/Pa, na região de 
integração do Tocantins e com diárias do grupo B, no período de 19 a 25 

de setembro de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 857248

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 119/2022-dGPc/diVersos Belém-Pa, 22 de se-
tembro de 2022
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria n°182/2020-dG/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i – rEVoGar os termos da PorTaria n° 199/2021 – dGPc/diVErSoS, 
de 24/11/2021 que designou o servidor GEraldo GaBriEl doS SaNToS 
filHo, Escrivão de Polícia civil, matrícula nº 5232104, para acompanhar 
como fiScal da prestação de serviço das Empresas SaEEP – SErViÇo 
aUTÔNoMo dE áGUa E ESGoTo dE ParaUaPEBaS, áGUaS dE SÃo 
fraNciSco coNcESSioNária dE SaNEaMENTo S/a E SaaE – SEcrETaria 
aUTÔNoMa dE áGUa E ESGoTo, cujo objeto e a prestação de serviço de 
água e esgoto, e no seu impedimento a servidora Marcia criSTiNa ValE 
dE JESUS, assistente administrativo, matrícula n° 5937236.
ii - dESiGNar nos termos da lei nº 8.666/93 o servidor MaNoEl SaBÓia 
PErEira filHo, matrícula nº 3153649 para acompanhar como fiScal 
da prestação de serviço das Empresas SaEEP – SErViÇo aUTÔNoMo dE 
áGUa E ESGoTo dE ParaUaPEBaS, áGUaS dE SÃo fraNciSco coNcES-
SioNária dE SaNEaMENTo S/a E SaaE – SEcrETaria aUTÔNoMa dE 
áGUa E ESGoTo, cujo objeto e a prestação de serviço de água e esgoto 
e no seu impedimento a servidora Marcia criSTiNa ValE dE JESUS, 
assistente administrativo, matrícula n° 5937236, que assistirá o referido 
contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil do Estado 
do Pará, desde o início até o término da vigência contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iV – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 857034
Portaria N.º 117/2022-dGPc/Pa/da BeLÉM-Pa, 20 de seteM-
Bro de 2022.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94...
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  os termos do Processo administrativo n° 2019/606017, 
que teve como objeto a contratação de Monitores e docentes para o i 
cUrSo dE oPEraÇÕES TáTicaS ESPEciaiS – i coTE – corE – Pc/Pa, 
figurando como contratado o servidor IPC S. M. A. D. S.;
coNSidEraNdo  que após o pagamento das horas-aulas respectivas foi 
detectado pela assessoria de controle interno que o servidor fora contrata-
do para atuar como Monitor da disciplina “Prevenção e reação à Violência 
Urbana”, entretanto no termo de inexigibilidade de licitação N° 014/2020 – 
Pc/Pa constou sua contratação na qualidade de docente, o que implicou no 
pagamento de valores equivocados quanto à contraprestação do serviço;
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CONSIDERANDO  que o servidor foi notificado a fazer a devolução do valor 
pago de forma excedente, não o tendo feito no prazo exigido;
CONSIDERANDO  os termos do DESPACHO FUNDAMENTADO/CONJUR (fls. 
174), que sugere a instauração de Processo administrativo, respeitando 
o devido processo legal, garantindo o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, a fim de verificar e apurar as circunstâncias quanto à contratação 
do profissional, bem como ao seu pagamento;
CONSIDERANDO  os termos do DESPACHO (fls. 177), expedido pela As-
sessoria de controle interno concordando com a manifestação da coNJUr;
coNSidEraNdo  ainda, os termos do artigo 111, § 4º, da lei ordinária nº 
8.972, de 13/01/2022,
rESolVE:
i – iNSTaUrar processo administrativo com o objetivo de apurar, no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias úteis, os fatos acima narrados;
ii – dESiGNar os servidores abaixo relacionados para que componham a 
comissão que apurará os fatos acima narrados:
• MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ LEMOS – Delegado de Polícia Civil,ma-
trícula n° 5113253 – Presidente da comissão do Processo administrativo;
• RENATA KELLY LIMA DE BRITO – Escrivã de Polícia Civil, matrícula 
n°57233579 – Membro;
• ELZA LISBOA FRANCÊS – Assistente Administrativo,matrícula n° 5209242 
– Membro;
iii – dETErMiNar à diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria N.º 118/2022-dGPc/Pa/da BeLÉM-Pa, 20 de seteM-
Bro de 2022.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são coneridas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94...
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  os termos do Processo administrativo n° 2022/132679, 
que teve como objeto o reconhecimento de dívida com a empresa d. S. 
EirEli, referente aos serviços prestados no período de 05 à 27 de janeiro 
de 2022;
coNSidEraNdo  que o contrato n° 041/2015-PcE/Pa encerrou-se em 
04/01/2022, conforme 12º Termo aditivo com vigência de 04/01/2021 
à 04/01/2022, com fundamentação legal no art. 57, inciso ii, da lei n° 
8.666/93, bem como, que em 28/01/2022 foi assinado o contrato n° 
016/2022-Pc/Pa, portanto têm-se o período de 05/01/2022 a 27/01/2022 
não coberto por contrato;
CONSIDERANDO  os termos do DESPACHO (fls. 432), expedido pela Asses-
soria de controle interno, que sugere a instauração de Processo adminis-
trativo, respeitando o devido processo legal, garantindo o direito ao con-
traditório e à ampla defesa, a fim de apurar as causas que inviabilizaram a 
licitação e/ou contratação do serviço antes do término da vigência do 12º 
Termo aditivo ao contrato 041/2015-PcE/Pa;
coNSidEraNdo  ainda, os termos do artigo 111, § 4º, da lei ordinária nº 
8.972, de 13/01/2022,
rESolVE:
 i – iNSTaUrar processo administrativo com o objetivo de apurar, no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias úteis, os fatos acima narrados;
 ii – dESiGNar os servidores abaixo relacionados para que componham a 
comissão que apurará os fatos acima narrados:
• MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ LEMOS – Delegado de Polícia Civil,ma-
trícula n° 5113253 – Presidente da comissão do Processo administrativo;
• RENATA KELLY LIMA DE BRITO – Escrivã de Polícia Civil, matrícula 
n°57233579 – Membro;
• ELZA LISBOA FRANCÊS – Assistente Administrativo,matrícula n° 5209242 
– Membro;
iii – dETErMiNar à diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 857545
..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria n°. 1903/ 2022 
aNdrEYSSa SaYUri WaTaNaBE daMoUS 
MaTrÍcUla: 5958414/1 
carGo: Perito criminal
diaNa PaTricia SaNToS dE SoUZa BraGa 
MaTrÍcUla: 5958375 
carGo: Perito criminal
GaBriEllE VirGiNia fErrEira cardoSo
MaTrÍcUla: 5958368 
carGo: Perito criminal
HEiTor caPEla SaNJad 
MaTrÍcUla: 5922805/2 

carGo: Perito criminal
PEdro SErGio dE SoUSa rEiS 
MaTrÍcUla: 6402848-1
carGo: Motorista
cidadE: iriTUÍa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 16/09/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia aMBiENTal.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1868/ 2022 
GUilHErME da SilVa SaNToS 
MaTrÍcUla: 5958630 
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 12/09/2022 a 16/09/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1768/ 2022
alaN JUNio SalGado dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 57216516 
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 06/09/2022 a 11/09/2022 
oBJETiVo: Transportar material biologico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1768/ 2022
alaN JUNio SalGado dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 57216516 
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 06/09/2022 a 11/09/2022 
oBJETiVo: Transportar material biologico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 857225

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 170/2022-cGd/siNd. Punitiva/diVersas, de 
22/09/2022.
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 n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou Processo disciplinar;
coNSidEraNdo o requerimento sob protocolo nº 2022/1138499, 
formulado pela servidora Jacimar de alencar leite, em que solicita pedido 
de revisão de suspensão para conversão em multa da penalidade aplicada 
pela PorTaria nº 103/2022-cGd/Pad/diVErSaS, publicada no doE nº 
35.088, de 24/08/2022, nos autos da Sindicância Punitiva nº 2019/397030.
coNSidEraNdo a manifestação jurídica exarada pela corregedoria Geral, 
através do Parecer nº 04/2022-corrEGEdoria GEral/oUTroS, opinan-
do pelo deferimento do pedido.
r  E  S  o  l  V  E:
i- dEfErir  o pedido de conversão de pena de suspensão em multa, com 
as mesmas motivações expostas no Parecer nº 04/2022-corrEGEdoria 
GEral/oUTroS, na base de 50% por dia de remuneração, conforme §3º 
do art. 189 do regime Jurídico Único. devendo o servidor requerente per-
manecer em exercício durante o período. 
ii – À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente 
ato.
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora chefe- dETraN/Pa
Portaria Nº 169/2022 - cGd/Pad/diVersas, de 23/09/2022.
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 n° 1861/2017- dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no diário oficial do estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor-chefe para instauração de processo de 
sindicância investigativa ou acusatória, e/ou processos  disciplinares;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 09/2022–cPad, de 
23/09/2022, bem como do Termo de revelia, devidamente acostado nos 
autos do Pad, subscritos pelo Presidente da comissão de Pad, fernando 
Zanuto ferrari, no qual fundamenta a necessidade de nomeação de 
dEfENSor daTiVo para atuar no Processo administrativo Eletrônico-PaE 
(Pad nº 2021/885392);
r  E  S o  l  V  E:
i – dESiGNar, o servidor estável MaUrÍcio JoSÉ facUNdo coNcEiÇÃo, 
assistente de trânsito, matrícula funcional nº 5149584/2, lotado na GarV 
deste departamento de trânsito, para, na condição de defensor dativo, 
apresentar defesa escrita, bem como adotar as providências cabíveis 
em favor da ex-servidora comissionada, Sra. cEliaNE ToScaNo GÓES, 
indiciada pela comissão Processante instaurada pela PorTaria nº 
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21/2021-cGd/Pad, a qual devidamente citada por Edital e jornal de grande 
circulação não apresentou defesa escrita no prazo legal, e, conforme 
disposição do artigo 220 e seus parágrafos da Lei nº 5.810/94, figura na 
condição de revel;
ii – o prazo para apresentação da defesa escrita iniciar-se-á no dia útil se-
guinte da data em que o defensor dativo tiver ciência de sua designação;
iii – 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.
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora– chefe / dETraN-Pa

Protocolo: 857534
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 4097/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
em 21/09/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 005/2022-cHc, de 
31/05/2022, e demais despachos no Processo 2022/678109,
rESolVE:
dESiGNar o servidor fErNaNdo JorGE do carMo, matrícula 55588473/1, 
para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do 
Termo de Credenciamento nº 02/2015, firmados entre este Departamento 
e a clÍNica l M MElo caSTro ME., bem como, dos respectivos termos 
aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que 
contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme 
acordados.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 01/06/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral
Portaria Nº 4098/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
em 21/09/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 005/2022-cHc, de 
31/05/2022, e demais despachos no Processo 2022/678109,
rESolVE:
dESiGNar o servidor fErNaNdo JorGE do carMo, matrícula 
55588473/1, para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução 
do objeto do Termo de Credenciamento nº 043/2017, firmados entre este 
departamento e a clÍNica l M MElo caSTro ME. - PSicoMEd, bem 
como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de 
sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar 
os serviços conforme acordados.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 01/06/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral
Portaria Nº 4096/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
em 21/09/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 005/2022-cHc, de 
31/05/2022, e demais despachos no Processo 2022/678109,
rESolVE:
rEVoGar a PorTaria 2268/2017-dG/cGP, que designou a servidora 
MarGarETE do Socorro fErrEira loBaTo, matrícula 3263665/1, para 
proceder à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do Termo 
de Credenciamento nº 043/2017, firmados entre este Departamento e a 
clÍNica l M MElo caSTro ME. - PSicoMEd, bem como, dos respectivos 
termos aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações 
que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme 
acordados.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 01/06/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral
Portaria Nº 4095/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
em 21/09/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 005/2022-cHc, de 
31/05/2022, e demais despachos no Processo 2022/678109,
rESolVE:
rEVoGar a PorTaria 387/2015-dG/cGP, que designou a servidora 
MarGarETE do Socorro fErrEira loBaTo, matrícula 3263665/1, para 
proceder à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto dos 
Termos de Credenciamentos Médicos, firmados entre este Departamento e 
as clínicas l M MElo caSTro - ME e M r MÉdicoS lTda, conforme abaixo 
especificados, bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-
lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel 
execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados. 

termo de credenciamento credenciado início da 
vigência

2015/02 l M MElo caSTro – ME 26/01/2015
2014/08 M r MÉdicoS lTda 28/11/2014

os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/06/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral

Protocolo: 857435

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato: 094/2022
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa EXTra diSTriBUidora dE aGUa 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf, sob o nº 46.470.984/0001-75.
oBJETo: contratação de empresa especializada para fornecer MaTErial 
dE coNSUMo áGUa MiNEral SEM GáS E ENVaSada EM coPo dE 200 Ml, 
EM caiXa coM 48 UNidadES, ENTrEGa Parcial
Valor: o valor do presente Termo de contrato é de r$ 270.312,00 (du-
zentos e setenta mil e trezentos e doze reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
função: 06 Segurança Pública; Subfunção: 122 adiministração Geral; 125 
Normatização e fiscalização; Programa: 1297 Manutenção de Gestão; 
1502 Segurança Pública; Projeto/atividade: 8338 operacionalização das 
ações administrativas; 8830 implementação das Unidades do dETraN; 
Elemento de despesa: 339030.07 outros despesas de custeio – Gêneros 
de alimentação; fonte de recursos: 0261 0661 recursos Próprios; recur-
sos Próprios – Superavit.
ViGÊNcia: início: 23/09/2022 Término: 22/09/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 23/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral dETraN-Pa

Protocolo: 857251
eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato: 092/2022
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa P G liMa coM EirEli, inscrita no 
cNPJ/Mf, sob o nº 23.493.764/0001/61.
oBJETo: o seguinte contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de material de consumo, álcool Gel an-
tisséptico 70%, limpeza e higienização das mãos, composição: álcool Etí-
lico Hidratado a 70° iNPM, carbômero, Neutralizante, água, frasco de 500 
ml com aplicador (dosador) e alcool Etilico Hidratado 70° iNPM, liquido, 
frasco com 1 litro, para limpeza em superficie diversas, visando atender 
as demandas deste dEParTaMENTo dE TraNSiTo do ESTado do Pará.
Valor: o valor do presente Termo de contrato é de r$27.540,00 (Vinte e 
sete mil, quinhentos e quarenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
função: 06 Segurança Pública; Subfunção: 122 adiministração Geral; Pro-
grama: 1297 Manutenção de Gestão; Projeto/atividade: 8338 operaciona-
lização das ações administrativas; Elemento de despesa: 33.90.39 Mate-
rial de limpeza e Higienização - consumo; fonte de recursos: 0261 0661 
recursos Próprios; recursos Próprios – Superavit.
ViGÊNcia: início: 19/09/2022 Término: 18/09/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 19/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral dETraN-Pa

Protocolo: 857252

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4054/2022-daF/cGP, de 20/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1147998;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
José Justo dos Santos ramos Júnior, matrícula nº 5953249/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir 
despesas de pequeno vulto, emergenciais, e de pronto pagamento que 
possam vir a ocorrer nas áreas de responsabilidade da cirETraN de capa-
nema e de suas gerências diretamente subordinadas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 2.000,00
3339036-r$- 500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4055/2022-daF/cGP, de 20/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1186067;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
Gislaine Teles avelino Nadler, matrícula nº 5946800/1.
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art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
800,00 (OITOCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de 
pequeno vulto, emergenciais, e de pronto pagamento que possam vir a 
ocorrer nas áreas de responsabilidade da cirETraN de Medicilândia e de 
suas gerências diretamente subordinadas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 800,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4057/2022-daF/cGP, de 20/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1189210;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
antonia ivanilde Pereira dos Santos, matrícula nº 5231280/4.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
100,00 (CEM REAIS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municí-
pios de; Bragança, conforme Processo de diárias n° 2022/1152752.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 100,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03/10/2022 a 28/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4058/2022-daF/cGP, de 20/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1187788;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Eduardo Monteiro de araújo, matrícula nº 5963952/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
60,00 (SESSENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergen-
ciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municípios 
de; Vigia, conforme Processo de diárias n° 2022/1120598.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 60,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03/10/2022 a 28/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4059/2022-daF/cGP, de 21/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1171464;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
antonio francisco de Souza Jambo, matrícula nº 55590240/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas 
emergenciais, no municipio de almeirim/Monte dourado.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339036-r$-2.000,00
3339039-r$-2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 856982

.

diÁria
.

Portaria nº 4072/2022-daF/cgp, de 21/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1206612;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZoiTo E MEia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Paragominas para os municípios de BELÉM – 05/10 a 23/10/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

NoMe MatricULa
alexandre dos Santos da Silva 57201985/1

amanda alves Nazaré 57211785/2
carlos diego Silva dos anjos 57215003/2
cleo andeson Sousa ferreira 5958747/1

Edimar Soares Moreira 57201944/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4073/2022-daF/cgp, de 21/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1208473;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Santarém 
para o município de Belém no período de 21/10 à 05/11/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio em 
especial por ocasião da operação cirio 2022.

NoMe MatricULa
José carlos de Souza Nascimento 57230623/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4075/2022-daF/cgp, de 21/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1208224;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Capa-
nema para o município de Belém no período de 17/10 à 04/11/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio em 
especial por ocasião da operação cirio 2022.

NoMe MatricULa
antonio carlos da cunha figueiredo 57202223/1

denis Pinheiro Vales 57207186/1
José roberto farias da Silva 57201801/1
Maria ivone lima dos Santos 57230585/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4076/2022-daF/cgp, de 21/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1208380;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Castanhal 
para o município de Belém no período de 21/10 à 05/11/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio em 
especial por ocasião da operação cirio 2022.

NoMe MatricULa
Mário Sérgio Silva da Silva 57202007/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4077/2022-daF/cgp, de 21/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1207684;
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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 Santa-
rém para os municípios de BELTERRA – 06/10 a 16/10/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

NoMe MatricULa
Benedito dos Santos araújo Júnior 57201660/1

derivaldo Gonzaga alves 57201632/1
Jean da Silva e Silva 57201709/1

Sharley Jones Valente Barbosa 55207765/1
rodolfo campos Sales 57201770/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 856978
Portaria nº 3987/2022-daF/cgp, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1180168;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 02 à 16/10/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículos, fiscalização de trânsito acompanhar 
os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos de carga na 
balança localizada no Km-14 da rodovia Pa-483, bem como cumprir o cro-
nograma estabelecido pela dTo.

NoMe MatricULa
Mauro clovis Gomes da Silva 57227318/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4008/2022-daF/cgp, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1158240;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de NoVE E MEia (09 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de JACUNDÁ – 22/09 a 01/10/2022, a fim de minis-
trar os Cursos Especializados para Formação e Atualização de Profissionais 
Mototaxistas, bem como realizar palestras sobre Educação no Trânsito no 
referido município.

NoMe MatricULa
carlos Magno Trindade ferradais 57188923/1
Elvis Nazareno da Silva Miranda 80845553/1

Jaime da Silva ramos 3264831/1
Maria de Nazaré Benício Gomes 3154009/1

ivanna antunes Gurgel 57175607/1
Maria dalva cordeiro Pantoja 57198714/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4068/2022-daF/cgp, de 21/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1208566;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUiNZE E MEia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Altamira para os municípios de BELÉM – 21/10 a 05/11/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

NoMe MatricULa
José Neto Santos alves 57223373/2
Marco aurélio reis Sena 57201765/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4069/2022-daF/cgp, de 21/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/121083;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Bragança para o município de Belém no período de 03 à 21/10/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio em 
especial por ocasião da operação cirio 2022.

NoMe MatricULa
igor Santos Soares 5958748/1

Madson William ribeiro da Silva 5958753/1
Mara Nataly chaves dos Santos 5958509/1

Samarthony Henrique da Silva cordeiro 5959074/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4070/2022-daF/cgp, de 21/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1208681;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZoiTo E MEia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Itaituba para os municípios de BELÉM – 21/10 a 08/11/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

NoMe MatricULa
antonio carlos almeida Santos 57214204/2

Elisângela costa de Souza Travassos 57201292/1
francisco Nedson ferreira Nunes 57201528/1

Jairo Nogueira da costa 57201191/1
Marcos aurélio castro feitosa 57201534/1

orlane ferreira Nunes 57227349/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4071/2022-daF/cgp, de 21/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1208737;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Ma-
rabá para o município de Belém no período de 21/10 à 08/11/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio em 
especial por ocasião da operação cirio 2022.

NoMe MatricULa
antonio Gilberto alves da costa 57201651/1

darlan Pereira da Silva 57201673/1
dennis de lima duarte 5958558/1
francisco aires da Silva 57201674/1
Genival alves de Sousa 5868157/3

Jefferson Eduardo Carvalho Ramos 5949907/2
Joana Paula Neves dos Santos 5958963/1

João Bosco Mendes Júnior 57201706/1
José leandro cecim Pinto 5964208/1

seph ricardo costa e costa 5958766/1
Marizângela Bittencourt 57201741/1

Pedro da Silva lima Junior 5958543/1
rodrigo Serra dos Santos 4220010/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 856974
Portaria nº 4113/2022-daF/cgp, Belém, 22/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1223437;
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 Mu-
nicípio de Belém para os municípios de SaNTaNa do araGUaia – 10/10 
a 16/10/2022, SÃo fÉliX do XiNGU – 17/10 a 22/10/2022, TUcUMÃ – 
23/10 a 28/10/2022, XiNGUara – 29/10 a 01/11/2022, XiNGUara/BElÉM 
– 02/11 a 03/11/2022, a fim de prestrar treinamento nas CIRETRAN’s dos 
referidos municípios, a fim de esclarecer dúvidas in loco sobre a correta 
utilização de recursos de diárias, suprimento de fundos e salientar a impor-
tância da qualidade do gasto no setor público.

NoMe MatricULa
ana cláudia Santiago Pinheiro 2009277 /1

odinéa Pereira dos reis 57193851 /2
ana rosa Teixeira cardoso 26808 /1

rosemary Sousa rocha 54191530 /2
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delmaria do Nascimento Souza 3263428 /1
abdorman Sobrinho Santiago 57192796 /1
Vera lúcia da Silva campos 57192793 /1

Manoel de Jesus filocreão Sanches 55590040 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 857426

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de reVoGaÇÃo
concorrência nº 001/2022-detraN/Pa
considerando o Processo administrativo nº 2022/213139, referente ao 
processo licitatório sob a modalidade de coNcorrÊNcia PÚBlica, do tipo 
técnica e preço, cujo objeto é a contratação de serviço de consultoria téc-
nica de engenharia em gerenciamento de contratos, apoio técnico na su-
pervisão e fiscalização de obras e serviços, estudos de viabilidade técnica, 
assessoria em planos de trabalho, especificações, laudos e pareceres téc-
nicos, elaboração de projetos, orçamentos e vistorias e outros da mesma 
natureza na capital e interior do Estado;
considerando que, por meio de recomendação do Parecer Jurídico nº 
695/2022-ProJUr/dETraN, avaliou-se a necessidade de adequações téc-
nicas substanciais no instrumento convocatório para o objeto pretendido, 
que inviabilizam a continuidade da concorrência nº 001/2022-dETraN/Pa, 
nos termos originalmente previstos no certame em questão;
Considerando que o processo licitatório em questão ainda não foi finaliza-
do, estando na fase de análise dos documentos de habilitação, não tendo 
sido, portanto, adjudicado ou homologado, não havendo prejuízo a tercei-
ros, dispensando, assim, o contraditório e ampla defesa das licitantes para 
o presente ato;
considerando que o caput do art. 49 da lei nº 8.666/93, possibilita que 
autoridade competente revogue a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, o que se amolda ao presente caso, pe-
las motivações e fundamentos constantes do Processo nº 2022/1172871;
dEcido:
rEVoGar a coNcorrÊNcia Nº 001/2022-dETraN/Pa, advindo do Pro-
cesso administrativo nº 2022/213139.
Publique-se.
Belém, 22 de setembro de 2022.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
dirETora GEral do dETraN/Pa

Protocolo: 857262

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

coNtrato 25
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-Turmas 5,17,29,41
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Josimar Guedes de alencar
Endereço: rua ceará, apto 101
Bairro: Estrela-castanhal/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857149
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- término de Vínculo: 21/09/2022
Motivo: diSTraTo a PEdido
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: Maria HElENa BorGES dE SoUSa SilVa
Matrícula: 5947565/1 – aGENTE PENiTENciário
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 857234

.

errata
.

ERRATA DE PORTARIA Nº 784/2022, publicada no Diário Oficial Nº 
34.994 de 03 de junho de 2022,
oNde se LÊ:
Servidor (es): 57207468 – dJaNE fErrEira da SilVa – aGP; 54181435 – 
MarcoS aNToNio ViEira da cUNHa – MoToriSTa; 57174361 – oNiSio 
da SilVa raMoS JUNior – aGP.
Período: 5 a 25/4/2022 - diária(s): 20 e ½ (vinte e meia)
Leia-se:
Servidor (es): 57207468 – dJaNE fErrEira da SilVa – aGP; 54181435 – 
MarcoS aNToNio ViEira da cUNHa – MoToriSTa; 57174361 – oNiSio 
da SilVa raMoS JUNior – aGP.
Período: 5 a 30/4/2022 - diária(s): 25 e ½ (vinte e cinco e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 857063

.

.

coNtrato
.

coNtrato 06
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 6,18,30,42
Valor Total: r$ 1.920,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):leila da costa almeida
Endereço: rua do fio, 585
Bairro: Telégrafo-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857120
coNtrato 03
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 3,15,27,39
Valor Total: r$ 2.560,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Eber Barreto de Souza
Endereço: Passagem alacid Nunes,371
Bairro: Tenoné-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857118
coNtrato 04
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 4,16,28,40
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):francisca luciannethy Pimentel oliveira
Endereço: resid. Marechal nº 48
Bairro: Santa catarina-castanhal/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857119
coNtrato 01
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 25 e 37
Valor Total: r$ 960,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.15028833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):carlos felipe de almeida cavalcante
Endereço: rua irituia, 75,
Bairro: Marambaia-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857115
coNtrato 02
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 2,14,26,38
Valor Total: r$ 2.560,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):dalton davis favacho da rocha
Endereço: Passagem Santa Maria ii
Bairro: Sacramenta-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857116
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coNtrato 24
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 4,16,28,40
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Janilson Tavares Moraes
Endereço: Passagem Murumbi,01
Bairro: coqueiro-ananindeua/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857147
coNtrato 22
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 2,14,26,38
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Erica fabricia Silva Pinheiro
Endereço: rodovia augusto Montenegro nº 4120, apto 106
Bairro: Parque Verde-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857144
coNtrato 23
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 3,15,27,39
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Evandro Pereira de lima
Endereço: tv. Barão de Mamoré,171
Bairro: São Brás-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857145
coNtrato 15
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 5,17,29,41
Valor Total: r$ 2.560,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Mario celio da Silva Morais
Endereço: rua Brigadeiro cecche
Bairro: Val-de-cães-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857133
coNtrato 16
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 7,19,31,43
Valor Total: r$ 1.920,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Nubia leticia Maia Barbosa
Endereço: rua Monsenhor José Maria lago,15
Bairro: cristo-castanhal/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857136
coNtrato 26
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 6,18,30,42
Valor Total: r$ 1.920,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Julia Magalhães de oliveira
Endereço: rua Modesto Silva,970
Bairro: independente i-altamrira/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857151
coNtrato 27
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 7,19,31,43
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301

Plano interno: 1050008833c
contratado(a):lidiany correa Serrão
Endereço: Tv. 09 de janeiro,3550
Bairro: cremação-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857152
coNtrato 28
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 8,20,32,44
Valor Total: r$ 1.920,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Mayara Soares ribeiro
Endereço: conj. costa e Silva,46
Bairro: Souza-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857153
coNtrato 29
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 9,21,33,45
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Natali Gabrieli Benassuly de freitas
Endereço: rua claudio Sanders,727
Bairro: centro-ananindeua/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857156
coNtrato 30
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 10,22,34,46
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):risolete Gesta farias
Endereço: av. José Bonifácio, 1582
Bairro: Guamá-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857158
coNtrato 12
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 1,13,25,37
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):carlos alberto Barbosa custodio
Endereço: alameda antenor albuquerque,2069
Bairro: centro-Breves/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857128
coNtrato 13
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 2,14,26,38
Valor Total: r$ 1.920,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Elton duarte da Silva
Endereço: rua G, loteamento falcolândia,18
Bairro: cidade Nova-ananindeua/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857129
coNtrato 14
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 3,15,27,39
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):fernando campos Nazaré
Endereço: rua lameira Bittencourt,05
Bairro: Bengui-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857130
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coNtrato 09
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 9,21,33,45
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):raimundo augusto Pereira amaral
Endereço: alameda Tapajós, nº 27
Bairro: Mosqueiro-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857125
coNtrato 11
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 11,23,35,47
Valor Total: r$ 1.680,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Thiara de oliveira Pereira
Endereço: Jardim Pindorama,03
Bairro: Santa izabel-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857126
coNtrato 07
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 7,19,31,43
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a): ludymila andrade regis
Endereço: Tv.Mauriti,3106
Bairro: Marco-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857122
coNtrato 08
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 8,20,32,44
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Maria de lourdes Gomes Barradas
Endereço: Tv. São Sebastiao,164
Bairro: Sacramenta-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857123
coNtrato 18
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 9,21,33,45
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):ródman Marcio correa dos Santos
Endereço: rua Benjamin,151
Bairro: cabanagem-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857139
coNtrato 20
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 11,23,35,47
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Thiago Victor da Silva chagas
Endereço: residencial denise Melo, Bl c, apto 205
Bairro: Guanabara-ananindeua/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857141
coNtrato 21
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 1,13,25
Valor Total: r$ 2.160,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301

Plano interno: 1050008833c
contratado(a):daiane Gasparetto da Silva
Endereço: av. Governador José Malcher,2020
Bairro: Nazaré-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857142
coNtrato 37
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 5,17,41
Valor Total: r$ 1.440,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Elisoneide de Nazaré freitas rodrigues
Endereço: rua diogo Moia,770
Bairro: Umarizal-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857169
coNtrato 38
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 6,18,30,42
Valor Total: r$ 1.600,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):fabio alexandre da Silva Siqueira
Endereço: conj. rouxinol, casa 10
Bairro: rouxinol-castanhal/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857170
coNtrato 39
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 7,19,31,43
Valor Total: r$ 1.920,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):ingrid Silva do amaral
Endereço: alameda Manoel Porpino, 169
Bairro: cristo redentor-castanhal/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857171
coNtrato 40
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 8,20,32,44
Valor Total: r$ 1.600,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Jessica do carmo Martins Pinheiro
Endereço: tv. Ponto certo,137
Bairro: Ponto certo-São domingos do capim/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857172
coNtrato 32
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 12,24,36,48
Valor Total: r$ 2.560,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Veridiana Valente Pinheiro castro
Endereço: Tv. Humaitá,1301
Bairro: Pedreira-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857162
coNtrato 42
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 11,23,35,47
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):rosiane do Socorro de Souza Barbosa
Endereço: Passagem Piçarreira,520
Bairro: Mirizal-Marituba/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857176
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coNtrato 33
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 1,13,25,37
Valor Total: r$ 1.600,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):albino celio Pereira antunes
Endereço: Tv. floriano Peixoto,1800
Bairro: centro-castanhal/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857165
coNtrato 34
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 2,14,26,38
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a): cristilene Tavares Henriques
Endereço: Passagem redenção,40
Bairro: Pedreira-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857166
coNtrato 35
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 03, 15, 27 e 39
Valor Total: r$ 1.920,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):debora Monteiro Pantoja Godot
Endereço: rua dr. luiz de almeida,2031
Bairro: Saudade i-castanhal/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857167
coNtrato 41
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 9,21,33,45
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Karin lucia de freitas Monteiro
Endereço: Tv. 14 de março,1791
Bairro: Nazaré-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857174
coNtrato 44
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 1,13,25,37
Valor Total: r$ 1.920,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):adriana ferraz do Prado Maués
Endereço: rua fernando Guilhon,1703
Bairro: Batista campos-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857182
coNtrato 45
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 4, 16, 28 e 40.
Valor Total: r$ 1.920,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):andrei raniery Pereira Teixeira
Endereço: alameda João cruz, 1329
Bairro: centro-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857187
coNtrato 46
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 5,17,29,41
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301

Plano interno: 1050008833c
contratado(a):danielle cristina da conceição furtado
Endereço: Passagem Guajará Viii, nº 11
Bairro: coqueiro-ananindeua/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857189
coNtrato 47
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 6,18,30,42
Valor Total: r$ 2.560,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):fadua Jorbelha caldas ferreira antônio
Endereço: rua lauro Sodré,75
Bairro: Terra firme-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857191
coNtrato 49
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 11,23,35,47
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Salomão dos Santos Melo
Endereço: Jardim Pindorama, casa a
Bairro: coqueiro-ananindeua/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857194
coNtrato 43
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 12,24,36,48
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Sandra regina Souza cordeiro
Endereço: rua dos ipês,37
Bairro: centro-ananindeua/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857179
coNtrato 50
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 12,24,36,48
Valor Total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 22/09/2022 - Vigência: 21/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Thainan azevedo de oliveira
Endereço: Passagem Boa Ventura da Silva,980
Bairro: fátima-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857198
coNtrato 61
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 11,23,35,47
Valor Total: r$ 4.480,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):odair José de oliveira
Endereço: rua Barão de igarapé-Mirim,S/N
Bairro: Guamá-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857226
coNtrato 62
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 12, 24, 36 e 48
Valor Total: r$ 3.840,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):rafael da Silva damasceno
Endereço: av. Boulevar das águas, cond. Soure, apto 101
Bairro: Novo Horizonte-Marituba/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857230
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 coNtrato 54
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 4,16,28,40
Valor Total: r$ 4.480,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Elton José ferreira da Silva
Endereço: av.16 de novembro,69
Bairro: Mosqueiro-Mosqueiro/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857211
coNtrato 53
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 3,15,27,39
Valor Total: r$ 3.840,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Eder lima da Silva
Endereço: Tr. Honório dos Santos,1327
Bairro: Jurunas-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857200
coNtrato 57
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 7,19,31,43
Valor Total: r$ 4.480,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):lindiney augusto da Silva Moura
Endereço: Passagem Matilde,288
Bairro: curió-Utinga-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857215
coNtrato 56
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 6,18,30,42
Valor Total: r$ 3.840,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):leonny Guilherme Botelho do couto
Endereço: conj. Tapajós,5
Bairro: Tapanã-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857214
coNtrato 58
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 8,20,32,44
Valor Total: r$ 3.840,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Marcelo coelho Viana
Endereço: rua luiz Braga,300
Bairro: apeú-castanhal/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857218
coNtrato 59
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 08, 21, 32 e 44
Valor Total: r$ 4.480,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Matheus da conceição Moraes
Endereço: rua Manoel de Souza,193
Bairro: distrito industrial-ananindeua/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857222
coNtrato 60
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 10,22,34,46
Valor Total: r$ 3.840,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301

Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Mayra raiol duarte
Endereço: cond.Mururé,casa 01
Bairro: coqueiro-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857223

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 048/2020
termo aditivo: 2
data da assinatura: 16/09/2022
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Do preço e da forma de pagamento e do prazo de vigência.
Motivo: o contrato será reajustado, em aproximadamente 9,3532%, con-
forme o índice iGP-M (julho/2022), passando o valor global de r$ 515,76 
para r$ 564,00, considerando o aumento do valor unitário de r$ 21,49 
para r$ 23,50. o prazo de vigência será prorrogado pelo período de 12 
(doze) meses, iniciando em 18/09/2022 e encerrando em 17/09/2023, sob 
a luz dos ditames do art. 57, ii da lei nº 8.666/93.”
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho 
97.101.03.421.1502.8283, natureza da despesa: 339039, fonte 0101 (es-
tadual), Pi: 1050008283c.
Processo: 2020/259495
contrato: 048/2020
Exercício: 2022
contratado: Pro-rad coNSUlTorES EM radioProTEÇÃo S/S lTda
cNPJ: 87.389.086/0001-74
Endereço: rua rui Barbosa, n° 118, Bairro: Vila Jardim américa, cidade 
cachoeirinha, rio Grande do Sul.
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - Secretá-
rio de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 856926

.

.

diÁria
.

coNtrato 31
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208-turmas 11,23,35,47
Valor Total: r$ 2.560,00
data da assinatura: 21/09/2022 - Vigência: 20/09/2023
orçamento: Programa de Trabalho:97.101.03.128.15028833;
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47; fonte de recursos:0101/0301
Plano interno: 1050008833c
contratado(a):Tuany Sarmento da Silva
Endereço: Tv. aveiro,56
Bairro: Marambaia-Belém/Pa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 857160
diÁria
Portaria Nº: 00908/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5935525; clEBSoN da coNcEicao SaNToS; Policial PENal; Período: 
18/08/2022 a 18/08/2022 origem: aBaETETUBa; destino: BElÉM; obje-
tivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; diá-
ria(s): ½ (meia diária);
5911486; clEidiVal PiNHEiro coSTa; Policial PENal; Período: 
18/08/2022 a 18/08/2022 origem: aBaETETUBa; destino: BElÉM; obje-
tivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): ½ 
(meia diária);
5953840; lUaN alBErY aSSUNcao foNSEca; Policial PENal; Período: 
18/08/2022 a 18/08/2022 origem: aBaETETUBa; destino: BElÉM; obje-
tivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): ½ 
(meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 857487
diÁria
Portaria Nº: 00960/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5949866; JEaNNYSoN cHrYSTiaN TorrES loPES; Policial PENal; Pe-
ríodo: 01/09/2022 a 02/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; des-
tino: TUcUrUÍ; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo 
dE TriBUNal dE JÚri.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5954287; Marcio raMoS cordEiro; Policial PENal; Período: 
01/09/2022 a 02/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
TUcUrUÍ; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo dE 
TriBUNal dE JÚri.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5954303; ValdoMiro coSTa rodriGUES; Policial PENal; Período: 
01/09/2022 a 02/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
TUcUrUÍ; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo dE 
TriBUNal dE JÚri.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 857493
diÁria
Portaria Nº: 00970/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5953919; aGNaldo dE SoUZa MEdEiroS; Policial PENal; Período: 
09/08/2022 a 11/08/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: ca-
METá; objetivo: EScolTar PPl Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia.; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
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5949850; JacSoN WillaMS cUNHa JaQUES; Policial PENal; Período: 
09/08/2022 a 11/08/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: ca-
METá; objetivo: EScolTar PPl Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia.; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 857504
diÁria
Portaria Nº: 00973/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
8400423; iZaiaS PaNToJa da SilVa; MoToriSTa; Período: 19/08/2022 a 
19/08/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: BElÉM; objetivo: coNdUZir a 
VTr, Para fiNS dE BUScar ToNNEr Pra iMPrESSora, BErMUdaS dE 
BriM E MáScara Para PPls.; diária(s): 1 (uma diárias);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 857505
diÁria
Portaria Nº: 00961/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5948639; arY SaNToS SoUSa NUNES; Policial PENal; Período: 
14/09/2022 a 14/09/2022 origem: ParaUaPEBaS; destino: Eldorado 
do caraJáS; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo 
dE TriBUNal dE JÚri.; diária(s): ½ (meia diária);
5942098; PEdro iNacio Garcia doS SaNToS SilVa; aGENTE PENi-
TENciário; Período: 14/09/2022 a 14/09/2022 origem: ParaUaPEBaS; 
destino: Eldorado do caraJáS; objetivo: EScolTar o PPl Para Par-
TiciPar dE SESSÃo dE TriBUNal dE JÚri.; diária(s): ½ (meia diária);
5954353; THarlES alVES MiraNda; Policial PENal; Período: 
14/09/2022 a 14/09/2022 origem: ParaUaPEBaS; destino: Eldorado 
do caraJáS; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo 
dE TriBUNal dE JÚri.; diária(s): ½ (meia diária);
5954090; cESar da SilVa cHaVES; aGENTE PENiTENciário; Período: 
14/09/2022 a 14/09/2022 origem: ParaUaPEBaS; destino: Eldorado 
do caraJáS; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo 
dE TriBUNal dE JÚri.; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 857497
diÁria
Portaria Nº: 00968/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5950093; clEUdilENE SaNToS SilVa; Policial PENal; Período: 
19/08/2022 a 20/08/2022 origem: ParaUaPEBaS; destino: SaNTa iZa-
BEl do Pará; objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊN-
cia.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5950141; fraNciSco dE SoUSa BriTo; Policial PENal; Período: 
19/08/2022 a 20/08/2022 origem: ParaUaPEBaS; destino: SaNTa iZa-
BEl do Pará; objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊN-
cia.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5954160; fraNciSco rENaTo coSTa; Policial PENal; Período: 
19/08/2022 a 20/08/2022 origem: ParaUaPEBaS; destino: SaNTa iZa-
BEl do Pará; objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊN-
cia.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5949882; JoSE icaN diorGiS PicaNco iVaNoViTcH; Policial PE-
Nal; Período: 19/08/2022 a 20/08/2022 origem: ParaUaPEBaS; desti-
no: SaNTa iZaBEl do Pará; objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE 
TraNSfErÊNcia.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 857500

.

.

FÉrias
.

EXclUSÃo dE fÉriaS
Portaria nº 2574/22/dGP/seaP, de 23/09/22.
EXclUir nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, da PorTaria 
de férias nº 2502/22/dGP/SEaP, de 02/09/2022, publicada no doE nº 
35.108, de 08/09/22, o servidor roNY doS SaNToS BarroS, Matrícula 
funcional nº 5954254.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 857508

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 641 de 22.09.2022
Servidor: cora carrEira rodriGUES crUZ
Matrícula: 32573/1
cargo: atendente referência i.
Objeto: Designada como fiscal da contratação do Conselho Regional de 
Administração/Pará, sob o CNPJ n° 04.711.149/0001-30, para fins de ins-
crição e participação dos servidores da Secretaria de Estado de cultura, no 
XVii fia – fórum internacional de administração, mediante inexigibilidade 
de licitação.

Protocolo: 857072

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 007/2022
a Secretaria de Estado de cultura, neste ato, representada pelo Excelen-
tíssimo Senhor Secretário de Estado de cultura, BrUNo cHaGaS da SilVa 
rodriGUES fErrEira, no uso de suas atribuições legais, rESolVE auto-
rizar a contratação, mediante diSPENSa dE liciTaÇÃo, com fundamento
no art. 24, inciso XXiV, da lei 8.666/1993 e alterações posteriores, no va-
lor de r$ 361.388,00 (trezentos e sessenta e um mil trezentos e oitenta e 
oito reais) da orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000, cNPJ 03.584.058/0001-
18, para locação da ESTaÇÃo daS docaS, para a instalação do Projeto 
Varanda de Nazaré, conforme processo administrativo 2022/1200562.
Belém-Pa, 23 de setembro de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura-SEcUlT

Protocolo: 857246

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01987
Processo Nº: 2022/1159512
Valor: r$1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 16/09/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de Cre-
denciamento 006/2019 e 005/2020SEcUlT, para atender à programação do 
evento Primavera de Museus 2022, desenvolvido pelo SiMM/SEcUlT.
oriGEM: Edital de credenciamento 006/2019 e 005/2020-SEcUlT, inexi-
gibilidade de licitação nº 007/2019 e 017/2020.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000(re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
257594 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503.8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: aNToNio KlEBEr SoarES fariaS, 
matrícula: 57190466/1.
coNTraTado: aldriN MoUra dE fiGUEirEdo cPf Nº 352.327.732-91.
ENdErEÇo: r. dioGo Moia, 982, cEP: 66055-170, fáTiMa - BElÉM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 856995
Portaria Nº 643 de 23 de seteMBro de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais 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 cultura, aprovado pelo decreto nº 1.434, de 13 de 
dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- o Processo nº 2022/1231698, de 23.09.2022.
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores allaN PiNHEiro dE carValHo, matrícula 
nº 57188175/4, ocupante do cargo de diretor do departamento de Músi-
ca; aNToNio lUciaNo GoMES do roSário, Matrícula nº 54185955/2, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão cultural-licenciatura em Educa-
ção artística; SoNia MarGarETH SaNTiaGo, matrícula nº 715832/1, ocu-
pante do cargo Técnico em Gestão cultural- Biblioteconomia, para compo-
rem a comissão de análise de credenciamento, que tem suas atribuições 
previstas no item 04, do Edital de credenciamento nº 003/2022: artistas, 
Profissionais e Fazedores e Fazedoras da Cultura, publicado no Diário Ofi-
cial do Estado nº 35.126, de 23.09.2022.
ii – Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dE-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 23 de Setembro de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 857080
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01988
Processo Nº: 2022/1095204
Valor: r$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
daTa da EMiSSÃo: 16/09/2022
oBJETo: contratação do coNSElHo rEGioNal dE adMiNiSTraÇÃo/
PARÁ, CNPJ 04.711.149/0001-30, para fins de INSCRIÇÃO no XVII Fórum 
internacional de administração “a ciência da administração sob a Égide da 
Ética, Sustentabilidade e Governança”.
oriGEM: inexigibilidade de licitação nº 054/2022.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039-oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS- PESSoa JUrÍdica PTrES: 158338 Pi: 4120008338c aÇÃo: 
279385 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297.8338.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: cora carrEira rodriGUES crUZ, 
Matricula: 32573-1.
coNTraTada: coNSElHo rEGioNal dE adMiNiSTracao Para E aMa – 
cNPJ º 04711149-0001/30.
ENdErEÇo: TV QUiNTiNo BocaiUVa, 2301, Sala 2303, crEMacao, cEP 
66.045-315, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 857216
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FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1807 de 23 de seteMBrode 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1161032.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina 
“WorKSHoP dE dESENHo: faUNa E flora da aMaZÔNia EM BElÉM” re-
ferente à iN 1284/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) Ednaldo 
Nunes Britto, Matrícula nº: 5765161; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUl-
TUral- arTES ViSUaiS; e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) 
andrei Miralha Padilha duarte, matrícula nº: 54186059; cargo: TÉcNico 
EM GESTÃo cUlTUral- arTES ViSUaiS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 856888

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1284/2022
Pae: 2022/1161032
objeto: contratação de instrutor, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executar o: “WorKSHoP dE 
dESENHo: faUNa E flora da aMaZÔNia EM BElÉM”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, ambos da 
lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 983/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036; 
ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido(a): camila Honda, inscrito (a)no cPf de nº 839.337.942-34.
Valor Total: r$ 2.100,00 (dois Mil e cem)
data: 23/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1284/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1284/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 23/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 856887

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1724 - cGP/ FcP de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e de acordo com 
o Processo 2022/1074177 de 23/08/2022 – cBPaV/ dli/ SBfcP/ cGP/ fcP.
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos a servidora Maria do Socorro Baia 
doS SaNToS, matrícula: 32131/1, cPf: 134.304.082-53 rG: 1365497, 
coordenadora/ Biblioteconomista, lotada na coordenadoria da Biblioteca 
Pública arthur Vianna.

aÇÃo FoNte de recUrso eLeMeNto de desPesa VaLor
231256 0101 339030 r$ 4.400,00

 objetivo: aquisição de materiais de consumo/ expediente e pedagógico 
para atendimento das atividades diárias, recreativas e culturais, bem como 
a realização de serviços técnicos, etiquetagem e organização do acervo 
nas referidas Bibliotecas vinculadas ao Sistema de Bibliotecas da fcP, lo-
calizadas nas USiPaZ dos municípios de ananindeua, Marituba, Marabá, 
Parauapebas, canaã dos carajás e altamira, assim como as localizadas nos 
bairros da cidade de Belém (Jurunas, Terra firme, Benguí, cabanagem e 
Guamá), visando o melhor desenvolvimento das atividades e atendimento 
das comunidades na qual estão inseridas, facilitando e melhorando o de-
sempenho das ações do Sistema.

* Prazo para aplicação dos recursos: 45 (quarenta e cinco) dias a contar da 
data de emissão da oB (ordem Bancária).
* Prazo de prestação de contas: 15 (quinze) dias após o término do período 
de aplicação.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Pará – fcP

Protocolo: 857164

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 50/2022.
EXErcÍcio: 2022.
oBJETo: fornecimento de gêneros alimentícios (café e açúcar).
daTa da aSSiNaTUra:31/08/2022.
ViGÊNcia:31/08/2022 a 30/08/2023.
ModalidadE: Pregão eletrônico nº 19/2021/SEPla
Valor: r$ 10.584,00
orÇaMENTo: PT. 47201131221297, aT: 8338, fT: 0101, Nd: 339030.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado: S da c SaNToS coMErcio E SErViÇoS lTda. inscrito(a) 
no cNPJ/ sob o nº 40.508.894/0001-40, sediado na, rod.Br 316 nº 1762 
bairro atalaia Belém/Pa
Proc. Nº: 2022/648263.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 857111

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 01
coNTraTo: 2/2021
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: Prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados de 
20/09/2022 a 19/09/2023;
daTa dE aSSiNaTUra: 19/09/2022
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes
coNTraTado: Mendex Networks Telecomunicações lTda, cNPJ 
08.219.232/0001-47, sediada na rua dos Expedicionários, 238, sala 01, 
centro, cEP 11.930-000 em Pariquera-açu/S.
aUToriZo do Proc. Nº: 2022/905796.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 857518

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 23/2022
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 14.700.157/0001-34, e a empresa MarcoS Sadao SHi-
raKaWa 14487391873, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 28.658.826/0001-61.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo maestro Marcos Sadao 
Shirakawa, necessários ao 4º festival de Bandas do Pará, que ocorrerá no 
período de 19 a 30 de setembro de 2022, nas cidades de Belém e currali-
nho/Pa, conforme processo nº 2022/1158381.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25 iii da lei 
8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 15.000,00 (quinze mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
PT: 47201 13 363 1501, Nd: 339039 (EVENfEBa), fT: 0101, aT: 8507
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém, 20 de setembro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 857340

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 23/2022, para contratação da empresa Mar-
coS Sadao SHiraKaWa 14487391873, visando a participação do maes-
tro Marcos Sadao Shirakawa, necessário ao evento 4º festival de Bandas 
do Pará, que ocorrerá no período de 19 a 30 de setembro de 2022, nas ci-
dades de Belém e curralinho/Pa, conforme processo nº 2022/1158381.
Valor: r$ r$15.000,00 (quinze mil reais).
Belém, Pa, 20 de setembro de 2022
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 857356
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
a Superintendente da fundação carlos Gomes, no uso de suas atribuições 
legais, acolhendo a decisão da coordenadora do procedimento, HoMo-
loGa a cotação Eletrônica nº 12/2022/fcG, Processo nº 2022/309740, 
a qual teve como objeto a aquisição de Equipamentos de rede, e o seguinte 
resultado:
item 1 - roTUlador ElETrÔNico: painel lcd com pré- visuali-
zação (01 UNd), BrENo rafaEl daS cHaGaS BarBoSa, cNPJ nº 
35.088.443/0001-60, valor total r$ 459,86;
Item 2 - KIT LOCALIZADOR DE CABOS: localizar e verificar erros em ca-
bos UTP cat 5e, cat6, fio de telefone, cabo coaxial, cabo USB e outros 
cabos, (02 UNd), M M alVarENGa coMÉrcio E SErViÇoS - ME, cNPJ nº 
01.219.642/0001-49, valor total r$ 509,78;
Todas as informações deste procedimento estão disponíveis em web.
banparanet.com.br/cotação, e http/www.compraspara.pa.gov.br.
Belém, 23 de setembro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 857312
terMo de HoMoLoGaÇÃo
a Superintendente da fundação carlos Gomes, no uso de suas atribuições 
legais, acolhendo a decisão da coordenadora do procedimento, HoMoloGa 
a cotação Eletrônica nº 13/2022/fcG, Processo nº 2022/624823, a qual teve 
como objeto a aquisição de forno de micro-ondas, e o seguinte resultado:
item 1 - forNo dE Micro-oNdaS: Volume mínimo de 30l, 110 volts, 
com iluminação interna, prato giratório, display para comandos e informa-
ções e regulação de tempo e de potência - (02 UNd), MEGa BraSil coMÉr-
cio E SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES EirEli, cNPJ nº 11.027.186/0001-
99, valor total r$ 1.444,88;
Todas as informações deste procedimento estão disponíveis em web.
banparanet.com.br/cotação, e http/www.compraspara.pa.gov.br.
Belém,23 de setembro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 857310

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

errata
.

errata
Retifica-se a PORTARIA Nº758 de 19/09/2022, publicada No Doe 
Nº 35.119 de 19/09/2022:
onde se Lê: Está PorTaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.
Leia-se: Está PorTaria entra em vigor a contar de 21 de julho de 2022.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
SEcrETária dE ESTado dE coMUNicaÇÃo, EM EXErcÍcio.

Protocolo: 856520

.

.

diÁria
.

Portaria nº 764 de 22 de setembro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, em exercício, usando de suas 
atribuições legais e conforme Proc. nº2022/1226484/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a servidora relacionada; 1½ (uma diária e meia), que se des-
locará para o município de capitão Poço nos dias 23 e 24 de setembro de 
2022, para acompanhamento de pauta do Governo do Pará.
NoME: JUliaNa MarTiNS liMa
MaTrÍcUla: 5949096
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 857525
Portaria nº 765 de 22 de setembro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, em exercício, usando de suas 
atribuições legais e conforme Proc. nº2022/1226536/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de Salinópolis no dia 26 de setembro de 2022, para acom-
panhamento de pauta do Governo do Pará.
NoME: JUliaNa MarTiNS liMa
MaTrÍcUla: 5949096
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 857527

Portaria nº 762 de 22 de setembro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, em exercício, usando de suas
atribuições legais e conforme Proc. nº2022/1225552/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma diária e meia), que
se deslocará para o município de capitão Poço nos dias 23 e 24 de
setembro de 2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do
Estado do Pará.
NoME: david Teixeira alves
MaTrÍcUla: 54191130
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação, em exercício
Portaria nº 763 de 22 de setembro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, em exercício, usando de suas
atribuições legais e conforme Proc. nº2022/1225228/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma diária e meia), que
se deslocará para o município de capitão Poço nos dias 23 e 24 de
setembro de 2022, para conduzir equipe que efetuará cobertura
jornalística.
NoME: carloS adriaNo rEZENdE da SilVa
MaTrÍcUla: 5966919
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 857505

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 007/2022
Processo Nº 2020/68256
coNTraTo Nº 080/2019
Objeto: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a retificação da Cláu-
sula Sexta – da vigência do termo aditivo n.º 006/2022
data de assinatura: 23/09/2022
data de vigência: 01/10/2022
Valor Global: r$ 151.310,40 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e dez 
reais e quarenta centavos)
fundamento legal: da alteração contratual, com acréscimo: art. 65, inciso 
i, alínea “b” c/c § 1º da lei nº. 8.666/93. dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.33
fonte: 0101006355
Plano interno (Pi): 4200008338c
contratado: crEdicar locadora dE VEÍcUloS lTda
cNPJ: 22.257.109/0001-41
Endereço: rua cristiano Moreira Sales, n° 42 – bairro: Estoril.
cEP 30.494-360 - Belo Horizonte,/MG
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 857090

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022
Processo Nº 2022/253076
objeto: aquisição de Equipamentos diversos para serem utilizados nos 
Estúdios da rádio e TV cultura.
responsável pelo certame: Benedito ivo Santos Silva
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br/ (UaSG:925807)
data da abertura: 06/10/2022
Hora da abertura: 10:00hs
dotação orçamentária:
funcional Programática: 65.201.24.126.1508.8238
Elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 4120008238E
funcional Programática: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 4120008338E
funcional Programática: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0261
Plano interno (Pi): 4120008338E
funcional Programática: 65.201.24.392.1503.8423
Elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 1030008423E
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funcional Programática: 65.201.24.392.1503.8425
Elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 1030008425E
funcional Programática: 65.201.24.813.1499.8795
Elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 1030008795E
funcional Programática: 65.201.24.12661508.8238
Elemento de despesa: 339030
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 4120008338c
ação Nº 231.452
retirada do Edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
Belém, 26 de setembro de 2022.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 857051

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 250/2022, de 23 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 da GTra/fUNTEl-
Pa, de 19/09/2022, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so n.º 2022/1208956, de 19/09/2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr 7 e ½ (sete e meia) diária(s) ao servidor ElioENai aNdradE 
da lUZ, matrícula nº 55588141/1, ocupante do cargo de MoToriSTa, para
custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de Pacajá, Vitória do Xin-
gú, Brasil Novo e Medicilândia, no período de 24/09 a 01/10/2022, com o 
objetivo de conduzir equipe técnica de logística e técnicos da rTV, para 
realizar suas atividades nos Municípios.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 857008

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: Portaria nº 211/2022-cPsP
Término de vínculo: 04/01/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: aNdErSoN da coNcEicao E SilVa
cargo: Servente
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria nº 212/2022-cPsP
Término de vínculo: 01/09/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: PaMEla caroliNE doS rEiS lUciaNo
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria nº 213/2022-cPsP
Término de vínculo: 08/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: EliEZEr PErEira caValHEiro
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 857346

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: aNa Maria  SaNToS PErdiGao
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 05/04/22 a 03/07/22
MaTricUla: 55585842/1  carGo: Prof
loTacao: EE aloiSio cHaVES/coNcordia do Para
laUdo MEdico: 89554

NoME: aNGEla Maria SilVa doS SaNToS
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 08/04/22 a 07/05/22
MaTricUla: 54183738/1 carGo: Prof
loTacao: EE NEdaUliNo SilVEira/aNaNidEUa
laUdo MÉdico: 89326
NoME: clEidiaNa XaViEr coSTa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 05/04/22 a 03/07/22
MaTricUla: 54180473/1  carGo: Prof
loTacao: EE GUilHErME GaBriEl/ParaGoMiNaS
laUdo MEdico: 89568
NoME: Edila roSE BaraTa dE liMa
coNcESSao: 12 diaS
PEriodo: 06/12/21 a 17/12/21
MaTricUla: 5947892/1 carGo: Prof
loTacao: EE BraSilia/icoaraci
laUdo MEdico: 206260a/1
NoME: EliSaNGEla da foNSEca SilVa BElEZa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 24/01/22 a 24/03/22
MaTricUla: 5778956/1  carGo: Prof
loTacao: dEParT EdUc aTiV fiSicaS/BElEM
laUdo MEdico: 89570
NoME: EriKa dE NaZarE coElHo MorEira
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 31/03/22 a 29/05/22
MaTricUla: 57196071/2  carGo: ESPEc EdUc
loTacao: dirEToria dE ENSiNo/BElEM
laUdo MEdico: 89562
NoME: fraNciSca aNUNciacao da SilVa cHaVES
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 18/01/22 a 17/04/22
MaTricUla: 5337054/2  carGo: Prof
loTacao: EE dEUSaliNa carNEiro/acara
laUdo MEdico: 89558
NoME: Maria VirGiNia PErEira MalHEiro
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 27/03/22 a 25/05/22
MaTricUla: 57204451/1 carGo: Prof
loTacao: EE aNToNio GUEiroS/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 88753
NoME: MEliSSa raPoSo dE PaUla cUSTodio
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 02/02/22 a 02/04/22
MaTricUla: 5902358/1 carGo: foNo
loTacao: EE Joao fraNco/BElEM
laUdo MEdico: 88724
NoME: ofir riBEiro da SilVa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 03/01/22 a 02/04/22
MaTricUla: 57225713/1 carGo: SErVENTE
loTacao: EE ErTEr MoUTa/PoNTa PEdraS
laUdo MEdico: 88687
NoME: oNaZiS corrEa do aMaral
coNcESSao: 4 diaS
PEriodo: 05/10/21 a 08/10/21
MaTricUla: 55586881/2 carGo: Prof
loTacao: EE SaNTaNa MarQUES/BElEM
laUdo MEdico: 206150a/1
NoME: PaUlo SErGio lira rodriGUES
coNcESSao: 71 diaS
PEriodo: 16/01/22 a 27/03/22
MaTricUla: 303593/1 carGo: TEc GESTao
loTacao: UT JoSE aZEVEdo/BElEM
laUdo MÉdico: 88682
NoME: SiMoNE TEiXEira caMUrca
coNcESSao: 25 diaS
PEriodo: 16/02/22 a 12/03/22
MaTricUla: 558001/1 carGo: EScr daTil
loTacao: EE EUGENia MacEdo/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 88713
NoME: Socorro aSSUNcao da cUNHa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 28/01/22 a 28/03/22
MaTricUla: 5617359/1 carGo: Prof
loTacao: EE lUiZa PirES/MoSQUEiro
laUdo MEdico: 88752

Protocolo: 857257
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: aNa raQUEl GoMES diaS
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 28/01/22 a 27/04/22
MaTricUla: 57222838/1 carGo: Prof
loTacao: EE laUra riBEiro/aBaETETUBa
laUdo MEdico: 206352a/1
NoME: araMiS MENdoNca da rocHa SilVa
coNcESSao: 120 diaS
PEriodo: 13/02/22 a 12/06/22
MaTricUla: 5741548/2 carGo: Prof
loTacao: EE Maria rEGo/icoaraci
laUdo MEdico: 89312
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NoME: daNiEla diNiZ fraNca
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 02/04/22 a 31/05/22
MaTricUla: 57208095/1  carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE laMEira BiTTENcoUrT/caSTaNHal
laUdo MEdico: 89552
NoME:  doriValdo dE SENa PaiXao
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 11/04/22 a 09/07/22
MaTricUla: 57216826/1  carGo: Prof
loTacao: EE Joao XXiii/Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa
laUdo MEdico: 89560
NoME: EdEr JofrE BiTTENcoUrT fErrEira
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 13/12/21 a 10/06/22
MaTricUla: 255190/1 carGo: Prof
loTacao: UT aSTErio caMPoS/BElEM
laUdo MEdico: 206353a/1
NoME: EliETE da cUNHa PElEGriNi
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 12/03/22 a 09/06/22
MaTricUla: 54180422/1 carGo: Prof
loTacao: EE PadrE SalES/caPaNEMa
laUdo MEdico: 89321
NoME: Horacio GoMES do ValE
coNcESSao: 120 diaS
PEriodo: 12/03/22 a 09/07/22
MaTricUla: 535052/1 carGo: Prof
loTacao: EE aBEl caMPoS/cUrUca
laUdo MEdico: 89319
NoME: JESUS NaZarENo fErrEira dE SoUZa
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 17/03/22 a 12/09/22
MaTricUla: 5255236/1 carGo: Prof
loTacao: EE dEodoro MENdoNca/BElEM
laUdo MEdico: 89317
NoME: JUVElENa cardiNS da SilVa
coNcESSao: 126 diaS
PEriodo: 25/01/22 a 30/05/22
MaTricUla: 57230814/2 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: diViSao cadaSTro/BElEM
laUdo MEdico: 206296a/1
NoME: lUciNEi MiraNda doS rEiS
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 10/03/22 a 08/05/22
MaTricUla: 57213831/1 carGo: TEc GESTao
loTacao: EE 13ª UrE/BrEVES
laUdo MEdico: 89318
NoME: Maria dE faTiMa SilVEira aBracado
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 21/01/22 a 20/04/22
MaTricUla: 5450837/1 carGo: Prof
loTacao: EE laUro SodrE/BElEM
laUdo MEdico: 206355a/1
NoME: MErcia liMa PoNTES
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 30/03/22 a 27/06/22
MaTricUla: 5752442/2 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE VilHENa alVES/BElEM
laUdo MEdico: 89314
NoME: MErcia liMa PoNTES
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 30/03/22 a 27/06/22
MaTricUla: 5752442/3 carGo: Prof
loTacao: Erc iNST fEliPE SMaldoNE/BElEM
laUdo MEdico: 89314

Protocolo: 857260
LiceNÇa assistÊNcia
NoME: GracE KEllY do roSario da SilVa
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 10/02/22 a 11/03/22
MaTricUla: 57209347/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE caNdido EVEliN/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 89332
NoME: WaiNEr ViEira da SilVa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 13/09/21 a 11/12/21
MaTricUla: 54186150/2 carGo: Prof
loTacao: EE caTETE PiNHEiro/rio Maria
laUdo MEdico: 85926

Protocolo: 857254

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 008367 / 2022 - saGeP - 22 de seteMBro de 2022
ProrroGar a licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado 
ProfiSSioNal EM ENSiNo EM HiSTÓria Na UNiVErSidadE fEdEral do 
Pará, do(a) SErVidor(a) aNa roSa rodriGUES dE MaToS, MaTrÍcU-
la Nº 57203233-1, ProfESSor claSSE i, loTado(a) No(a) diViSÃo dE 
lEGiSlaÇÃo E ENQUadraMENTo, No MUNicÍPio dE BElÉM, No PErÍo-
do dE 01/09/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 857336

LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 008373 / 2022 - saGeP - 22 de seteMBro de 2022
coNcEdEr licENÇa Para Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado 
ProfiSSioNal EM ENSiNo dE fÍSica Na UNiVErSidadE fEdEral do 
oESTE do Pará, No PErÍodo dE 22/09/2022 a 22/03/2024, a(o) SErVi-
dor(a) dENilSoN Boff, MaTrÍcUla Nº 5901549-3, ProfESSor claSSE 
i, loToado(a) No(a) EEEM WaldEMar liNdErMaYr, No MUNicÍPio dE 
NoVo ProGrESSo.

Protocolo: 857360
LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 008382 / 2022 - saGeP - 23 de seteMBro de 2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM 
EdUcaÇÃo cUrricUlo E GESTÃo da EScola BáSica Na UNiVErSida-
dE fEdEral do Pará No PErÍodo dE 23/09/2022 a 15/07/2024, a(o) 
SErVidor(a) Maira rEGiNa fariaS MaciEl, MaTrÍcUla Nº 57224997-
2, ESPEcialiSTa EM EdUcaÇÃo claSSE ii., loTado(a) No(a) EE Prof 
TEMiSToclES araUJo, No MUNicÍPio dE BElÉM.

Protocolo: 857373

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 02/2022.
Vigência: 16/09/2022 a 15/12/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: BraSil & BraSil coNSTrUÇÃo dE iMÓVEiS E oBraS dE 
ENGENHria EM GEral. cNPJ Nº 08.530.790/0001-29
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 14 de setembro de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 856932
terMo aditiVo ao coNtrato
seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 114/2021.
Vigência: 16/09/2022 a 15/12/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Servpred Serviços Predial e ambiental ltda. cNPJ Nº 
13.803.194/0001-05
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 14 de setembro de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 856928
terMo aditiVo ao coNtrato
deciMo seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 019/2018
contratante: Secretaria de Estado de Educação do Pará
contratado: coNSÓrcio EGiS/ ENciBra/ HiGH TEcH cNPJ Nº 
29.544.782/0001-01.
objeto do contrato: Prestação de serviços de consultoria técnica especia-
lizada em supervisão e gerenciamento de obras de construção, reforma e 
ampliação de unidades escolares/administrativas da rede Estadual do Pará.
objeto do Termo aditivo:
- o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de exe-
cução dos serviços e da vigência do contrato nº 019/2018, por mais 06 
meses, finalizando em 08 de março de 2023;
- a presente adequação importará no valor total de r$ 3.880.082,46 (três 
milhões, oitocentos e oitenta mil, oitenta e dois reais e quarenta e seis 
centavos).
fonte Pagadora: 0102 - TESoUro
data assinatura: 08/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga / Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará

Protocolo: 856919
termo aditivo: 3
contrato: 076/2020
objeto do contrato: reconstrução da EEEM. dr. Gaspar Viana, com 12 
salas de aula. localizada no município de Marabá/Pa.
objetivo do aditivo; Visando alterar a cláusula décima Quarta - da vi-
gência, prorrogando sua vigência por mais 270 (duzentos e setenta) dias.
c.P nº.001/2020-cEl/Nlic/SEdUc.
fonte:0102 Produto: 3007 ação: 264269 funcional Programática: 16101.12 
122.1509. Projeto/atividade: 7603. Natureza da despesa: 4490.51
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. Nº05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro - Km 10, s/n, cEP: 66.820-000, 
Tenoné, Belém-Pa.
contratada: impercon Eireli, com cNPJ: nº04.356.184/0001-88, com sede 
na Passagem São Pedro, nº2, sala 2, cEP: 67.113-320, coqueiro-ananin-
deua/Pa.
data as assinatura: 22/09/2022
Vigência: 19/10/2022 a 16/07/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação.

Protocolo: 857515
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termo aditivo: 1
contrato: 075/2022
objeto do contrato: locação de imóvel situado á av. Polidório coelho 
esquina com a av. Nazareno ferreira, no Posto dom Elizeu, s/n, Bairro; 
centro, Bragança, para funcionamento da EEEM MaNoEl JUliÃo Garcia 
caSTaNHo, da Secretaria de Estado de Educação.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava- da vigência e da prorrogação, 
prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 028/2021 - Nlic/SEdUc.
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: Margarida risuenho abdon ,cPf: 463.365.592-20 residente 
e domiciliada na Polidório coelho, s/n Bairro centro, Bragança/Pa, cEP: 
68.600-000.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 14/09/2022 a a13/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.

Protocolo: 857516
termo aditivo:1
contrato: 009/2022
objeto do contrato: aquisição de Genero alimenticios, perecíveis e não pere-
cíveis a fim de suprir as necessidades de Alimenttação Escolar de Alunos da 
Educação Básica da rede Estadual de Ensino, atendidos pelo Programa Nacio-
nal de alimentação -PNaE, no âmbito da Secretária de Estado de Educação.
objeto do aditivo: Visando alterar clausula Segunda- do valor e créditos 
orçamentarios do Contrato Original, com o reequilíbrio econômico-financei-
ro r$ 11.339.200,14 (onze milhões, trezentos e trinta e nove mil, duzentos 
reais e quatorze centavos)
Pregão Eletrônico: nº004/2021 - Nlic/SEdUc
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139- 
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001617- 030600-1672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306001672- 
0306003317- 0306006782- 0306003296.
ação: 232131 função Programática: 16101.12 12.306.1509 Projeto/ativi-
dade: 8477 Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado:E c Garcia dos Santos comercio, Serviços e representação 
Eireli, cNPJ:26.370;836/0001-71, com sede naEstrada da Providencia, n 
174, Sala a, cEP: 67.140.440, cidade Nova, ananindeuaPa.
data de assinatura: 23/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 857538
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 55149/2022
OBJETIVO: Realizar a verificação da qualidade das informações constantes 
no Educacenso, corrobando a inserção com os documentos comprobató-
rios, além de oferecer eventualmente capacitação sobre o censo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 26/09/2022 - 26/09/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / cUrioNoPoliS / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
cUrioNoPoliS / MaraBa / 30/09/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 01/10/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SElMa ViaNa rocHa PENa
MaTrÍcUla: 5453747
cPf: 18660940253
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 856939
Portaria de diarias No. 54872/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor Para rEaliZar aValiaÇÃo da iN-
fraESTrUTUra NEcESSária a iNSTalaÇÃo dE loUSaS dE Vidro BEM 
coMo coMo alocaMENTo do QUaNTiTaTiVo Para aTENdEr rEfErEN-
TE ao coNTraTo 097/2020-ffN forNaZair Na EEEM Profo. raiMUNdo 
laUrEaNo da SiVa SoUZa E EEEfM BENÍcio loPES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 19/09/2022 - 21/09/2022 Nº diárias: 2
ParaGoMiNaS / caSTaNHal / 21/09/2022 - 21/09/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 21/09/2022 - 21/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: odiloN do carMo MElo
MaTrÍcUla: 5890911
cPf: 59750928253
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 857175
Portaria de diarias No. 54888/2022
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo da ENTrEGa, ToMBaMENTo, aSSi-
NaTUra No TErMo dE MoViMENTaÇÃo dE BENS MÓVEiS E E rEcEBi-
MENTo ElETrÔNico No SiSPaT/WEB do MaTErial PErMaNENTE/MoBi-
liário rEfErENTE ao (coNT. 134/2019) aVEriGUar UNcioNalidadES 
dE arES coNdicioNado. EEEM Profa. JUSSara TErEZiNHa.

oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 19/09/2022 - 19/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / iTaiTUBa / 19/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 4
iTaiTUBa / SaNTarEM / 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: faBio roSa MoraES
MaTrÍcUla: 57212488
cPf: 98215876234
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 857177
Portaria de diarias No. 54954/2022
OBJETIVO: Vistoria para fins de fiscalização de obra da EE Manoel Julião 
Garcia castanho - contrato n. 098/21, localizada no Município de Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 21/09/2022 - 21/09/2022 Nº diárias: 0
BraGaNca / BElEM / 21/09/2022 - 22/09/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: fErNaNdo rodriGUES alBUQUErQUE
MaTrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 857178
Portaria de diarias No. 54950/2022
oBJETiVo: rEaliZar ToMBaMENTo doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS 
ENTrEGUES Por ESTa SEdUc Na EE BEliNa caMPoS coUTiNHo, EE Má-
rio BraSil E EE PacÍfico lEÃo rEcEBiMENTo doS rEfEridoS MaTE-
riaiS Via SiSPT/WEB, E aTUaliZaÇÃo dE SENHa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 20/09/2022 - 21/09/2022 Nº diárias: 1
caPiTao Poco / Garrafao do NorTE / 21/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 2
Garrafao do NorTE / BElEM / 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUiS EdUardo dE liMa
MaTrÍcUla: 57212532
cPf: 58402853234
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 857181
Portaria de diarias No. 55147/2022
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicaS Para rEaliZaÇÃo daS aTiVidadES 
coM rEMESSa dE iNforMaÇÕES ao fNdE, rElaTÓrio dE MoNiTora-
MENTo ViSiTa aS EScolaS. EEEM EEEM fraNciSco da SilVa NUNES 
EEEf adriaNo SaNTa BrÍGida, EE EUridES BriTTo, EE laUra do car-
Mo, EE doM BoSco E EE Prof. TEodaTo dE rEZENdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao Joao da PoNTa / 07/11/2022 - 09/11/2022 Nº diárias: 2
Sao Joao da PoNTa / SaliNoPoliS / 09/11/2022 - 11/11/2022 Nº di-
árias: 2
SaliNoPoliS / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ESMEriNo JoSE dE MaToS BarrEira
MaTrÍcUla: 183300
cPf: 10532668200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa NiV. 8 / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 857199
Portaria de diarias No. 55146/2022
oBJETiVo: rEaliZaÇÃo daS aTiVidadES coM rEMESSa dE iNforMa-
ÇÕES ao fNdE, rElaTÓrio dE MoNiToraMENTo ViSiTa aS EScolaS. 
EEEM EEEM fraNciSco da SilVa NUNES EEEf adriaNo SaNTa BrÍGida, 
EE EUridES BriTTo, EE laUra do carMo, EE doM BoSco E EE Prof. 
TEodaTo dE rEZENdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao Joao da PoNTa / 07/11/2022 - 09/11/2022 Nº diárias: 2
Sao Joao da PoNTa / SaliNoPoliS / 09/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 2
SaliNoPoliS / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rUTElENE da coSTa PiMENTEl
MaTrÍcUla: 241741
cPf: 17192641200
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 857197
Portaria de diarias No. 55114/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidora Para coNSTaTar iN loco a ENTrE-
Ga doS diVErSoS MaTEriaiS PErMaNENTES (coMPUTadorES coMPlE-
To, VENTilador dE ParEdE, liQUidificador iNdUSTrial E E BEBEdo-
ro) Na EEEM 21 dE aBril coNfErENcia E aSSiNaTUra NaS NoTaS dE 
dE ENTrEGa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PalESTiNa do Para / 03/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 4
PalESTiNa do Para / BElEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: odiloN do carMo MElo
MaTrÍcUla: 5890911
cPf: 59750928253
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 857195
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Portaria de diarias No. 54973/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidora Para rEaliZar aValiaÇÃo a fiM dE 
coNSTar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS, BEM coMo EQUiPaMENToS 
Para PrEParo E arMaZENaMENTo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS (Pra-
TElEiraS, arMárioS E MESaS) , foGÃo iNdUSTrial, frEEZEr, liQUi-
dificador iNdUSTrial, GEladEira, UTENSÍlioS dE coZiNHa E KiT 
MErENda. EEEfM Profa. laUra doS SaNToS riBEiro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 19/09/2022 - 20/09/2022 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 20/09/2022 - 20/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KlEBEr dE oliVEira MarQUES
MaTrÍcUla: 5900228
cPf: 63413256220
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 857192
Portaria de diarias No. 54974/2022
oBJETiVo: rEaliZar aValiaÇÃo a fiM dE coNSTar a NEcESSidadE dE 
BENS MÓVEiS, BEM coMo EQUiPaMENToS Para PrEParo E arMaZENa-
MENTo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS (PraTElEiraS, arMárioS E MESaS) 
, foGÃo iNdUSTrial, frEEZEr, liQUidificador iNdUSTrial, GEla-
dEira, UTENSÍlioS dE coZiNHa E KiT MErENda. EEEfM Profa. laUra 
doS SaNToS riBEiro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 19/09/2022 - 20/09/2022 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 20/09/2022 - 20/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alESSaNdra carValHo caValcaNTE
MaTrÍcUla: 57211429
cPf: 46217258234
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 857193
Portaria de diarias No. 54967/2022
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE iNSTrUMENToS MUSicaiS (SUPorTE 
P/ ParTiTUra, ViolÃo P/ ESTUdaNTE, aGoGÔ E SUPorTE P/ Microfo-
NE) Na EEEM Profo. adEMar NUNES dE VaScoNcEloS TEMPo iNTE-
Gral.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SalVaTErra / 22/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 1
SalVaTErra / BElEM / 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roSilENE da MoTa MoraES
MaTrÍcUla: 57224233
cPf: 63054590291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 857190
Portaria de diarias No. 54962/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidora Para rEaliZar coNfErENcia iN 
loco doS MaTEriaiS PErMaNENTES QUE foraM ENTrEGUES Para fiNS 
dE coNTrolE dE ESToQUE Na EEEM coroNEl PiNHEiro JUNior.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TracUaTEUa / 22/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 1
TracUaTEUa / BElEM / 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: dElToN da roSa BorGES
MaTrÍcUla: 57216733
cPf: 68026129253
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 857188
Portaria de diarias No. 54951/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iN-
VENTário Na EE JoSE alfrEdo HaGE, EE doM PEdro i E EE roSa alVa-
rEZ rEBElo rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo 
Na EScola (PddE 2019/2020) fiScaliZar E rEaliZar ToMBaMENTo 
doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS ENTrEGUE Por ESTa SEdUc. BEM 
coMo aTUaliZar aS SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SENador JoSE Porfirio / 26/09/2022 - 27/09/2022 Nº diárias: 1
SENador JoSE Porfirio / PorTo dE MoZ / 27/09/2022 - 30/09/2022 Nº 
diárias: 3
PorTo dE MoZ / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUiS EdUardo dE liMa
MaTrÍcUla: 57212532
cPf: 58402853234
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 857183
Portaria de diarias No. 54952/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iN-
VENTário Na EE JoSE alfrEdo HaGE, EE doM PEdro i E EE roSa alVa-
rEZ rEBElo rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo 
Na EScola (PddE 2019/2020) fiScaliZar E rEaliZar ToMBaMENTo 
doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS ENTrEGUE Por ESTa SEdUc. BEM 
coMo aTUaliZar aS SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SENador JoSE Porfirio / 26/09/2022 - 27/09/2022 Nº diárias: 1
SENador JoSE Porfirio / PorTo dE MoZ / 27/09/2022 - 30/09/2022 Nº 

diárias: 3
PorTo dE MoZ / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNda SaNToS corrEa
MaTrÍcUla: 345652
cPf: 14211599291
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 857184
Portaria de diarias No. 54961/2022
oBJETiVo: rEaliZar coNfErENcia iN loco doS MaTEriaiS PErMa-
NENTES QUE foraM ENTrEGUES Para fiNS dE coNTrolE dE ESToQUE 
Na EEEM coroNEl PiNHEiro JUNior.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TracUaTEUa / 22/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 1
TracUaTEUa / BElEM / 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaNa TaVarES SilVEira
MaTrÍcUla: 5958848
cPf: 83454675200
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 857185
Portaria de diarias No. 55156/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidoraS Para rEaliZaÇÃo daS aTiVidadES 
coM rEMESSa dE iNforMaÇÕES ao fNdE, rElaTÓrio dE MoNiTora-
MENTo ViSiTa aS EScolaS. EEEM dES aUGUSTo oliMPo E aNEXo EEEM 
roSa carrEira carrEira loUrEiro aQUiNo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / NoVa TiMBoTEUa / 21/11/2022 - 23/11/2022 Nº diárias: 2
NoVa TiMBoTEUa / SaNTarEM NoVo / 23/11/2022 - 25/11/2022 Nº di-
árias: 2
SaNTarEM NoVo / BElEM / 25/11/2022 - 25/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Mario aldENor oliVEira BarroSo
MaTrÍcUla: 448460
cPf: 26865920287
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 857296
Portaria de diarias No. 55155/2022
oBJETiVo: rEaliZaÇÃo daS aTiVidadES coM rEMESSa dE iNforMa-
ÇÕES ao fNdE, rElaTÓrio dE MoNiToraMENTo ViSiTa aS EScolaS. 
EEEM dES aUGUSTo oliMPo E aNEXo EEEM roSa carrEira carrEira 
loUrEiro aQUiNo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / NoVa TiMBoTEUa / 21/11/2022 - 23/11/2022 Nº diárias: 2
NoVa TiMBoTEUa / SaNTarEM NoVo / 23/11/2022 - 25/11/2022 Nº di-
árias: 2
SaNTarEM NoVo / BElEM / 25/11/2022 - 25/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SaNTaNa Maria doS SaNToS BarrETo
MaTrÍcUla: 6400574
cPf: 42657717268
carGo/fUNÇÃo:
aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 857293
Portaria de diarias No. 55151/2022
oBJETiVo: rEaliZaÇÃo daS aTiVidadES coM rEMESSa dE iNforMa-
ÇÕES ao fNdE, rElaTÓrio dE MoNiToraMENTo ViSiTa aS EScolaS. 
EEEM PadrE MariaNo coNTi, EEEM Profa. oScariNa aNToNia SoUZa, 
EEdr. laUdEliNo PiNTo SoarES, EE MaNoEl EMilio PaNToJa EE Hil-
dEBErTo rEiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 12/12/2022 - 14/12/2022 Nº diárias: 2
MaE do rio / aUrora do Para / 14/12/2022 - 16/12/2022 Nº diárias: 2
aUrora do Para / BElEM / 16/12/2022 - 16/12/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SUElY diaS dE MoraES MarQUES
MaTrÍcUla: 472131
cPf: 21281840297
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 857285
Portaria de diarias No. 55153/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidaS Para rEaliZaÇÃo daS aTiVidadES 
coM rEMESSa dE iNforMaÇÕES ao fNdE, rElaTÓrio dE MoNiTora-
MENTo ViSiTa aS EScolaS. EEEM PadrE MariaNo coNTi, EEEM Profa. 
oScariNa aNToNia SoUZa, EEdr. laUdEliNo PiNTo SoarES, EE Ma-
NoEl EMilio PaNToJa EE HildEBErTo rEiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 12/12/2022 - 14/12/2022 Nº diárias: 2
MaE do rio / aUrora do Para / 14/12/2022 - 16/12/2022 Nº diárias: 2
aUrora do Para / BElEM / 16/12/2022 - 16/12/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE GUilHErME araUJo Sarraf
MaTrÍcUla: 761257
cPf: 25620134253
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 857290
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Portaria de diarias No. 55154/2022
oBJETiVo: rEaliZaÇÃo daS aTiVidadES coM rEMESSa dE iNforMa-
ÇÕES ao fNdE, rElaTÓrio dE MoNiToraMENTo ViSiTa aS EScolaS. 
EEEM dES aUGUSTo oliMPo E aNEXo EEEM roSa carrEira carrEira 
loUrEiro aQUiNo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / NoVa TiMBoTEUa / 21/11/2022 - 23/11/2022 Nº diárias: 2
NoVa TiMBoTEUa / SaNTarEM NoVo / 23/11/2022 - 25/11/2022 Nº di-
árias: 2
SaNTarEM NoVo / BElEM / 25/11/2022 - 25/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: flaVia criSTiNa dE aNdradE PaES dE lira
MaTrÍcUla: 5053196
cPf: 23430273234
carGo/fUNÇÃo:
NUTricioNiSTa / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 857292
Portaria de diarias No. 55152/2022
oBJETiVo: rEaliZaÇÃo daS aTiVidadES coM rEMESSa dE iNforMaÇÕES 
ao fNdE, rElaTÓrio dE MoNiToraMENTo ViSiTa aS EScolaS. EEEM PadrE 
MariaNo coNTi, EEEM Profa. oScariNa aNToNia SoUZa, EEdr. laUdEli-
No PiNTo SoarES, EE MaNoEl EMilio PaNToJa EE HildEBErTo rEiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 12/12/2022 - 14/12/2022 Nº diárias: 2
MaE do rio / aUrora do Para / 14/12/2022 - 16/12/2022 Nº diárias: 2
aUrora do Para / BElEM / 16/12/2022 - 16/12/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HiNGrid alEXaNdra dE MENdoNca liMa
MaTrÍcUla: 5965177
cPf: 63069130259
carGo/fUNÇÃo:
NUTricioNiSTa / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 857288
Portaria de diarias No. 54986/2022
OBJETIVO: Realizar a verificação da qualidade das informações constantes 
no Educacenso, corrobando a inserção com os documentos comprobató-
rios, além de oferecer eventualmente capacitação sobre o censo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SalVaTErra / 19/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 5
SalVaTErra / BElEM / 24/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUciaNa loBaTo VEloSo
MaTrÍcUla: 57196467
cPf: 59550821234
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 857276
Portaria de diarias No. 54880/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaGalHaES BaraTa / 23/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 1
MaGalHaES BaraTa / BElEM / 24/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo loBaTo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57202965
cPf: 71061428249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 857278
Portaria de diarias No. 54878/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 23/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 2
SaNTarEM / BElEM / 25/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MaNoEl Maria coSTa PiMENTEl
MaTrÍcUla: 5313902
cPf: 23610913215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 857280
Portaria de diarias No. 55150/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias, visando instruir Processo administrati-
vo disciplinar - Pad, para o município de ViGia no período de 03/10 à 
07/10/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 03/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 4
ViGia / BElEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Waldir dE frEiTaS fErrEira
MaTrÍcUla: 57209442
cPf: 23665548268
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 857269

.

torNar seM eFeito
.

ato: Portaria nº 214/2022-cPsP
Motivo: Tornar Sem Efeito contrato administrativo nº 455/2022
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: aGNaldo BraGa liMa
cargo: Professor
Município: BElÉM
d.o.E. 35.034 de 05.07.2022
obs: Processo nº 2022/1222767
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria nº 215/2022-cPsP
Motivo: Tornar Sem Efeito contrato administrativo nº 271/2022
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: clEodiTE SoarES dE aBrEU
cargo: Professor
Município: PorTo dE MÓZ
d.o.E. 34.978 de 23.05.2022
obs: Processo nº 2022/1216230
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 857370
.

oUtras MatÉrias
.

ata de reGistro de PreÇos N° 024/2022-sedUc
rdc Nº 004/2021-NLic/sedUc
sisteMa de reGistro de PreÇos
Processo oriGiNÁrio nº 2021/229466
ProcESSo do PaE Nº 2022/1181390
objeto: contratação da Empresa especializada de engenharia para coNSTrU-
ÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM diVErSoS MUNicÍPioS do ESTado 
DO PARÁ, visando a construção e entrega completa das edificações em com-
pleta conformidade com os projetos fornecidos pela Secretária de Educação 
do Estado do Pará, em perfeito estado de condições para funcionamento.
data de assinatura: 23/09/2022
Vigência: 23/09/2022 a 23/09/2023 

Lote/ 
reGiÃo 

PredoMi
NaNte

QUaNtidade
ediFicaÇÕes
MUNicÍPios

iteM MUNicÍPios
Nº de 

crecHes
VaLor Por 
UNidade

VaLor GLoBaL

loTE 24
XiNGU

4

107 PlacaS 1
r$ 

3.400,000,0000
r$3.400,000,00

108 UrUará 1
r$ 

3.400,000,0000
r$3.400,000,00

109 BraSil NoVo 1
r$ 

3.400,000,0000
r$3.400,000,00

110 MEdicilÂNdia 1
r$ 

3.400,000,0000
r$3.400,000,00

ToTal do loTE 24 r$13.600.000,00

loTE 25
XiNGU

5

111 alTaMira 1
r$ 

3.400,000,0000
r$3.400,000,00

112
SENador JoSÉ 

PorfÍrio
1

r$ 
3.400,000,0000

r$3.400,000,00

113
ViTÓria do 

XiNGU
1

r$ 
3.400,000,0000

r$3.400,000,00

114 aNaPÚ 1
r$ 

3.400,000,0000
r$3.400,000,00

115 PacaJá 1
r$ 

3.400,000,0000
r$3.400,000,00

ToTal do loTE 25 r$17.000.000,00

ToTal da aTa dE rEGiSTroS dE PrEÇoS r$ 30.600.000,00

Empresa vencedora: iNoVE coNSTrUTora EirEli.
cNPJ: 11.322.001/0001-79
Endereço: rod. augusto Montenegro, 4300, Sala 106 S. Torre azul, Parque 
Verde, Belém-cEP: 66.635-110
Tel.: (91) 3351-9150
E-mail: inoveconstrutorapa@gmail.com
representante legal: JÉSSica SoarES dE carValHo, PorTaria da 
carteira de identidade: nº5690705 e cPf: 977.341.012-91

Protocolo: 857511
desiGNar
Portaria nº.:8301/2022 de 20/09/2022
de acordo com o Processo nº 992553/2022
designar carliNE BarroSo corrEa, Matrícula nº 57215028/1, assisten-
te administrativo, para responder interinamente pela função de Secretaria 
(GEd-1) da EEEfM Jose Salles/castanhal, a contar de 22/09/2022.
Portaria nº.:8304/2022 de 20/09/2022
de acordo com o Processo nº 1000186/2022
designar lEidilENa oliVEira do ESPiriTo SaNTo, Matrícula nº 
5890922/1, assistente administrativo, para responder interinamente pela 
função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM odete Marvão/icoaraci/Belém, 
a contar de 22/09/2022.
Portaria nº.:8196/2022 de 16/09/2022
de acordo com o Processo nº 1143396/2022
designar faBrÍcio criSTiaNo MoNTEiro da coSTa , Matrícula 
Nº57224826/1 , assistente administrativo, para responder interinamente 
pela de função de Secretário (GEd-1) da EEEfM. roberto carlos Nunes 
Barroso/Santa izabel do Pará, contar de 20/09/2022.
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Portaria nº.:8302/2022 de 20/09/2022
de acordo com o Processo nº 936121/2022
designar lEila SUEli fáriaS dE SoUZa, Matrícula nº 57208576/1, Espec. 
em Educação, para responder pela função de Secretária (GEd-1) da EEE-
fM dr. PádUa costa/Sede/Santa Barbara do Pará, durante o impedimento 
do titular, nos períodos de 13/06/2022 a 14/07/2022 e de 29/08/2022 a 
09/12/2022,
Portaria nº.:8310/2022 de 20/09/2022
de acordo com o Processo nº 277530/2022
designar doraci loBaTo PiNTo, Matrícula nº 6388680/1 , Escrevente 
datilógrafo, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf. Be-
nedito celso Pádua costa/ananindeua, durante o impedimento do titular,no 
período de 01/09/2022 a 15/10/2022.
Portaria nº.:8311/2022 de 20/09/2022
de acordo com o Processo nº 949089/2022
designar ,Erica do Socorro lacErda SiQUEira, Matrícula Nº5889792/1 
, Espec. em Educação, para responder pela de função de diretor (GEd-5) 
da 17ª UrE/capitão Poço, durante o impedimento do titular, no período de 
15/09/2022 a 29/10/2022,
Portaria nº.:8305/2022 de 20/09/2022
de acordo com o Processo nº 988907/2021
designar SiMÃo ciriNEU rodriGUES rEiS, Matrícula nº 5844770/2, 
Professor ad-4, para responder interinamente pela de função de Vice-di-
retor (GEd-2) da EEEfM Padre antônio Vieiras/Sede/ourém, a contar de 
22/09/2022.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 8300/2022 de 20/09/2022
de acordo com o Processo nº 992553/2022
dispensar, a pedido, cidia carla dE SUSa SaNToS, Matrícula nº 
57212877/1, assistente administrativo, da função de Secretaria (GEd-1) 
da EEEfM JoSE Salles/castanhal, a contar de 220/09/2022.
Portaria Nº.: 8303/2022 de 20/09/2022
de acordo com o Processo nº 1000186/2022
dispensar lEidilENa oliVEira do ESPiriTo SaNTo, Matrícula nº 
5890922/1, assistente administrativo, da função de SEcretaria (GEd-1) da 
EEEfM odete Marvão/icoaraci/Belém, a contar de 22/09/2022.
Portaria Nº.: 8309/2022 de 20/09/2022
de acordo com o Processo nº 1137988/2022
dispensar, a pedido, JUNior lEMoS dE oliVEira, Matrícula nº 
57195620/1, Professor, da função de diretor (GEd-4) da EEEM irma agnes 
vincquier/sede/ipixuna do Pará, a contar de 22/09/2022.
Portaria Nº.: 8308/2022 de 20/09/2022
de acordo com o Processo nº 1023386/2022
dispensar, a pedido, PaUlo roBErTo BarBoSa dE SoUZa, Matrícula nº 
57197944/2, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEf Manoel de Jesus Moraes/Belém, a contar de 22/09/2022.
Portaria Nº.:8195/2022 de 16/09/2022
de acordo com o Processo nº 1143396/2022
dispensar aNdrÉ WENdEll da SilVa caBral, Matrícula nº 57188238/2, 
Especialista em Educação, da função de Secretário (GEd-1) da EEEfM. ro-
berto carlos Nunes Barroso/Santa izabel do Pará, contar de 20/09/2022.
licENÇa iNTErESSE ParTicUlar
Portaria nº.:8359/2022 de 22/09/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora caMila 
aUad BElTrÃo dE frEiTaS, matricula nº 5891917/1, Professor, lotada 
na EE. EE adriano Gonçalves (sede), no cachoeira do Piria, no período de 
01/08/2022 a 30/07/2024.
disPeNsar
Portaria Nº.: 6983/2022 de 22/09/2022
formalizar a dispensa,da servidora Maria da coNcEiÇÃo dE SoUSa, Matrí-
cula nº 6314139/019, lotada na EE Madre imaculada/Santarem, do emprego 
de Professor, contar de 01/02/1991, para fins de regularização funcional.
LiceNÇa carGo eLetiVo
Portaria nº.:8361/2022 de 22/09/2022
autorizar o afastamento do servidor JordÃo MarTiNS cUNHa, matricula 
nº 54197548/2, Professor, lotado na EE alice Silveira lima sede/Picarra, 
para concorrer ao cargo de eletivo de deputado federal, no período de 
31/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:8360/2022 de 22/09/2022
autorizar o afastamento do servidor JoSE fraNciSco dE JESUS PaNToJa, 
matricula nº 392871/1, Professor, lotado no Gabinete do Secretario/Belém 
, para concorrer ao cargo de eletivo de deputado federal , no período de 
02/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:8358/2022 de 22/09/2022
autorizar o afastamento do servidor raiMUNdo Marcio PiNTo dE JESUS, 
matricula nº 582069/2, Professor, lotado no departamento de adminis-
tração de Pessoal/Belém, para concorrer ao cargo de eletivo de deputado 
Estadual, no período de 02/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:8357/2022 de 22/09/2022
autorizar o afastamento da servidora SilVia lETicia d oliVEira da lUZ, 
matricula nº 57208490/1, Especialista em Educação, lotada na EE Prof 
Temistocles araujo/Belém, para concorrer ao cargo de eletivo de deputado 
Estadual,no período de 02/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:8356/2022 de 22/09/2022
autorizar o afastamento da servidora MicHElE doS SaNToS araUJo, 
matricula nº 5906917/1, Professor, lotada na UT Yolanda Martins/Belém, 
para concorrer ao cargo de eletivo de deputado Estadual, no período de 
31/07/2022 a 02/10/2022.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.8355/2022 de 22/09/2022
Nome:Maria aNToNiETa BriTo doS SaNToS SoUZa
Matrícula:5901375/2cargo:Espec. Em Educação
lotação:EEEM raymundo Martins Vianna/Belém
Período:29/09/22 a 27/11/11
Triênios:18/07/12 a 17/07/15

Portaria nº.8365/2022 de 22/09/2022
Nome:lUciaNa coSTa dE carValHo
Matrícula:7060146/1cargo:assist.administrativo
lotação:diretoria de Ensino/Belém
Período:21/09/2022 a 20/10/2022
Triênios:24/11/2011 a 23/11/2014
Portaria nº.8379/2022 de 23/09/2022
Nome:Maria JoaNa GaMa da SilVa
Matrícula:606120/1cargo:Escrev.datilografo
lotação:divisão de Transporte/Belém
Período:30/10/2022 a 28/11/2022
Triênios:06/05/1989 a 05/05/1992
Portaria nº.8380/2022 de 23/09/2022
Nome:dircEU aMoEdo SilVa
Matrícula:5749697/2cargo:Espec. em Educação
lotação: 5ª UrE/Santarém
Período:03/10/2022 a 01/12/2022
Triênios:14/11/2009 a 13/11/2011
Portaria nº.8378/2022 de 22/09/2022
Nome:adiN SiQUEira dE araUJo araUJo
Matrícula:6314007/1cargo:Professor
lotação:EE antonio Batista Belo de carvalho/Santarem
Período:29/09/22 27/11/22 – 28/11/22 a 26/01/23
Triênios:02/04/11 a 01/04/14 – 02/04/14 a 01/04/17
Portaria nº.8366/2022 de 22/09/2022
Nome:lUiS aNToNio GoNZaGa coSTa
Matrícula:5442010/2cargo:Professor
Lotação:EE Centro Integ de Form Profis de Cameta/Cameta
Período:12/09/22 10/11/22 – 11/11/22 a 09/01/23
Triênios:09/05/06 a 08/05/09 – 09/05/09 a 08/05/12
Portaria nº.8348/2022 de 22/09/2022
Nome:JoSE MiGUEl VUlcao GUEdES
Matrícula:5892422/1cargo:assist.administ.
lotação:2 UrE/cameta
Período:26/09/22 24/11/22
Triênios:20/08/14 a 19/08/17
Portaria nº.8349/2022 de 22/09/2022
Nome:Jair KlEBEr diaS SilVa
Matrícula:287962/1cargo:Professor
lotação:EE Maria irany rodrigues da Silva sede/Nova ipixuna
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:09/05/05 a 08/05/08
Portaria nº.8353/2022 de 22/09/2022
Nome:PaTricia BarroS ModESTo
Matrícula:6005055/2cargo:Professor
lotação:EEEM irma carla Giussani/S Miguel do Guama
Período:30/09/22 a 28/11/22
Triênios:15/05/91 a 14/05/94
aProVaÇÃo EScala dE fEriaS
Portaria nº.:225/2022 de 09/09/2022
Nome: aNToNio SErGio cUNHa frEirE
Matrícula:54180449/1 Período:01/11/22 à 15/11/22Exercício:2021
Unidade:cE Palmeira Gabriel/abaetetuba
Portaria nº.:280/2022 de 16/09/2022
Nome: TErEZiNHa dE JESUS dE SoUSa loBaTo
Matrícula:57233923/1 Período:10/11/22 à 24/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria nº.:291/2022 de 21/09/2022
Nome: aPoloNio dE JESUS riBEiro da SilVa
Matrícula:57234126/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:cE Palmeira Gabriel/Barcarena
Portaria nº.:290/2022 de 19/09/2022
Nome: rENaTa do rEMEdio BaTiSTa rEiS
Matrícula:5950478/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE coNEGo Batista campos sede vinc/Barcarena
Portaria nº.:066/2022 de 21/09/2022
Nome: clodoaldo da SilVa fErNaNdES
Matrícula:6032834/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Ernestina Pereira Maia/Moju
Portaria nº.:21/2022 de 16/09/2022
Nome: oSValdo MoUra araNHa
Matrícula:5890725/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prof Edda de Sousa Gonçalves/Soure
Portaria nº.:440/2022 de 05/09/2022
Nome: HEllEN criSTiNa da SilVa SENado
Matrícula:57210546/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Miguel de Santa Brigida/Salinopolis
Portaria nº.:421/2022 de 19/09/2022
Nome: HEroNiZa ViEira Maia
Matrícula:57211117/1 Período:17/10/22 à 15/11/22Exercício:2021
Unidade:EE Jonathas Pontes athias/Peixe Boi
Portaria nº.:443/2022 de 19/09/2022
Nome: SoraYa MarTiNS MoraES
Matrícula:5890899/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE inocencio Soares/Primavera
Portaria nº.:445/2022 de 19/09/2022
Nome: ValdETE coSTa NaSciMENTo corrEa
Matrícula:57208728/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Padre dubois/Salinopolis
Portaria nº.:447/2022 de 19/09/2022
Nome: JoaQUiM HEldEr fErNaNdES dE BriTo
Matrícula:685399/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof oliveira Brito//capanema
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Portaria nº.:449/2022 de 19/09/2022
Nome: HEriKa loHara da cUNHa raMoS
Matrícula:5952096/1 Período:16//11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE charles assad/Bonito
Portaria nº.:212/2022 de 02/08/2022
Nome: iVaNdra JUliETE MarQUES ViEira
Matrícula:5903139/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:13 UrE/Breves
Portaria nº.:216/2022 de 03/08/2022
Nome: KEila SilVa fErrEira
Matrícula:5903136/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Maria Elizete fona Nunes/Breves
Portaria nº.:167/2022 de 15/09/2022
Nome: JErUliNda caMPoS MiraNda
Matrícula:5949815/1Período:30/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Jose Wilson Pereira leite/conc do araguaia
Portaria nº.:155/2022 de 15/09/2022
Nome: JoSE raMoS dE aNdradE
Matrícula:5801443/2 Período:10/11/22 à 24/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM deocleciano alves Moreira/conc. do araguaia
Portaria nº.:154/2022 de 15/09/2022
Nome: MarcilENE PiNTo dE oliVEira
Matrícula:5900847/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM acy de Jesus Neves de Barros Pereira/conc do araguaia
Portaria nº.:188/2022 de 12/09/2022
Nome: SaNdra dE oliVEira NEVES
Matrícula:5903444/1 Período:07/11/22 à 06/12/22Exercício:2022
Unidade:16 UrE/Tucurui
Portaria nº.:184/2022 de 09/09/2022
Nome: MarlENE diNiZ
Matrícula:5900286/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dep raimundo ribeiro de Souza/Tucurui
Portaria nº.:186/2022 de 09/09/2022
Nome: JEaNE da rocHa lUZ
Matrícula:5903007/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM rui Barbosa/Tucurui
Portaria nº.:177/2022 de 08/09/2022
Nome: aNa criSTiNa Socorro crUZ PaiXÃo
Matrícula:5841623/2 Período:29/11/22 à 12/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Severo alves/Breu Branco
Portaria nº.:174/2022 de 02/09/2022
Nome: Maria dEBora fErrEira da rocHa
Matrícula:5902623/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Papa Paulo Vi (anexo i)Novo repartimento
Portaria nº.:179/2022 de 08/09/2022
Nome: ilZa Maria dE SoUZa aGUiar
Matrícula:57208467/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Jose lourenço/Breu Branco
Portaria nº.:173/2022 de 02/09/2022
Nome: roSiNEi SilVa SaNToS
Matrícula:5896584/1 Período:08/11/22 à 07/12/22Exercício:2022
Unidade:16 UrE/Tucurui
Portaria nº.:170/2022 de 30/08/2022
Nome: raNiErES SilVa ViEira
Matrícula:8401036/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2020
Unidade:EE ana Pontes francez/Tucurui
Portaria nº.:167/2022 de 30/08/2022
Nome: Maria lEoNicE aNdradE dE alMEida
Matrícula:57210619/1 Período:14/11/22 à 28/12/22Exercício:2022
Unidade:EE ana Pontes francez/Tucurui
Portaria nº.:168/2022 de 30/08/2022
Nome: fraNciSco MENdES fErrEira carValHo
Matrícula:57215937/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Severo alves/Breu Branco
Portaria nº.:163/2022 de 29/08/2022
Nome: claUdia QUarESMa dE aVila
Matrícula:54192117/2 Período:14/11/22 à 28/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Marci Sebastiao Nunes(anexo i)Breu Branco
Portaria nº.:164/2022 de 14/09/2022
Nome: EdiVaNE cordEiro da SilVa
Matrícula:587370/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prof francisco Nunes/irituia
Portaria nº.:162/2022 de 14/09/2022
Nome: ciaNE criSTiNa dE SoUSa SilVa
Matrícula:57228776/2 Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM luiz Gualberto Pimentel/dom Eliseu
Portaria nº.:160/2022 de 14/09/2022
Nome: MarcilENE SaNToS diaS
Matrícula:5439744/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Guilherme Gabriel/Paragominas
Portaria nº.:157/2022 de 14/09/2022
Nome: JorGE lUiS rEiS dE liMa
Matrícula:572339778/1 Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Nicolau Neres da Silva/irituia
Portaria nº.:158/2022 de 14/09/2022
Nome: Maria lEidiaNE BEZErra SilVa
Matrícula:57208624/1 Período:07/11/22 à 21/12/22Exercício:2022
Unidade:18 UrE/Mae do rio
Portaria nº.:165/2022 de 14/09/2022
Nome: Maria dE JESUS MaGalHaES lEirE ViEira
Matrícula:5901565/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM irma agnes vincquier/ipixuna do Pará

Portaria nº.:150/2022 de 14/09/2022
Nome: aNGEliNa oliVEira BarBoSa
Matrícula:5951937/1 Período:21/11/22 à 20/12/22Exercício:2022
Unidade:EETEPa/Paragominas
Portaria nº.:149/2022 de 14/09/2022
Nome: ENoQUE NaTiMilliS dE oliVEira PESSoa
Matrícula:5861179/2 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEMProf isabel amazonas/Ulianopolis
Portaria nº.:161/2022 de 14/09/2022
Nome: alEX MoUra carValHo
Matrícula:57233958/1 Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM luiz Gualberto Pimentel/dom Eliseu
Portaria nº.:152/2022 de 14/09/2022
Nome: aNa cilMa dE carValHo BEZErra dE MoraES
Matrícula:57233959/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM antonio Jesus de oliveira/dom Eliseu
Portaria nº.:151/2022 de 14/09/2022
Nome: SaNdra Maria MoNTEiro PaUlo
Matrícula:57212611/1 Período:08/11/22 à 22/12/22Exercício:2022
Unidade:EETEPa/Paragominas
Portaria nº.:159/2022 de 14/09/2022
Nome: aNToNio cElio loPES GoMES
Matrícula:5952160/1 Período:11/11/22 à 10/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Padre Marino contti/Mae do rio
Portaria nº.:153/2022 de 14/09/2022
Nome: Maria GorETE TorrES da SilVa
Matrícula:5746884/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM antonio Jesus de oliveira/dom Eliseu
Portaria nº.:154/2022 de 14/09/2022
Nome: NEliTa carla doS SaNToS alBUQUErQUE
Matrícula:57233998/1 Período:17/11/22 à 31/122/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Manoel Emilio Pantoja/aurora do Pará
Portaria nº.:148/2022 de 14/09/2022
Nome: dUlcilENE dE oliVEira liMa
Matrícula:5539579/4 Período:17/11/22 à 31/122/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Tessalonica/irituia
Portaria nº.:147/2022 de 14/09/2022
Nome: railENE fUrTado PraTa
Matrícula:5943528/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Prof raimundo laureano da S Souza/Paragominas
Portaria nº.:163/2022 de 14/09/2022
Nome: fraNciSco alVES BiSPo
Matrícula:57233955/1 Período:17/11/22 à 31/122/22Exercício:2022
Unidade:EEEM luiz Gualberto Pimentel/dom Eliseu
Portaria nº.:40/2022 de 09/08/2022
Nome: JoSiclEidY alVES loBo
Matrícula:6016090/3 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Senador catete Pinheiro/rio Maria
Portaria nº.:8368/2022 de 22/09/2022
Nome:MaNaSSES riBEiro GUEdES
Matrícula:5890915/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2020
Unidade:EE.Vereador Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.:8369/2022 de 22/09/2022
Nome:GiSEllE PiNHEiro foNSEca
Matrícula:57208873/1Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2021
Unidade:EE.augusto Meira/Belém
Portaria nº.:8370/2022 de 22/09/2022
Nome:laida KriSNY BorGES loPES
Matrícula:57190282/2Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.instituto Bom Bastor/ananindeua
Portaria nº.:8371/2022 de 22/09/2022
Nome: KEllY GlaUcE da SilVa roSário
Matrícula:57212460/1Período:08/09/22 à 07/10/22Exercício:2022
Unidade:EE.Barão do rio Branco/Belém
Portaria nº.:199/2022 de 12/09/2022
Nome:flaVio aUGUSTo TENÓrio TorrES
Matrícula:5950854/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.dom Pedro i/Porto de
Portaria nº.:198/2022 de 09/09/2022
Nome:BENEdiTa BrENo dE BriTo MacHado
Matrícula:57212623/1Período:21//11/22 à 20/12/22Exercício:2022
Unidade:10ª UrE/altamira
Portaria nº.:193/2022 de 02/09/2022
Nome:SaNdra Maria da SilVa carValHo
Matrícula:57214393/1Período:07/11/22 à 06/12/22Exercício:2021
Unidade:EEEM.Prof.dairce Pedrosa Torres/altamira
Portaria nº.:190/2022 de 30/08/2022
Nome:YaNi Maria BaTElHo fUZiEl
Matrícula:8401002/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2019
Unidade:EEEM.José alfredo Hage/Porto de Moz
Portaria nº.:189/2022 de 2/608/2022
Nome:dailSoN JoSÉ GoMES PErEira filHo
Matrícula:57214485/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEM.Prof.dairce Pedrosa Torres/altamira
Portaria nº.:187/2022 de 23/08/2022
Nome:MaNoEl do Socorro PaiVa dE MaToS
Matrícula:8400986/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.dom Pedro i/Porto de Moz
Portaria nº.:170/2022 de 01/08/2022
Nome:lUciMar doS aNJoS dElfiNa
Matrícula:5899972/1Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:10ª UrE/altamira
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Portaria nº.:175/2022 de 03/08/2022
Nome:MariNalVa lUiZa da SilVa BarilE
Matrícula:54183016/1Período:14/11/22 à 28/12/22Exercício:2019
Unidade:EEEM.Melvin Jones/Uruará
Portaria nº.:274/2022 de 14/09/2022
Nome:carMEM alicE doS SaNToS MENdoNÇa
Matrícula:26032443/Período:01/11/22 à 15/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEM.Marcilio dias/Gurupa
Portaria nº.:273/2022 de 14/09/2022
Nome:EdclEYBSoN fErrEira SaNTaNa
Matrícula:5893216/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prado lopes/curralinho
Portaria nº.:259/2022 de 09/09/2022
Nome:GlEYcE dE NaZarE rodriGUES da SilVa
Matrícula:5951497/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEM.Maria camara Paes/Breves
Portaria nº.:261/2022 de 09/09/2022
Nome:fraNciNaldo SilVa do NaSciMENTo
Matrícula:57209351/1Período:23/11/22 à 06/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Maria camara Paes/Breves
Portaria nº.:233/2022 de 16/08/2022
Nome:JoSiaNE da coSTa roSa da cUNHa
Matrícula:5778700/2Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Julião Bertoldo de castro/Bagre
Portaria nº.:234/2022 de 16/08/2022
Nome:ilMa dE faTiMa da SilVa TaVarES
Matrícula:57210420/1Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Magalhães Barata/chaves
Portaria nº.:236/2022 de 17/08/2022
Nome:faBio alMEida PaES
Matrícula:57209863/1Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Maria camara Paes/Breves
Portaria nº.:237/2022 de 17/08/2022
Nome:iVaNilToN JUlio MarQUES ViEira
Matrícula:57209453/1Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Maria camara Paes/Breves
Portaria nº.:244/2022 de 22/08/2022
Nome:lUcio roBSoN BraGa daS NEVES
Matrícula:57209934/1Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Santo agostinho/Breves
Portaria nº.:242/2022 de 17/08/2022
Nome:riTa dE caSSia da coSTa GoNÇalVES
Matrícula:57212030/1Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Paulino de Brito/Portel
Portaria nº.:241/2022 de 17/08/2022
Nome:Maria iZalETE BaTiSTa da cUNHa
Matrícula:5708176/1Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Nicias ribeiro/Portel
Portaria nº.:240/2022 de 17/08/2022
Nome:raQUEl MalaTo dE SoUZa MoraES
Matrícula:57209931/1Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Nicias ribeiro/Portel
Portaria nº.:238/2022 de 17/08/2022
Nome:BENEdiTo MaUro da SilVa acioli
Matrícula:57208296/1Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Maria camara Paes/Breves
Portaria nº.:245/2022 de 22/08/2022
Nome:ciValdo riBEiro MorEira
Matrícula:57209927/1Período:22/11/22 à 05/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Tancredo de almeida Neves/Melgaço
Portaria nº.:243/2022 de 22/08/2022
Nome:MarilÉa dE SoUZa araUJo
Matrícula:5921088/1Período:14/11/22 à 13/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prado lopes/curralinho
Portaria nº.:213/2022 de 02/08/2022
Nome:lUiZ carloS SErafiM do NaSciMENTo
Matrícula:554570/1Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:13ª UrE/Breves
Portaria nº.:8362/2022 de 22/09/2022
Nome:carMEM lÚcia MElo MoUra
Matrícula:570575/1 Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Maestro Waldemar Henrique da Pereira/icoaraci
Portaria nº.:8363/2022 de 22/09/2022
Nome:TaTiaNE aliNE oliVEira doS SaNToS
Matrícula:57201937/1 Período:08/11/22 à 22/12/22Exercício:2021
Unidade:EE. almirante Guillobel/Belém
Portaria nº.:550/2022 de 08/09/2022
Nome:Mª aNTÔNia SaNToS SaNToS caValcaNTE
Matrícula:57208440/1 Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. São felipe/Santarém
Portaria nº.:432/2022 de 11/07/2022
Nome:dENilSoN PErEira PiNTo
Matrícula:54197463/2 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Governador fernando Guilhon/Santarém
Portaria nº.:601/2022 de 20/08/2022
Nome:SilVia clEa rodriGUES alENcar
Matrícula:57208172/1 Período:19/11/22 à 02/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM dr. laureno alves de Melo/castanhal
Portaria nº.:810/2022 de 20/08/2022
Nome:aNa cláUdia lEiTE do NaSciMENTo
Matrícula:57208064/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Técnico de Ensino Médio e artes São lucas/castanhal

Portaria nº.:883/2022 de 25/08/2022
Nome:aNa Maria do Socorro MariNHo SodrÉ
Matrícula:57234370/1 Período:12/11/22 à 26/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Maria das Mercês de oliveira conôr/castanhal
Portaria nº.:890/2022 de 25/08/2022
Nome:roGÉrio diaS liMa
Matrícula:54195987/2 Período:22/11/22 à 05/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Maria das Mercês de oliveira conôr/castanhal
Portaria nº.:881/2022 de 25/08/2022
Nome:adriaNa lira doS SaNToS
Matrícula: 57208059/1Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Maria das Mercês de oliveira conôr/castanhal
Portaria nº.:898/2022 de 25/08/2022
Nome:ZElia aUZENir coSTa GadElHa
Matrícula:57208179/1 Período:26/11/22 à 09/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Maria das Mercês de oliveira conôr/castanhal
Portaria nº.:882/2022 de 25/08/2022
Nome:alaN adElSoN frEiTaS da foNSEca
Matrícula:5896313/1 Período:25/11/22 à 24/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Maria das Mercês de oliveira conôr/castanhal
Portaria nº.:904/2022 de 25/08/2022
Nome:coNSUElo da coSTa MarTiNS
Matrícula:57208108/1 Período:20/11/22 à 03/01/23 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe. Salvador Traccaiolli/castanhal
Portaria nº.:1008/2022 de 25/08/2022
Nome:NElMa dE fáTiMa GoMES dE alMEida
Matrícula:57208189/1 Período:19/11/22 à 02/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Técnico de Ensino Médio e artes São lucas/castanhal
Portaria nº.:546/2022 de 17/01/2022
Nome: oriSBEla BaTiSTa coSTa
Matrícula:57208199/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. clotilde Pereira/castanhal
Portaria nº.:771/2022 de 25/08/2022
Nome:aldilENE fErrEira SiMÕES BriTo
Matrícula:57198158/2 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:8ª UrE/castanhal
Portaria nº.:590/2022 de 08/08/2022
Nome:Maria EliETE SaNTaNa VirGUliNo
Matrícula:57208134/1 Período:28/10/22 à 11/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. dr. laureno francisco alves de Melo/castanhal
Portaria nº.:585/2022 de 25/08/2022
Nome:lEidiaNE do Socorro MElo NaSciMENTo
Matrícula:57209811/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. dr. laureno francisco alves de Melo/castanhal
Portaria nº.:1000/2022 de 04/07/2022
Nome:SidNEia MoNTEiro daS NEVES
Matrícula:5655579/2 Período:25/11/22 à 08/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. olinda Vera alves/curuça
Portaria nº.:1040/2022 de 04/07/2022
Nome:raiMUNdo coElHo PErEira
Matrícula:654787/2 Período:19/11/22 à 02/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Nelson rebelo/Marapanim
Portaria nº.:921/2022 de 04/07/2022
Nome:Maria faBrÍcia cHaGaS BriTo
Matrícula:57208131/1 Período:13/11/22 à 27/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Pe. Salvador Traccaiolli/castanhal
Portaria nº.:928/2022 de 04/07/2022
Nome: oToNiEl JoÃo da rocHa rodriGUES
Matrícula:57208197/1 Período:14/11/22 à 28/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Pe. Salvador Traccaiolli/castanhal
Portaria nº.:959/2022 de 04/07/2022
Nome:MarciaNa BarroS da crUZ
Matrícula:57208133/1 Período:20/11/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Mª conceição Gomes de Souza/São francisco do Pará
Portaria nº.:958/2022 de 04/07/2022
Nome:MarcEla BarroS da crUZ
Matrícula:57234119/1 Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Mª conceição Gomes de Souza/São francisco do Pará
Portaria nº.:1041/2022 de 04/07/2022
Nome:roMUlo WaSHiNGToN dE carValHo cardoSo
Matrícula:5896496/1 Período:28/11/22 à 27/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Nelson rebelo/Marapanim
Portaria nº.:957/2022 de 04/07/2022
Nome:Maria aNTÔNia NEVES ValENTE
Matrícula: 57208155/1Período:12/11/22 à 26/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Mª conceição Gomes de Souza/São francisco do Pará
Portaria nº.:398/2022 de 07/07/2022
Nome:Giliard MoNTEiro ModESTo
Matrícula: 57210296/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Maria de Nazaré Guimarães Macedo/curuça
Portaria nº.:913/2022 de 04/07/2022
Nome: irEidE JÚlia loUrENÇo dE oliVEira GUErrEiro
Matrícula:57208153/1 Período:12/11/22 à 26/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Pe. Salvador Traccaiolli/castanhal
Portaria nº.:1002/2022 de 04/07/2022
Nome:ElEoNor PiEdadE dE alMEida
Matrícula:57208422/1 Período:26/11/22 à 09/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Técnico de Ensino Médio e artes São lucas/castanhal
Portaria nº.:1003/2022 de 04/07/2022
Nome:Márcia aNdrEia caValcaNTE MoUra
Matrícula:57208136/1 Período:25/11/22 à 08/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Técnico de Ensino Médio e artes São lucas/castanhal



diário oficial Nº 35.128  79Segunda-feira, 26 DE SETEMBRO DE 2022

Portaria nº.:873/2022 de 04/07/2022
Nome:TElMa Sara VarEla PiNHEiro
Matrícula:57210397/1 Período:24/11/22 à 07/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. agostinho Moraes de oliveira/inhangapi
Portaria nº.:871/2022 de 04/07/2022
Nome:KaTia SiMoNE SoUZa MElo
Matrícula:57208115/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM agostinho Moraes de oliveira/inhangapi
Portaria nº.:868/2022 de 04/07/2022
Nome:HEllEM GraYEBE SoUSa MariGliaNi do NaSciMENTo
Matrícula:57208140/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM agostinho Moraes de oliveira/inhangapi
Portaria nº.:916/2022 de 04/07/2022
Nome:liNdalVa alMEida MoNTEiro
Matrícula: 57208120/1Período:13/11/22 à 27/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Pe. Salvador Traccaiolli/castanhal
Portaria nº.:865/2022 de 04/07/2022
Nome:aNa criSTiNa NaSciMENTo MoraES
Matrícula:5671353/2 Período:27/11/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. agostinho Moraes de oliveira/inhangapi
Portaria nº.:9182022 de 04/07/2022
Nome:Mara aNdrÉa daNTaS PiNTo
Matrícula:5717019/2 Período:13/11/22 à 27/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Pe. Salvador Traccaiolli/castanhal
Portaria nº.:922/2022 de 04/07/2022
Nome:Maria iraSilda rocHa SaNTaNa
Matrícula:57208815/1 Período:14/11/22 à 28/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Pe. Salvador Traccaiolli/castanhal
Portaria nº.:966/2022 de 04/07/2022
Nome:adiElSoN BarroSo dE SoUSa
Matrícula:57208415/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. João Botelho de Souza/Santa Maria do Pará
Portaria nº.:404/2022 de 04/07/2022
Nome:adriaNa Maria oliVEira dE SoUSa
Matrícula:5896270/1Período:11/11/22 à 10/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. cônego leitão/castanhal
Portaria nº.:378/2022 de 04/07/2022
Nome:daNiEla diNiZ fraNÇa
Matrícula:57208095/1 Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. lameira Bittencourt/castanhal
Portaria nº.:379/2022 de 04/07/2022
Nome:EliaNa SaNToS BalESTrEri
Matrícula:57208111/1 Período:14/11/22 à 28/12/22Exercício:2022
Unidade::EEEfM. lameira Bittencourt/castanhal
Portaria nº.:437/2022 de 04/07/2022
Nome:VÂNia lUcia PiNa dE MoraES
Matrícula:57208180/1Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. cônego leitão/castanhal
Portaria nº.:429/2022 de 04/07/2022
Nome:MariNalVa SaNToS SilVa
Matrícula:54180378/2 Período:10/11/22 à 24/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. cõnego leitão/castanhal
Portaria nº.:214/2022 de 20/09/2022
Nome:lEaNdro cESar PaViNaTo
Matrícula:57217445/1 Período:21/11/22 à 20/12/22Exercício:2022
Unidade:10ª UrE/altamira
Portaria nº.:8375/2022 de 22/09/2022
Nome:MaX cHarlES lEal fraGoSo
Matrícula:5902674/1 Período:03/11/22 à 02/12/22Exercício:2022
Unidade:divisão de assistência ao Estudante/Belém
Portaria nº.:8376/2022 de 22/09/2022
Nome:aNTÔNio BarrETo dE alMEida JÚNior
Matrícula:57174773/1 Período:17/10/22 à 30/11/22Exercício:2019
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:8374/2022 de 22/09/2022
Nome:TEVEr alMEida caBral
Matrícula:1035352/2 Período:04/10/22 à 17/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Nossa Senhora do rosário/Marituba
Portaria Nº.:78/2022 de 31/08/2022
Nome:JoNilSoN SaNcHES fUrTado
Matrícula:5896662/1Período:23/11/22 à 22/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Padre João Boonekamp/cametá
Portaria nº.:523/2022 de 21/09/2022
Nome:SUEli doS SaNToS MElo
Matrícula:57204147/1Período:01/11/22 à 15/11/22Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.oneide de Souza Tavares/Marabá
Portaria nº.:184/2022 de 14/09/2022
Nome:lUENE froiS da SilVa SiSilio
Matrícula:57189609/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Murumuru-anexo i/Monte alegre
Portaria nº.:512/2022 de 22/09/2022
Nome:aNa Maria SaNToS PErdiGÃo
Matrícula:55585842/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.aloisio chaves/concordia
retiFicar
Portaria Nº.:6984/2022 de 22/09/2022
Retificar na PORTARIA Col. 6130/1982 de 16/06/1982, que admitiu, para 
exercer a função de Vigia ref. i, o nome do servidor SaNTiNHo PiNHEiro 
dE liMa para SaNTiNo PiNHEiro dE liMa, matricula nº 0513954/017, 
na EE. de 1º Grau Francisco Nunes/Santa Maria do Pará, para fins de 
regularização funcional.

Portaria Nº.:8364/2022 de 22/09/2022
Retificar na PORTARIA nº 10283/2009 de 06/11/2009, que concedeu 
120 dias de licença Especial, em relação ao Triênio de 22/01/2000 a 
21/01/2003 para 17/04/2002 a 16/04/2005, no periodo de 05/03/2010 
a 03/05/2010, a servidora SoNia Maria fErNaNdES doS SaNToS, 
matricula 5655692/2, Professor, lotada na EE de Educação Tecnologica 
Anisio Teixeira/Belém, para fins de regularização funcional.
TorNar SEM EfEiTo
Portaria nº.: 8372/2022 de 22/092022
Tornar sem efeito a PorTaria nº 8221/2022 de 19/09/2022, que concedeu 
45 dias de férias, no período de 01/11/2022 a 15/12/2022, a servidora 
ElaiNE criSiTNa rocHa PiNHEiro, matricula nº 57208539/1, Espec. em 
Educação, lotada na EE. avertano rocha/icoaraci referente ao exercício 
de 2022.

Protocolo: 857438
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata ao editaL Nº 092/2022- UePa
ProGraMa de PÓs – GradUaÇÃo eM edUcaÇÃo escoLar iNdÍ-
GeNa – PPGeei
cUrso de Mestrado ProFissioNaL, tUrMa 2022.
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, torna público a retificação no Cronograma do Exame 
de seleção do Programa Mestrado indígena conforme a seguir:
oNde – se LÊ: 

Publicação do edital 23 de agosto de 2022
Prazo para impugnação deste edital 24 a 25 de agosto de 2022

resultado de recurso de impugnação deste Edital 29 de agosto de 2022
inscrição dos candidatos 30 de agosto a 20 de Setembro de 2022

Publicação da relação das inscrições 21 de Setembro de 2022
Período de contestação das inscrições. 22 a 23 de setembro de 2022

Homologação das inscrições 26 de setembro de 2022.
faSES da SElEÇÃo

avaliação da Proposta de dissertação 27 a 29 de setembro de 2022
Publicação do resultado da avaliação da Propos- ta de dis-

sertação 30 de setembro de 2022.

Período de recurso do resultado da avaliação da Proposta de 
dissertação 01 a 03 de setembro de 2022.

resultado das Propostas de dissertação após re- cursos 04de outubro de 2022.
Entrevistas 05 a 06 de outubro de 2022.

Publicação do resultado preliminar da entrevista até 10 de outubro de 2022.
Período de recurso do resultado da avaliação da entrevista 11 a 12 de outubro de 2022.

Publicação do resultado definitivo da entrevista 13 de outubro de 2022.
análise do currículo lattes 14 a 17 de outubro de 2022.

Publicação do resultado preliminar da análise do currículo 
lattes 18 de outubro de 2022.

Período de recurso do resultado da avaliação da análise do 
currículo lattes 19 e 20 de outubro de 2022.

Publicação do resultado definitivo da Análise do Currículo 
lattes 21 de outubro de 2022.

rESUlTado fiNal E MaTrÍcUla
Publicação do resultado final até 25de outubro de 2022.

Matrícula 26 a 31 de novembro de 2022.
Previsão de início das aulas Novembro 2022.

convocação de candidatos do cadastro reserva
(Se for o caso)

Conforme a confirmação da data de início
das aulas

Leia – se:

Publicação do edital 23 de agosto de 2022
Prazo para impugnação deste edital 24 a 25 de agosto de 2022

resultado de recurso de impugnação deste Edital 29 de agosto de 2022
inscrição dos candidatos 30 de agosto a 07 de outubro de 2022

Publicação da relação das inscrições 11 de outubro de 2022
Período de contestação das inscrições. 12 a 13 de outubro de 2022

Homologação das inscrições 14 de outubro de 2022.
faSES da SElEÇÃo

avaliação da Proposta de dissertação 15 a 17 de outubro de 2022
Publicação do resultado da avaliação da Propos- ta de dis-

sertação 19 de outubro de 2022.

Período de recurso do resultado da avaliação da Proposta de 
dissertação 20 a 21 de outubro de 2022.
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resultado das Propostas de dissertação após re- cursos 22 de outubro de 2022.
Entrevistas 24 a 25 de outubro de 2022.

Publicação do resultado preliminar da entrevista 26 de outubro de 2022.
Período de recurso do resultado da avaliação da entrevista 27 a 28 de outubro de 2022.

Publicação do resultado definitivo da entrevista 29 de outubro de 2022.
análise do currículo lattes 31 de outubro a 01 de novembro de 2022.

Publicação do resultado preliminar da análise do currículo 
lattes 02 de novembro de 2022.

Período de recurso do resultado da avaliação da análise do 
currículo lattes 03 a 04 de novembro de 2022.

Publicação do resultado definitivo da Análise do Currículo 
lattes 05 de novembro de 2022.

rESUlTado fiNal E MaTrÍcUla
Publicação do resultado final até 09 de novembro de 2022.

Matrícula 10 a 15 de novembro de 2022.
Previsão de início das aulas Novembro 2022.

convocação de candidatos do cadastro reserva (Se for o 
caso)

Conforme a confirmação da data de início das au-
las

Belém, 23 de setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 856981

.

.

coNtrato
.

coNtrato
Pae Nº 2021/877945 – UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 31 /2022 – UePa
cLassiFicaÇÃo: outros
oBJETo: contratação de empresa para aquisição e instalação de 01 (uma) 
plataforma elevatória vertical enclausurada em torre destinada ao equi-
pamento, com acionamento hidráulico para portadores de necessidades 
especiais, a ser instalada na Universidade do Estado do Pará, campus iii
Valor GloBal: r$ 64.445,00 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e qua-
renta e cinco reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 21/09/2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 21/09/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 18/01/2023
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
Nº/EXErcÍcio: 22/2022-UEPa
ModalidadE: Pregão Eletrônico n° 22/2022-UEPa
orÇaMENTo
funcional Programática: 74201.12.364.1506.7602
Elemento de despesa: 449052
fonte: 0261 e 0661
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ Nº: 10.965.978/0001-41
EMPrESa: a.S.r. coMErcio E PrESTadora dE SErVicoS dE ENGENHa-
ria lTda
loGradoUro: avenida dois rios, nº 612, Galpão a
Bairro: ibura
cidadE: recife
Uf: PE
cEP. 51.230-000
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 857173
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

Processo nº 2022/533664
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 45/2022-UEPa, cujo objeto é aquisição de equipamentos/mate-
riais permanentes para atender as necessidades básicas nas atividades aca-
dêmicas e administrativas do campus de altamira nos cursos de Engenharia 
ambiental e Sanitária da Universidade do Estado do Pará/UEPa.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 03.961.467/0001-96 - MUlTi QUadroS E VidroS lTda. item 8. Valor 
da proposta r$ 18.374,50.
2- 05.207.424/0001-45 - ViNiciUS cHaVES doS SaNToS. item 2. Valor 
da proposta r$ 2.998,00.
3- 28.584.157/0003-92 - METdaTa TEcNoloGia da iNforMacao EirE-
li. item 4. Valor da proposta r$ 37.898,91.
4- 28.889.651/0001-01 - iTalia EMPrEENdiMENToS lTda. itens 6. Valor 
da proposta r$ 2.677,66.
5- 33.456.016/0001-62 - raUl MUEllEr ScHraMM. itens 3 e 5. Valor da 
proposta r$ 2.594,00.
6- 36.833.237/0001-09 - PErEira caBral coMErcio lTda. itens 12, 14 
e 18. Valor da proposta r$ 10.306,40.
7- 37.247.494/0001-13 - NorTHWEST MaQUiNaS E fErraMENTaS lTda. 
itens 20 e 22. Valor da proposta r$ 1.507,82.

8- 38.504.819/0001-69 - frP coMErcio E SErVicoS dE iNforMaTica 
lTda. item 1. Valor da proposta r$ 14.400,00.
9- 83.373.670/0001-80 - alMEida BraSil coMErcio E iNdUSTria lTda. 
itens 9, 10, 11, 13, 15 e 16. Valor da proposta r$ 15.230,00.
itens cancelados: 7, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26 e 27.
Belém, 23 de setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 857186

.

.

diÁria
.

Protocolo: 2022/1139772
Portaria N° 3934/22, de 22 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) SEBaSTiao da cUNHa loPES, id.funcional 
nº 54196875/1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS, cPf: 263.269.712-91, 21,5 (vinte 
e um e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de Paragominas/Pa, no período de 02/10/2022 a 23/10/2022, para coor-
denação de curso.
Protocolo: 2022/1126035
Portaria N° 3935/22, de 22 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) SHEYla Mara SilVa dE oliVEira, id.funcio-
nal nº54196165/ 3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no 
(a) caMPUS dE SaNTarEM, cPf: 629.719.052-68, 4,5 (quatro e meia) di-
árias, devido seu deslocamento de Santarém/Pa ao município de Manaus/
aM, no período de 27/09/2022 a 01/10/2022, para proferir workshop.
Protocolo: 2022/1126035
Portaria N° 3937/22, de 22 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) fraNciaNE dE PaUla fErNaNdES, id.funcio-
nal nº57198144/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no 
(a) caMPUS dE SaNTarEM, cPf: 650.593.602-53, 4,5 (quatro e meia) di-
árias, devido seu deslocamento de Santarém/Pa ao município de Manaus/
aM, no período de 27/09/2022 a 01/10/2022,para proferir workshop.
Protocolo: 2022/1154512
Portaria N° 3938/22, de 22 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) lUcY aNNE cardoSo loBao GUTiErrEZ, id.
funcionalnº 55586779/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) 
no (a) dEParTaMENTo dE ENGENHaria aMBiENTal, cPf: 411.633.702-
15, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de castanhal/Pa, no período de 04/10/2022 a 14/10/2022, para 
ministrar a disciplina.
Protocolo: 2022/1071211
Portaria N° 3939/22, de 22 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) lUiZ aUGUSTo oliVEira da SilVa, id.funcio-
nal nº5771471/ 4, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE rEdENcao, cPf: 184.564.992-34, 9,5 (nove e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de redenção/Pa ao município de conceição do 
araguaia/Pa, no período de 29/09/2022 a 08/10/2022, para ministrar dis-
ciplina.
Protocolo: 2022/1061399
Portaria N° 3941/22, de 22 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) MailSoN liMa NaZarE, id.funcional nº 
55589591/ 7, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE MoJU, cPf: 661.633.902-53, 5,5 (cinco e meia) diárias, de-
vido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Barcarena/Pa, no 
período de 16/09/2022 a 21/09/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1157391
Portaria N° 3942/22, de 22 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) MarcoS PEdro dE PaiVa EliaS, id.funcional 
nº 5820936/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE iGaraPE acU, cPf: 591.036.202-04, 16,5 (dezesseis e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Parauape-
bas/Pa, no período de 03/10/2022 a 19/10/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1211505
Portaria N° 3944/22, de 22 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) ViTor BaraTa MorEira, id.funcional nº 
5920929/ 3, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTracao dE SErVico, cPf: 006.828.112-97, 0,5 (meia) diária, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa, no 
período de 26/09/2022 a 26/09/2022, para fiscalização de obra.
Protocolo: 2022/1186948
Portaria N° 3945/22, de 22 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) caroliNE NUNES carr, id.funcional nº 
5932172/ 3, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) caM-
PUS dE rEdENcao, cPf: 055.991.087-83, 22,5 (vinte e duas e meia) diá-
rias, devido seu deslocamento de redenção/Pa ao município de Parauape-
bas/Pa, no período de 27/09/2022 a 19/10/2022,para ministrar disciplina.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 856997

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de MeMoraNdo de eNteNdiMeNto
oBJETo: o presente convênio tem como objetivo estabelecer as bases 
para o estágio curricular obrigatório e não-obrigatório, entre UNiVErSi-
dadE do ESTado do Pará – UEPa e a PrEfEiTUra MUNiciPal dE Mo-
JUÍ doS caMPoS, para alunos regularmente matriculados e com efetiva 
frequência em relação ao curso de graduação em Educação física, Enfer-
magem, Medicina, licenciatura em Música, licenciatura intercultural indí-
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gena e Pós- Graduação desta instituição de Ensino Superior.
JUSTificaTiVa: formalização de parceria entre instituições.
daTa dE aSSiNaTUra: 23/09/2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 23/09/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 23/09/2024
foro: Santarém-Pará
ParTES:
BENEficiário ENTE PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
razão Social: UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa
cEP: 66050-540
logradouro: rua do Una, nº 156 Bairro: Telégrafo
cidade: Belém Uf: Pará
Telefone: (91) 3299-2200
dados do responsável pela Parte: clay anderson Nunes chagas
coNcEdENTE:
cNPJ/Mf: 17.349.848/0001-23
razão Social: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MoJUÍ doS caMPoS
cEP: 68129-000
logradouro: Estrada de rodagem, nº 10 Bairro: centro
cidade: Mojuí dos campos Uf: Pará
dados do responsável pela Parte: Marco antônio Machado lima
ordENador rESPoNSáVEl:
Nome: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 857219

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 812 de 16 de seteMBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância investigativa nº. 08/2022 – Processo nº. 
2019/195538, considerando ainda o julgamento que determinou o arqui-
vamento do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 93/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidor.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa
Portaria Nº. 818 de 19 de seteMBro de 2022
 o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância investigativa nº. 12/2022 – Processo nº. 
2019/319128, considerando ainda o julgamento que determinou o arqui-
vamento do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 134/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Portaria Nº. 827 de 20 de seteMBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando o Pad nº. 08/2022 – Processo nº. 2019/501183, conside-
rando ainda o julgamento que determinou o arquivamento do Processo, 
fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 135/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa
Portaria Nº. 828 de 20 de seteMBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância Punitiva nº. 13 /2022 – Processo nº. 
2019/408124, considerando ainda o julgamento que determinou o arqui-
vamento do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 129/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa
Portaria Nº. 833 de 20 de seteMBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância Punitiva nº. 11 /2022 – Processo nº. 
2019/316274, considerando ainda o julgamento que determinou o arqui-
vamento do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 130/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa
Portaria Nº. 834 de 20 de seteMBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância Punitiva nº. 09/2022 – Processo nº. 
2019/436350 considerando ainda o julgamento que determinou o arquiva-
mento do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 131/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 857057
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.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 503, de 23 de setembro de 2022.
Processo nº 1215495/2022.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais de consumo com alimentação 
para adolescente, custodiado na UaSE/BNV, durante viagem ao município 
NV. PlaNalTo/Go, no período de 26 a 28/09/2022, conforme os termos 
do processo.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 185795
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNSUMo/aliMENTaÇÃo – r$100,00
SErVidorES: adriaNa carrEira MElo PESSoa, PSicÓloGa, Matricula 
5891040/4.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 06 (seis) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (cinco) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 856966

.

.

diÁria
.

Portaria nº 502, de 23 de setembro de 2022.
Processo nº 1215495/2022.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado na UaSE/BNV, aos familiares, em cum-
primento a determinação judicial, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BENEVidES/Pa - dESTiNo: NV. PlaNalTo/Go.
PErÍodo: 26/09/2022 a 28/09/2022. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: adriaNa carrEira MElo PESSoa, PSicÓloGa, Matricula 
5891040/4.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 856963

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 624/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 22 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo n°. 98 da lei 5.810/1994, Processo administra-
tivo Eletrônico nº. 2019/483152 e, o Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/146059,
rESolVE:
coNcEdEr 60 (sessenta) dias de licença-prêmio ao servidor: Maurício do 
Socorro araújo de frança, matrícula nº 3208931/1, ocupante do cargo 
de auxiliar Técnico, referente ao triênio de 11/07/2014 a 10/07/2017, no 
período de 01/10/2022 a 29/11/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 856931

.

.

errata
.

errata da Portaria N°. 531/2022-GGP/seJUdH de 02/09/2022, 
publicada no doe n°. 35.106 de 06/09/2022.
onde se lê:
No período de: 01/08/2022 a 31/08/2022.
Leia-se:
No período de: 01/08/2022 a 30/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 857412

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo N. 4 ao coNtrato Nº 06/2018- seJUdH
Processo Nº 2018/263510. Pae n. 2022/583357
contratante: SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS 
- SEJUdH, cNPJ 05.054.895/0001-60
contratado: VÓlUS iNSTiTUiÇÃo dE PaGaMENTo lTda., cNPJ 
03.817.702/001-50, representada por dário da coSTa BarBoSa JÚNior.
objeto: alterar denominação Social da Empresa VolUS TEcNoloGia E 
GESTÃo dE BENEfÍcioS lTda, para VÓlUS iNSTiTUiÇÃo dE PaGaMENTo 
lTda e Prorrogar vigência
Vigência: de 20/09/2022 a 20/09/2023
dotação: UG: 180101. PTrES: 188338. PlaNo dE TraBalHo: 

14.122.1297.8338.0000. PlaNo iNTErNo: 4120008338c. NaTUrEZa: 
339039. foNTE: 0101000000. Valor ToTal: r$ 66.666,67 (21/09 até o 
final do exercício)
UG: 180101. PTrES: 188338. PlaNo dE TraBalHo: 
14.122.1297.8338.0000. PlaNo iNTErNo: 4120008338c. NaTUrEZa: 
339030. foNTE: 0101000000. Valor ToTal: r$ 52.174,33 (21/09 até o 
final do exercício)
Valor: r$ 427.827,60
data da assinatura: 20/09/2022
ordenador: ValBETaNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 857358

.

.

diÁria
.

Portaria N° 617 de 20 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, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1209432
r E S o l V E:
coNcEdEr TrÊS E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para realizar precursão para programar mutirão de 
atendimento e acompanhar a implantação do ProcoN municipal de curu-
çá/Pa, no período de 28/09/2022 a 01/10/2022. 

NoMe carGo MatrÍcULa
arNaldo SaNToS da crUZ diretor 51855894/3

criSTiaNE Maia do ESPÍriTo SaNTo Técnica em gestão Pública 57202664/2
Maria lUcia dE caSTro NUNES Escrevente/datilógrafa 51921101

dEYVid HENriQUE MarQUES dE liMa Gerente de Educação e Projetos 5939635/3
claUdio daS MErcÊS cordEiro dE caSTro Motorista 5061288/4

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 20 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 856937
Portaria N° 616 de 19 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, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1196032
r E S o l V E:
coNcEdEr SEiS E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, “Monitoramento Junto à Rede de Atendimento à Mu-
lher”, no município de MaraBá/Pá, no período de 23 à 29/10/2022. 

NoMe carGo MatrÍcULa
TElMa Maria MEdEiroS dE liMa assistente Social 541858434

oSMar fErrEira GUiMarÃES Motorista 57230905/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 19 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 856929
Portaria N°613 de 15 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, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1185399.
r E S o l V E:
coNcEdEr SEiS E MEia diárias em favor da servidora desta SEJUdH, abai-
xo identificada para – Ação Implantação de Conselhos Municipais de Defesa 
de direitos da Mulher e opms, no município de BaNacH/Pa , no período de 
25/09/2022 a 01/10/2022. 

NoMe carGo MatrÍcULa
Marcia aNdrEia JorGE dE liMa coordenadora 57190023/4

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 15 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 856871
Portaria N° 612 de 15 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, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1185213.
r E S o l V E:
coNcEdEr SEiS E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados para ação de Monitoramento da Rede de Atendimento 
à Mulher nos municípios de oUrilÂNdia do NorTE E BaNacH/Pa, no 
período de 25/09/2022 a 01/10/2022.
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NoMe carGo MatrÍcULa
KElEN criSTiNa ViEira doS SaNToS assistente Social 57192823/1

KEllY rEGiNa caSTro caSTEllo BraNco assistente administrativo 51169453
NiXoN raiMUNdo NoNaTo GUiMarÃES Motorista 54180171/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 15 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 856870
Portaria Nº 598 de 15 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, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1186958
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E S o l V E:
coNcEdEr QUaTro E MEia diárias, em favor da colaboradora Eventual, 
abaixo identificada, para ação de Implantação de Conselhos Municipais de 
defesa da Mulher e oPMs, nos municípios de colares e São caetano de 
odivelas/Pa, no período de 04 a 08/10/2022. 

NoMe carGo MatrÍcULa
aNa PriScila BarroSo da SilVa colaboradora Eventual Sem matrícula

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 15 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 856877
Portaria N° 599 de 15 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, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1187388.
r E S o l V E:
coNcEdEr QUaTro E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, ação de “MONITORAMENTO JUNTO Á REDE DE ATEN-
diMENTo À MUlHEr nos municípios de Viseu e Bragança/Pa, no período 
de 04 a 08/10/2022. 

NoMe carGo MatrÍcULa

KEllY rEGiNa caSTro caSTEllo BraNco assistente administrativo 51169453

Mario afoNSo GUiMarÃES SaNToS Motorista 5386217/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 15 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 856883
Portaria Nº 600 de 15 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, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1187388.
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E S o l V E:
coNcEdEr QUaTro E MEia diárias, em favor da colaboradora Eventual, 
abaixo identificada, para , ação de “MONITORAMENTO JUNTO Á REDE DE 
aTENdiMENTo À MUlHEr, nos municípios de Viseu e Bragança/Pa, no pe-
ríodo de 04 a 08/10/2022. 

NoMe carGo MatrÍcULa
SolaNGE Maria SoUZa raMalHo colaboradora Eventual Sem matrícula

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 15 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 856884
Portaria Nº 614 de 15 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, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1185399.
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E S o l V E:
coNcEdEr SEiS E MEia diárias, em favor da colaboradora Eventual, abai-
xo identificada, – Ação Implantação de Conselhos Municipais de Defesa de 
direitos da Mulher e opms, no município de BaNacH/Pa, no período de 
25/09/2022 a 01/10/2022.

NoMe carGo MatrÍcULa

clÉa diaS GoMES colaboradora Eventual Sem matrícula

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 15 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 856874
Portaria N° 597 de 15 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, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1186958.
r E S o l V E:
coNcEdEr QUaTro E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para ação de Implantação de Conselhos Municipais 
de defesa da Mulher e oPMs, nos municípios de colares e São caetano de 
odivelas/Pa, no período de 04 a 08/10/2022. 

NoMe carGo MatrÍcULa

laUra Maria carValHo calS MarQUES Psicóloga 57202502/1

EVErSoN SalES doS SaNToS alMEida Motorista 57201730/1

JoSSEMir PaUlo SilVa dE BriTo Técnico em Gestão em dH 57903281

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 15 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 856879
Portaria Nº 611 de 20 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, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2021/1200538
r E S o l V E:
coNcEdEr TrÊS E MEia diárias, em favor do colaborador Eventual, abai-
xo identificado, para participar das atividades alusivas à 20ª Parada do 
orgulho lGBTi+, de Belém, no período de 23 a 26/09/2022, colaborador 
eventual vindo de castanhal/Belém/castanhal/Pa.

NoMe carGo MatrÍcULa

roGÉrio NEVES fErrEira colaborador Eventual Sem matrícula

coNcEdEr TrÊS E MEia diária, em favor do colaborador Eventual, abaixo 
identificado, para participar das atividades alusivas à 20ª Parada do Orgu-
lho lGBTi+, de Belém, no período de 23 a 26/09/2022, vindo de Parauape-
bas/Belém/Parauapebas/Pa

NoMe carGo MatrÍcULa

WEllToN TáSSio da SilVa VaZ colaborador Eventual Sem matrícula

coNcEdEr TrÊS E MEia diárias, em favor do colaborador Eventual, abaixo 
identificado, para participar das atividades alusivas à 20ª Parada do Orgu-
lho lGBTi+, de Belém, no período de 23 a 26/09/2022, vindo de abaete-
tuba/Belém/abaetetuba/Pa

NoMe carGo MatrÍcULa

JociEl fErrEira colaborador Eventual Sem matrícula

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 20 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 857150
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 012/2022 de 23 de seteMBro de 2022
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – 
codEc no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto da com-
panhia, à vista dos elementos contidos neste Processo administrativo nº 
2022/1115658 devidamente justificado, considerando que o Parecer Jurí-
dico nº 075/2022-diJUr/codEc, prevê a diSPENSa em conformidade ao 
disposto no artigo 29, ii da lei nº 13.303/16, rESolVE:
i - dEclarar dispensável de licitação a contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de produtos de consumo – higiene e limpeza, para aten-
dimento às rotinas diárias, quando do desempenho das atividades ineren-
tes a Companhia, conforme especificações e quantidades estabelecidas no 
Termo de referência, base da contratação, disposto no Edital Nº 005/2022 
- anexo i.
ii - dETErMiNar que seja contratada a empresa r. c. f. MacHado, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob o nº 83.317.248/0001-08, situada à av. Travessa Barão 
do Triunfo, nº 2475 - sala 01, Belém (Pa).
lUTfala dE caSTro BiTar | PrESidENTE - codEc.

Protocolo: 857065

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo À disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 012/2022
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justi-
ficado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO Nº 075/2022, prevê a 
diSPENSa em conformidade ao disposto no art. 29, ii da lei nº 13.303/16 
e regulamento interno de licitações e contratos - codEc/Pa, raTifi-
co a dispensa de licitação nº 012/2022, do Processo administrativo nº 
2022/1115658, na forma abaixo:
NÚMEro da diSPENSa: 012/2022;
daTa da diSPENSa: 23.09.2022;
daTa da raTificaÇÃo: 23.09.2022;
oBJETo: contratação de pessoa jurídica para fornecimento de produtos de 
consumo – higiene e limpeza, para atendimento às rotinas diárias, quando 
do desempenho das atividades inerentes a companhia, conforme espe-
cificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, base da 
contratação, disposto no Edital Nº 005/2022 - anexo i.
coNTraTada: r. c. f. MacHado, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
83.317.248/0001-08, situada à av. Travessa Barão do Triunfo, nº 2475 - 
sala 01, Belém (Pa).
orÇaMENTo
funcional Programática: 700201.22.122.1297.8338 - operacionalização 
das ações administrativas;
Elemento de despesa: 339030 - Material de consumo;
fonte: 0261000000.
Valor GloBal: r$ 26.882,00 (vinte e seis mil e oitocentos e oitenta e 
dois reais).
fUNdaMENTo lEGal: cotação Eletrônica nº 005/2022, art. 29, ii da lei nº 
13.303/16 e regulamento interno de licitações e contratos - codEc/Pa.
JUSTificaTiVa: anexa aos autos do Processo nº 2022/1115658.
lUTfala dE caSTro BiTar | PrESidENTE - codEc.

Protocolo: 857070
.

diÁria
.

Portaria Nº 173/2022 – rH/daF
Portaria de desiGNaÇÃo
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/853954,r E S o l V E:
dESiGNar o colaborador ricardo carNEiro raYMUNdo, matrícula: 
5931484/3, ocupante do cargo de Gerente de desenvolvimento e Estudos 
Econômicos, para exercer o cargo de assessor da diretoria de Estratégia e 
relações institucionais, no período de 23/09/2022 a 24/10/2022, durante o 
afastamento do titular por motivo de viagem, conforme os presentes autos.
registre-se, dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.Belém, 23 de setem-
bro de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 857163

..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 006/2022
  Por esta nota suplementar, registra-se que, com base na alocação de 
recursos, o contrato administrativo nº 04/2022, referente aos serviços 
elétricos neste Instituto firmado com a empresa DINAMIC COMÉRCIO E 
SErViÇoS EirEli, em atendimento ao artigo 65, § 8º, a lei federal de 
licitações e contratos administrativos (8.666/93 e suas alterações poste-
riores), teve sua dotação orçamentária alterada da seguinte forma, para 
adequar ao orçamento anual de 2022.

apostilamento ao contrato nº 004/2022
 

fundamentação legal art. 65, § 8º, lei nº. 8.666/93
 

Modalidade de licitação dispensa de licitação nº 05/2022
 

contratada diNaMic coMÉrcio E SErViÇoS EirEli.

objeto

alteração da dotação orçamentária
0101 - recursos ordinários (Tesouro Estadual)

0260 - recurso Proveniente de Transferências de convê-
nios (Superávit)

0660 - recurso Proveniente de Transferências de 
convênios.

14 122 1297 8338 - funcional

a alteração da dotação orçamentária acima mencionada será a partir de 23 
de Setembro de 2022.
Belém (Pa), 23 de Setembro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente do iMETroPará

Protocolo: 857221
terMo de aPostiLaMeNto Nº 007/2022
Por esta nota suplementar, registra-se que, com base na alocação de recur-
sos, o contrato administrativo nº 09/2022, referente aos serviços produ-
ção de vídeos com conteúdos audiovisuais institucionais para a divulgação 
das atividades realizadas pelo instituto de Metrologia do Estado do Pará 
firmado com a empresa GP COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, em aten-
dimento ao artigo 65, § 8º, a lei federal de licitações e contratos adminis-
trativos (8.666/93 e suas alterações posteriores), teve seu projeto ativida-
de alterada da seguinte forma, para adequar ao orçamento anual de 2022.

apostilamento ao contrato nº 009/2022
 

fundamentação legal art. 65, § 8º, lei nº. 8.666/93
 

Modalidade de licitação dispensa de licitação nº 10/2022

contratada GP coMUNicaÇÃo E MarKETiNG lTda.

objeto

alteração da dotação orçamentária
0101 - recursos ordinários (Tesouro Estadual)

0260 - recurso Proveniente de Transferências de convê-
nios (Superávit)

0660 - recurso Proveniente de Transferências de 
convênios.

a alteração da dotação orçamentária acima mencionada será a partir de 23 
de Setembro de 2022.
Belém (Pa), 23 de Setembro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente do iMETroPará

Protocolo: 857238
terMo de aPostiLaMeNto Nº 008/2022
  Por esta nota suplementar, registra-se que, com base na alocação de 
recursos, o contrato administrativo nº 003/2022, referente á empresa es-
pecializada no fornecimento de material gráfico firmado com a empresa 
l.G.M. Gráfica lTda, em atendimento ao artigo 65, § 8º, a lei federal 
de licitações e contratos administrativos (8.666/93 e suas alterações pos-
teriores), teve sua dotação orçamentária alterada da seguinte forma, para 
adequar ao orçamento anual de 2022.

apostilamento ao contrato nº 003/2022
 

fundamentação legal art. 65, § 8º, lei nº. 8.666/93
 

Modalidade de licitação

Pregão Eletrônico SrP nº 012/2021 – Prefeitura Municipal 
de chaves.

ata de registro de Preos nº 012/2021.
adesão nº 001/2022.

contratada l.G.M. Gráfica lTda
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objeto

alteração da dotação orçamentária
0101 - recursos ordinários (Tesouro Estadual)

0260 - recurso Proveniente de Transferências de convê-
nios (Superávit)

0660 - recurso Proveniente de Transferências de 
convênios.

a alteração da dotação orçamentária acima mencionada será a partir de 23 
de Setembro de 2022.
Belém (Pa), 23 de Setembro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente do iMETroPará

Protocolo: 857244

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

contrato nº 27/2022 | Pae nº 2022/1041734
contratante: Junta comercial do Estado do Pará
contratada: la caSa da PiZZa PiZZaria lTda, cNPJ nº 40.833.638/0001-28
cláUSUla QUarTa - do oBJETo: 4.1. constitui objeto do presente con-
trato a prestação de serviços especializados no fornecimento de material 
alimentício, conforme as especificações e características abaixo: Café tipo 
pó da marca Pilão; Leite em pó integral da marca Italac; Açúcar refinado 
branco da marca Guarani;
cláUSUla dÉciMa PriMEira – da doTaÇÃo orÇaMENTária: 11.1. as 
despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta da dota-
ção orçamentária da JUcEPa vigente para o exercício de 2022 de acordo 
com a classificação abaixo:
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas 
Natureza da despesa: 339030.00 Material de consumo 
fonte: 0261 rec da adm indireta (próprios) 
Pi: 41200083398c
Vigência: 23/09/2022 a 22/09/2023
Valor anual estimado: r$ 14.540,00 (quatorze mil, quinhentos e quarenta reais).
data da assinatura: 23/09/2022
ordenador: Vilson João Schuber - Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 857364

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º aditiVo ao coNtrato Nº 25/2021 | Pae Nº 2021/178597
contratante: Junta comercial do estado do Pará
contratada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa, cNPJ sob o nº 05.059.613/0001-18
objeto do contrato: fornecimento de internet através do link de comu-
nicação de Dados do Estado do Pará (fibra óptica), Ip’s válidos através 
de NaT, hospedagem de servidores virtuais, hospedagem de website, ma-
nutenção de website, contas de e-mail corporativo e licenças de uso de 
sistemas globais.
Justificativa do aditivo: retificação das cláusulas 1.2, 1.3 e 2.4.3 do 1º 
termo aditivo.
Valor mensal: r$ 29.064,69 (vinte e nove mil reais e sessenta e quatro 
reais, vinte e nove centavos)
Valor dos serviços que serão prestados quando houver solicitação pelo ges-
tor de Tic da JUcEPa: r$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)
Valor anual: r$ 382.776,28 (trezentos e oitenta e dois mil e setecentos e 
setenta e seis reais, vinte e oito centavos)
data da assinatura: 23/09/2022
ordenador: Vilson João Schuber - Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 857041

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

termo de dispensa de Licitação nº 11/2022
a JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, inscrita no cNPJ 
04.825.329/0001-42, representada por seu Secretário Geral MarcElo 
aNToNio PESSoa cEBolÃo, no âmbito de suas atribuições legais, e con-
siderando Parecer nº 590/2022 da Procuradoria, resolve diSPENSar lici-
TaÇÃo, em consonância com o disposto no art. 24, inciso ii, § 1º, da lei 
8.666/1993, para contratação da la caSa da PiZZa PiZZaria lTda, ins-
crita no cNPJ/Mf nº. 40.833.638/0001-28, para a contratação de empre-
sa especializada em prestação de serviços especializados no fornecimento 
de material alimentício (cafÉ, lEiTE E aÇÚcar), no valor global de r$ 
14.540,00 (quatorze mil, quinhentos e quarenta reais).
assinatura: 23/09/2022.
ordenador: MarcElo aNToNio PESSoa cEBolÃo – Secretário Geral da 
JUcEPa.

Protocolo: 856973

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação
nº 11/2022
a PrESidENTE da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, no 
uso de suas atribuições legais, resolve raTificar a diSPENSa dE lici-
TaÇÃo nº. 11/2022, em consonância com o disposto no art. 26, da lei nº 
8.666/93, para a contratação da empresa la caSa da PiZZa PiZZaria 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf nº. 40.833.638/0001-28, para a contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços especializados no forneci-
mento de material alimentício (cafÉ, lEiTE E aÇÚcar), no valor global de 
r$ 14.540,00 (quatorze mil, quinhentos e quarenta reais).
assinatura: 23/09/2022.
ordenadora: VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício da JUcE-
Pa.

Protocolo: 856977

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 314/2022 de 22/09/2022. 
art. 1º coNcEdEr 4,5 (duas e meia) diárias aos servidores alEXaNdrE 
alBErTo fiGUEirEdo raYol, Gerente administrativo, matrícula nº 
5964613/2 e fEliPE fraNco PiNGarilHo, coordenador regional, 
matrícula nº 5933002/2, para realizarem visitas técnicas as Unidades 
desconcentradas nas cidades de abaetetuba, Moju, cametá e Tailândia-
Pa, com saída de Belém no dia 26/09/2022 e retorno no dia 30/09/2022, 
conforme processo n° 2022/1217935. VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente 
em exercício

Protocolo: 857007

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 315/2022 de 22/09/2022. 
art 1º coNcEdEr licença Nojo (oito dias) à servidora SolaNGE Maria 
coUTiNHo dE aGUiar, matrícula nº 57199328/3, Técnico de administração 
e finanças B, no período de 21/08/2022 a 28/08/2022, pelo falecimento 
do seu irmão, conforme processo de n° 2022/1220840. VilSoN JoÃo 
ScHUBEr - Presidente em exercício

Protocolo: 857021

.

.

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Processo disciPLiNar saNcioNatÓrio
Portaria Nº 038/2022-NePMV
Processo n° 2022/1164522
o Secretário de Meio ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SE-
MaS/Pa), e a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios 
Verde (NEPMV), no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, rE-
SolVEM:
art. 1º abrir Processo disciplinar Sancionatório para apurar possíveis irregu-
laridades em favor da contratada f. E. M. a. l, nos termos do art. 104, da lei 
Estadual N° 8.972/2020, referente ao contrato N° 007/2020–NEPMV.
Art. 2º A empresa deverá ficar ciente que também estará sujeita as seguin-
tes penalizações constantes no contrato Nº. 007/2020-NEPMV após pro-
cesso administrativo sancionador específico estabelecido pela Lei Estadual 
nº. 8.972/2020  aberto por essa administração, em conformidade com os 
artigos 86 a 88 da lei nº 8.666/1993 e do artigo 7º da lei nº 10.520/2002.
art. 3º designar os servidores abaixo para compor comissão para apurar 
eventual responsabilidade decorrente de descumprimento de execução do 
contrato N° 007/2020–NEPMV, que tinha como objeto a “contratação de 
Serviços de Elaboração e inscrição de cadastro ambiental rural - car de 
imóveis rurais de até quatro módulos fiscais, em Municípios do Estado do 
Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Pro-
cesso 2021/964969 NEPMV.
 # Presidente da comissão: flavia cardoso farias, Matrícula 57175857/1
# Membro da comissão: Julianne Maria alves Moutinho Marta - matrícula 
57215852/1
# Membro da comissão: liene Maria Negrão carvalho, matrícula 5636795/3
art. 4º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art.5º dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 15 de setembro de 2022.
 JoSÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida JaQUEliNE dE carValHo PEÇa-
NHa
 Secretario da SEMaS/Pa diretora Geral do Núcleo Executor do
 Programa Municípios Verdes – NEPMV

Protocolo: 857286
..
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NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 144/2022 – 23 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 vigen-
tes, no trecho castanhal/Belém/oeiras/Belém/castanhal, com o objetivo 
de realizar palestras e cadastros dos microempreendedores dos municípios 
acima mencionados para serem beneficiados com programa NGPM-CRE-
dicidadÃo.

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período

Nº de 
diá-
rias

rENaTa KEllY dE GoiS Bar-
rEiroS 59466293-1 GErENTE rEGioNal  26 a 

28/09/2022 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 857531
Portaria Nº 142/2022 – 22 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 as servidoras abaixo, de acordo com as bases vigen-
tes, no trecho Belém/ Salinopolis / Belém, com o objetivo de entrega de 
cartas de crédito aos microempreendedores do município acima menciona-
do, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período

Nº de 
diá-
rias

roBErTa NaZarETH dE araUJo 
VaZ PErEira 54197662 coord. coNTolE 

iNTErNo
26 a 

27/09/2022  1 1/2

EriKa PriScila caSTElo 
TaVarES 5948461 GErENTE rEGioNal 26 a 

27/09/2022  1 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 857524
Portaria Nº 143/2022 – 23 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 vigen-
tes, no trecho Belém/oeiras/Belém com o objetivo de realizar palestras e 
cadastros dos microempreendedores dos municípios acima mencionado do 
programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período

Nº de 
diá-
rias

aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 5961639 GErENTE rEGioNal 26 a 
28/09/2022 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 857526
Portaria Nº 145/2022 – 23 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 Belém/ Maraba / ourilandia do Norte / Belém, com o objetivo de 
realizar entrega das cartas de crédito dos microempreendedores do muni-
cípio acima mencionado, que foram beneficiados com o programa NGPM-
crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período

Nº de 
diá-
rias

VaNilSa da SilVa BorGES 5917736 GErENTE rEGioNal 27 a 
30/09/2022 3 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 857533

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº.1216/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1200376, de 16/09/2022, e 
Memorando 552/2022, de 16/09/2022– difiS/SEdoP.
r E S o l V E: 
i - rEVoGar a PorTaria nº 1207/2022, de 16/09/2022, publicada no 
doE nº 35.117, de 16/09/2022, referente à  designação de fiscal do 
convenio nº 27/2022.
ii – dESiGNar o servidor PaUlo fraNciNETTE MarQUES, Matrícula 
nº 6661/1, cargo/função de Técnico em Gestão de infraestrutura – 
Engenheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão 
abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

27/2022 Prefeitura Municipal de Vitória do 
Xingu

construção de Microssistemas de abastecimento de 
água localizados nas comunidades Joa, São francisco, 
ramal dos cocos, km 20 e Tuba Porto do Belo Monte, 

no Município de Vitória do Xingu/Pa.

iii – dESiGNar o servidor JoSÉ SoMBrEiro da SilVa NETo, Matrícula nº 
5897265/3, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 857274
Portaria Nº. 1229/2022, de 20 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1209150, de 19/09/2022, e 
Memorando 558/2022, de 19/09/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor oBErlaNdES JÚNior da SilVa coSTa, Matrícula 
nº 5946508/1, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Contrato 
celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

123/2022 rcc diniz Eireli Urbanização da feira da Vila São raimundo, no Muni-
cípio de irituia/Pa.

ii – dESiGNar o servidor daNiEl aNdradE MalcHEr PErEira, Matrícula 
nº 5921549/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- 
Engenheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução 
do contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 857294
Portaria Nº. 1239/2022, de 21 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1205156, de 19/09/2022, 
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e Memorando nº 554/2022, de 19/09/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, 
Matrícula nº. 5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, 
como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

303/2022 Prefeitura Municipal de Óbidos construção de Ginásio Poliesportivo, no Município de 
Óbidos/Pa.

ii – dESiGNar a servidora alBa ValÉria liMa JorGE, Matrícula nº. 
5121345/1, Cargo/Função: Coordenador, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução do convênio, acima descrito, nos impedimen-
tos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
 Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 857300
Portaria Nº. 1240/2022, de 21 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1206266, de 19/09/2022, 
e Memorando nº 556/2022, de 19/09/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora lia PErEira PiNHEiro, Matrícula nº.5965152/1, 
cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro 
Sanitarista, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

131/2022 Norte Service Engenharia e constru-
ção lTda ME

Execução dos Serviços de drenagem do Estádio de 
futebol luzeiro, no Município de Vigia de Nazaré/Pa.

ii - dESiGNar a servidora lariSSa dElfiNo SaNTaNa rocHa, Matrícula 
nº.5939004/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – 
Engenheiro Sanitarista, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a 
execução do contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais 
do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 857305

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º tac Nº 87/2021 - tP Nº 24/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
centro Sul Engenharia ltda - cNPJ nº 04.368.423/0001-10
objeto: construção de abatedouro de frango, no município de Barcarena, 
neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, IV da Lei Federal nº 
8.666/93.
Vigência: 19/09/2022 a 18/12/2022
data da assinatura: 19/09/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 856889
2º tac Nº 106/2021 – cP Nº 20/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
dESiGNE ENGENHaria E SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda– cNPJ 
07.709.325/0001-97
objeto: a coNclUSÃo do SiSTEMa dE aBaSTEciMENTo dE áGUa, No 
MUNicÍPio dE PalESTiNa, NESTE ESTado
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II, IV da Lei nº 
8.666/93.
Vigência: 05/10/2022 a 05/04/2023
data da assinatura: 23/09/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 857210

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 32/2021
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Porto de Móz – cNPJ 05.183.827/0001-00
objeto do convênio: construção do centro Poliesportivo ayrton Senna, no 
município de Porto de Móz, neste Estado.

Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 23/09/2022 à 23/09/2023
data da assinatura: 23/09/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 857434

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1236/2022, de 21 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1208614, de 19/09/2022 
– difiS/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor JoESNaM PErEira MENdES, Matrícula nº 
5965142/1; cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro civil, Suprimento de fundos no valor de r$ 200,00 (duzentos reais) 
o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor

07.7645 0101 339033 200,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 857213

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 1241/2022, de 22 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 2022/1168756, de 12/09/2022– 
difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
i-TraNSfErir, para o período de 29 a 30/09/2022, o deslocamento dos 
servidores daNiEl aNdradE MalcHEr PErEira, Matrícula nº 5921549/2, 
cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas-Engenheiro civil, 
e JoNaTaS SoarES PErEira, Matrícula nº 57202050/2, cargo/função: 
Motorista, autorizados a viajarem para os Municípios de Santarém Novo 
e Magalhães Barata/Pa, anteriormente concedida no período de 22 
a 23/09/2022, através da PorTaria nº 1193/2022, de 13/09/2022, 
publicada no doE nº 35.115, de 15/09/2022, em virtude da alteração da 
agenda.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 857235
Portaria Nº. 1235/2022, de 21 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 2022/1208614, de 19/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Joesnam Pereira Mendes, Matrícula nº 5965142/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização nas obras de drenagem e Pavimentação asfáltica em 
cBUQ em favor dos Municípios integrantes do PirJUS, o qual abrange os 
Municípios de Baião, cametá, igarapé-Miri, limoeiro do ajuru e Mocajuba/Pa.
dESTiNo: limoeiro do ajuru/cametá/Baião/Mocajuba/igarapé-Miri/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 26 a 30/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 857202
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Portaria Nº. 1246/2022, de 23 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1229402 de 22/09/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Valdir Parry acatauassú, Matrícula n°. 5946384/1; cargo/função: 
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
oBJETiVo: inauguração de Vias asfaltadas pelo Programa asfalto por todo 
o Pará, no Município de Marituba/Pa.
dESTiNo: Marituba/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 21/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 857308
Portaria Nº. 1247/2022, de 23 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1229380 de 22/09/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Valdir Parry acatauassú, Matrícula n°. 5946384/1; cargo/função: 
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
oBJETiVo: Visita técnica às obras de Pavimentação asfáltica pelo Progra-
ma asfalto por todo o Pará, no distrito de Mosqueiro/Pa.
NoME: andreson rannyery lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido 
distrito.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 24/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 857313
Portaria Nº. 1238/2022, de 21 de seteMBro 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1207455, de 19/09/2022 
– diPoc/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: lázaro cézar da Silva lima Júnior, Matrícula nº. 5913247/3; cargo/
função: diretor de Planejamento de obras e conformidade.
oBJETiVo: Visita à obra de reforma do antigo Hospital São Joaquim para 
instalação do Hospital regional Público dos caetés, no Município de capa-
nema/PA, e Visita à Obra de Requalificação e urbanização da orla do Muni-
cípio de Barcarena/Pa no trecho entre Trav São francisco e av. Gerônimo 
Pimentel.
dESTiNo: capanema/Barcarena/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 20 a 21/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 857298
errata de Portaria
Portaria Nº. 1185/2022, de 12 de seteMBro de 2022.
PUBlicada No doE Nº. 35.113, dE 13/09/2022.
onde se lê:
dESTiNo: Santa Bárbara do Pará/São domingos do capim/Pa.
Leia-se:
dESTiNo: Santa izabel do Pará/São domingos do capim/Pa.

Protocolo: 857321
Portaria Nº. 1218/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 

33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1203453, de 19/09/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Tiago leão, Matrícula nº 5116694/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Sr. arnaldo dopazo antônio José- Se-
cretário adjunto de obras Públicas, ao Município de Barcarena/Pa.
dESTiNo: Barcarena/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 20/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 857283
Portaria Nº. 1242/2022, de 22 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 2022/1221661, de 21/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: ricardo angelim da Silva, Matrícula nº 5965128/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: fiscalização do convênio 35/2022- Sistema de abastecimento 
de água 1ª Etapa, no Município de Bagre/Pa, e no acompanhamento de 
obras do contrato 101/2021-Execução dos serviços de conclusão do Sis-
tema de abastecimento de água, do Município de São Sebastião da Boa 
Vista/Pa.
dESTiNo: Bagre/São Sebastião da Boa Vista/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 28 a 30/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 857258
Portaria Nº. 1243/2022, de 22 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 2022/1221783, de 21/09/2022 
– NrS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: francisco demétrio de carvalho Neto, Matrícula nº. 5956734/1; 
cargo/função: coordenador de Núcleo regional.
oBJETiVo: fiscalização dos serviços do contrato nº 63/2021 - conclusão 
da implantação do sistema de abastecimento de água, no Município de 
Óbidos/Pa.
dESTiNo: Óbidos/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 26 a 27/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 857268
Portaria Nº. 1232/2022, de 20 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 2022/1208994, de 19/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2; car-
go/função: coordenador.
oBJETiVo: fiscalização na obra de conclusão do Sistema de abastecimen-
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to de água contrato 066/2020 e Execução de adutora de água tratada e 
serviços correlatos contrato 78/2022.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao Município de Quatipuru/Pa.
dESTiNo: Quatipuru/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 30/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
*republicada por haver incorreções no doe nº 35.124, de 22/09/2022.

Protocolo: 857353
Portaria Nº. 1248/2022, de 23 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 2022/1230577, de 22/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: daniel andrade Malcher Pereira, Matrícula nº 5921549/2; cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalizações na obra de construção do Hospital Menino Jesus, 
e no Programa asfalto por todo o Pará, no Município de oriximiná/Pa.
dESTiNo: oriximiná/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 03 a 05/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 857512
Portaria Nº. 1245/2022, de 23 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 2022/1223297, de 21/09/2022 
– 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 das obras de drenagem pluvial em an-
damento, nas frentes de serviço no distrito de Mosqueiro (rua Maracajá, 
rua francisco Xavier, Passagem Bela Vista, Passagem coronel José do Ó e 
Passagem Quarizol- Baía do Sol.
NoME: andreson rannyery lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; car-
go/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: 23/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 857506
Portaria Nº. 1244/2022, de 23 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 2022/1224968, de 22/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Jose Sombreiro da Silva Neto, Matrícula nº. 5897265/3, cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: realizar visitas técnicas nas obras de construção de Pontes em 
concreto armado nas vias urbanas – cT 37/2021, construção de Passare-
las em concreto armado – cT 64/2022 e Execução dos Serviços de drena-
gem e Pavimentação asfáltica de vias urbanas na região de integração do 
Marajó- lote 1- cT 006/2022.

dESTiNo: Ponta de Pedras/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 29 a 30/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 857498
.

FÉrias
.

Portaria N°. 1237/2022, de 21 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1190070, de 16/09/2022 e 
os termos do Memorando nº. 51/2022, de 15/09/2022-coaP/SEdoP.
r E S o l V E:
i - TraNSfErir, por necessidade de serviço, 15 (quinze) dias de férias do 
servidor adolfo dE oliVEira SaNTa BrÍGida, matrícula nº. 32760/1, 
cargo/função: auxiliar de Engenharia, para o pereíodo de 24/10/2022 
a 07/11/2022, anteriormente concedida através da PorTaria nº. 
0573/2022, de 30/05/2022, publicada no doE n° 994, de 03/06/2022, 
referente ao período aquisitivo 01/06/2021 a 31/05/2022.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 857271

.

.

oUtras MatÉrias
.

1º terMo de coNFissÃo de dÍVida reFereNte ao coNtrato Nº 
Nº 61/2020 – cV Nº 17/2020
JUSTIFICATIVA: Confissão da dívida, por parte do DEVEDOR, em decorrên-
cia de reajuste ao contrato administrativo nº 61/2020, que teve por objeto 
a obra de “Execução dos Serviços de Engenharia para a implantação da 
rede coletora, ETE e drenagem de Projeto Terpaz, no município de Belém/
Pa, cfe. a lei federal nº 8.666/93.
Valor da dÍVida: r$ 144.297,99
doraÇÃo orÇaMENTária: 07101 15.451.1508.7556  0101/0301 449051
daTa da aSSiNaTUra: 23/09/2022
crEdor: MaGNo BENTES ENGENHaria lTda - EPP
dEVEdor: Secretária de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Pú-
blicas
ordENador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 856907

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 172/2022 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e;
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/1142102, que 
trata do afastamento da titular da Gerência Estratégica de Projetos – GE-
Pro, NilcE arYEl oliVEira SilVa, matrícula nº 5947197/1, no período 
de 03/10/2022 a 16/10/2022, por motivo de férias.
r E S o l V E:
1. dESiGNar a Engenheira, Marcia criSTiNa BarroSo liMa, matrícula 
nº 57176102/1, para substituir a Gerente Estratégica em tela, no período 
acima referido.
2. faZEr vigorar os efeitos da presente PorTaria, a contar de 03.10.2022, 
revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 21 de setembro de 2022.
lUÍS aNdrÉ HENdErSoN GUEdES dE oliVEira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 857233
.
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disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 12/2022
Processo nº: 2022/27960
objeto: contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica, 
para a prestação de serviços de análise e revisão de Projetos de instala-
ções Elétricas, lógica e SPda existentes, da Sede da companhia de Habi-
tação do Estado do Pará – coHaB-Pa.
Empresa: rafaEl da SilVa SaNToS 936.160.662-04 (ZETa ENGENHaria)
cNPJ: 31.754.681/0001-07
Valor: r$ 99.845,21 (noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco 
reais e vinte e um centavos)
Programa de Trabalho: 16 45 1508 7552
Plano interno: 412000rSEdE - fonte: 0101
Natureza de despesa: 339039 – ação: 151197
fundamentação legal: art. 29, inciso i da lei federal nº 13.303/2016 
e art. 80, inciso i do regulamento interno de licitações e contratos da 
coHaB/Pa.
Belém, 23 de setembro de 2022.
lUiS aNdrÉ HENdErSoN GUEdES dE oliVEira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 857322
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3
data de assinatura: 23/09/2022
Vigência: 23/09/2022 a 23/09/2023
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: art. 57, II da Lei nº8.666/93.
contrato: 011
Exercício: 2019
contratado: Empresa  aTlaNTa rENT a car lTda.
Endereço: rua oliveira Belo, 840, Umarizal, Belém/Pa
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 857430

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 934 de 23 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 2022/1230087;
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores carloS aUGUSTo roliM da MoTTa, identida-
de funcional nº 57234825/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
informática, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, Tar-
cia Kaori rodriGUES NaGaiSHi, identidade funcional nº 54190065/2, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de informática, lotada na dire-
toria de administração e finanças – daf, HarlEY cHriSTiaN alVES Ma-
TiaS, identidade funcional nº 5900176/1, ocupante do cargo de auxiliar 
de Serviços operacionais, lotado na diretoria de administração e finanças 
– daf, a viajarem ao município de Santana do araguaia-Pa, no período de 
24/09 a 01/10/2022, a fim de realizarem Instalação de Computadores; e 
o servidor roBErTo carloS fUrTado dE PiNa, identidade funcional nº 
3948/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administra-
ção e finanças – daf, que conduzirá os servidores, ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 07 e ½ (sete e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 23 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 857089

Portaria Nº 935 de 23 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 2022/1230104;
r E S o l V E:
i – aUToriZar o bolsista iGor roSário KlaUTaU araÚJo GoMES, 
cPf nº 662.420.292-00, a viajar ao município de Santa izabel-Pa, no dia 
26/09/2022, a fim de realizar checagem complementar da documentação 
dos cursos PRONATEC finalizados e entregados certificados dos alunos que 
concluíram os cursos ProNaTEc no 1° semestre no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
bolsista acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 23 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 857094
Portaria Nº 936 de 23 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/ 1214394.
r E S o l V E:
i – aUToriZar o servidor JoSÉ lEÔNcio lEiTÃo SiQUEira, identidade 
funcional nº 5945910/2, ocupante do cargo de diretor, lotado na direto-
ria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar ao 
município de Paragominas, nos dias 28 e 29/09/2022, a fim de participar 
da reunião com a Prefeitura e o Sindicato rural – Projeto integrador, e 
o servidor WEliNGSoN WaNdY PiNTo PEralTa, identidade funcional nº 
57214839/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de admi-
nistração e finanças – daf, que conduzirá o servidor ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 23 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 857306
Portaria Nº 937 de 23 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/ 1222934;
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor EdiVaNildo GoNÇalVES caMarÃo, identidade 
funcional nº 57213982/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia de Pesca, 
lotado na diretoria de ciência e Tecnologia - dcT, a viajar ao município de 
Bragança-PA, no período de 03/10 a 06/10/2022, a fim de realizar a fisca-
lização dos Convênios 001/2017 e 003/2017 referente ao Polo Cientifico de 
Pesca e aquicultura e centro de Piscicultura; e adailTo SoUZa do roSá-
rio, identidade funcional nº 5964602/1, ocupante do cargo de Motorista, 
lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá os 
servidores da dcT, ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2(três e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnoló-
gica, em 23 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 857513
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e aMaNda MUrTa GaMa.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 29/03/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 23/09/2022.
Edilza joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 857064
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FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

coNtrato
.

terMo de oUtorGa N.º 098/2022
objeto: o apoio da faPESPa à realização do Evento denominado V feira de 
ciências do rio acutipereira, a ser desenvolvido pelo(a) oUTorGado(a), 
que ocorrerá no período de 24 a 26 de novembro de 2022, na comunidade 
Santo Ezequiel Moreno, Projeto de assentamento agroextrativista acutipe-
reira, municípios de Portel, mesorregião do Marajó/Pa.
outorgado(a): Marcela Gomes da Silva
Valor: r$ 38.900,00 (trinta e oito mil e novecentos reais)
Vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
data de assinatura: 23/09/2022
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
função Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 856947
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

PriMeiro terMo aditiVo ao terMo de oUtorGa N.º 052/2022
origem: Termo de outorga n.º 052/2022, que tem por objeto o apoio da 
faPESPa à realização do Evento denominado “ii Simpósio Nacional de Ge-
ografia, Ambiente e Território (II S
Objeto: As partes resolvem firmar o Termo Aditivo, com fundamento no 
caput da cláusula oitava do Termo de outorga n.º 052/2022, para disci-
plinar acerca da:
2.1. alteração do Quadro resumo do Termo de outorga n.º 052/2022.
2.2. alteração do caput da cláusula Terceira do Termo de outorga n.º 
052/2022.
2.3. alteração do item 3. Plano de aplicação do Plano de Trabalho.
2.4. alteração do item 4. cronograma de desembolso do Plano de Trabalho.
outorgada: Márcia aparecida da Silva Pimentel
Valor do Termo de outorga: r$ 49.421,00 (quarenta e nove mil, quatro-
centos e vinte e um reais).
data de assinatura: 23/09/2022.
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 856949

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 567, de 22 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) laEdSoN carloS Gaia JUNior, aNaliSTa 
dE SiSTEMaS, matrícula 71838, 21/09/2022 a 22/09/2022, à Belém-Pa/
curuçá/Belém-Pa, para inspeção Site para aprimoramento de segurança. 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 856886

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

Portaria
.

PortariA Nº 397/2022 - 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, rESolVE:
designar o servidor (a) adolfo doS SaNToS MEirElES, matrícula nº 

2015170/1, para atuar na função de gestor da parceria a ser celebra-
da com a para atuar na fiscal do Fomento Nº 71/2022 a ser celebrado 
com a iNSTiTUTo BraSilEiro dE dESENVolViMENTo E GESTÃo, cNPJ: 
35.281.139/0001-35, o qual possui como objeto a transferência voluntária 
de recurso para a execução do ProJETo dESENVolViMENTo a PráTica 
do ESPorTE.
Belém, 23 de Setembro de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 857105

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 394/2022-seeL, de 23 de seteMBro de 2022.
coNcEdE, 3 e ½ (três e meia) diárias aos servidores aNNa EliSa aZE-
VEdo araUJo, matricula n° 5892438/1, e aJaX dE alMEida BarrETo, 
matrícula n° 5961899/1, com o objetivo de fiscalizar “in loco” a execução 
do Termo de Fomento n° 046/2022 firmado entre ALCA e SEEL, no muni-
cípio de Marabá/Pa, no período de 25/09/2022 à 28/09/2022. ordenador: 
Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 857159

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto N° 71/2022 -  seeL
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/981439
daTa dE raTificaÇÃo: 23/09/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGiBili-
dadE dE cHaMaMENTo PÚBlico N° 71/2022 TEM Por oBJETo a cElEBra-
ÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para a EXEcUÇÃo do 
ProJETo dESENVolViMENTo a PráTica do ESPorTE a ser celebrado com a 
iNSTiTUTo BraSilEiro dE dESENVolViMENTo E GESTÃo.
 fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 23/09/2022 a 01/02/2023.
oSc: iNSTiTUTo BraSilEiro dE dESENVolViMENTo E GESTÃo.
cNPJ: 35.281.139/0001-35.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c;
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041;
Pi: 22dEMG00378
Valor: r$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Valor da coNTraParTida: r$200.000,00 (duzentos mil reais)
Valor ToTal: r$ 4.200.000,00 (Quatro milhões e duzentos mil reais)
daTa da aSSiNaTUra: 23/09/2022.
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 857097
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 
71/2022 - seeL.
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/981439
daTa dE raTificaÇÃo: 23/09/2022.
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico N° 71/2022 TEM Por oBJETo a 
cElEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para a 
EXEcUÇÃo do ProJETo dESENVolViMENTo a PráTica do ESPorTE.
 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).
Valor da coNTraParTida: r$200.000,00 (duzentos mil reais)
Valor ToTal: r$ 4.200.000,00 (Quatro 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 71/2022, nos termos do art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 visan-
do firmar parceria com o INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO 
E GESTÃo, cNPJ: 35.281.139/0001-35.

Protocolo: 857082
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..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 25/2022 - setUr
coNTraTada: aSSociaÇÃo BraSilEira dE aGÊNcia dE ViaGÊNS – 
aBaV, cNPJ: 27.287.283/0001-50.
oBJETo: locação de estande, com área de 35 m², para a participação des-
ta Setur na 49ª aBaV EXPo iNTErNacioNal dE TUriSMo a ser realizar de 
21 de a 23 de setembro de 2022 em olinda/PE.
ViGÊNcia: 21/09/2022 a 21/10/2022
Valor: r$ 99.452,71 (noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e 
dois reais e setenta e um centavos)
dotação orçamentária: funcional Programática: 69101. 23.695.1498.8383; 
Elemento de despesa: 339039; fonte: 0301000000; Plano interno: 
207EVENaBaV e ação: 232410.
ordENador rESPoNSáVEl: iVoNE MiTSUKo YoSHiMarU cUNHa, Se-
cretária de Estado de Turismo, em exercício

Protocolo: 857433
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 504/2022/GaB/dPG, de 16 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Xi, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006, considerando os termos da resolução cSdP nº 251, de 
31 de agosto de 2020; rESolVE:
ProrroGar por mais 2 (dois) anos, a contar de 1º de outubro de 2022, 
a designação da defensora Pública aNElYSE SaNToS dE frEiTaS, id fun-
cional nº 5634504/2, para exercer atividade especial de representação 
presencial em Brasília/df, com prejuízo de suas atribuições ordinárias.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 841968
Portaria Nº 603/2022/GGP/dPG, de 23/09/2022. 
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 8º, i e Viii, da lei complementar nº 
054/2006 e art. 100 da lei complementar nº 80/1994; considerando o 
disposto no art. 46, § 8º da lei complementar nº 54/2006, com redação 
dada pela lei complementar nº 91/2014; considerando a resolução 
cSdP nº 283, de 16 de novembro de 2021; considerando o que consta no 
Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1217849; rESolVE: revogar a 
gratificação de acumulação concedida ao Defensor Público JOSÉ ROGÉRIO 
rodriGUES MENEZES, id. Nº 5935435, referente à sua atuação na 1ª 
defensoria Pública criminal de altamira e 3ª defensoria Pública criminal 
de altamira, com retorno à titularidade na 3ª dP criminal de altamira e 
consequente exclusão do seu nome da PorTaria nº 561/2022/GGP/dPG, 
de 16/12/2022, com efeitos a contar de 01.10.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 857228
Portaria Nº 582/2022/GGP/dPG, de 20 de seteMBro de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8º, i e Viii da lei complementar nº 54, de 07 
de fevereiro de 2006; considerando os termos do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/978070; rESolVE:
art. 1º o art. 1º da PorTaria nº 333/2021/GGP/dPG, de 17 de junho de 
2021, publicada no d.o.E. nº 34.618, passa a constar acrescido dos incisos 
Xiii e XiV, com a seguinte redação:
“art. 1º.......................................
...................................................
Xiii - leiliana Santa Brígida Soares lima, id funcional nº 55589060;
XiV - leandro Pereira carvalho de lima, id funcional nº 5897081.”
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 857272
Portaria Nº 599/2022/GGP/GaB/dPG, de 22 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 disposto no art. 13, Parágrafo Único, 
da lei complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando 
o disposto no art. 2º, §§ 2º, 4º e 6º, da resolução cSdP Nº 162, de 16 

de maio de 2016; considerando o que consta no Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/1197966; rESolVE:
designar o defensor Público cÉSar aUGUSTo aSSad para atuar na corre-
gedoria Geral da defensoria Pública, auxiliando o corregedor Geral no que 
couber, a contar de 26 de setembro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 857528
Portaria Nº 600/2022/GGP/GaB/dPG, de 22 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 que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/1197966; rESolVE:
art. 1º designar a defensora Pública Maria do carMo SoUZa Maia para 
coordenar o Núcleo de defesa dos direitos Humanos e ações Estratégicas 
– NddH, a contar de 05 de setembro de 2022.
art. 2º revoga-se a PorTaria Nº. 110/2021/GGP/dPG, de 08 de fevereiro 
de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 857530
Portaria Nº 601/2022/GGP/GaB/dPG, de 22 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 XV, da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006, considerando o que consta no Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/1197966; rESolVE:
art. 1º designar a Servidora Pública YaNca dE caSSia loPES SalES, 
ocupante do cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, 
para exercer suas funções junto à corregedoria Geral, a contar de 26 de 
setembro de 2022.
art. 2º revoga-se a PorTaria Nº. 123/2018-GaB/dPG, de 18 de abril de 
2018.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 857532

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 588/2022/GGP/dPG, de 21 de seteMBro de  2022
considerando o Processo nº. 2022/1206271 de 19/09/2022.
rESolVE: conceder 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao Servidor Público 
EdSoN MiraNda rodriGUES, id funcional 345873/ 1, referentes ao Triê-
nio (1997/2000), com fruição no período de 26/09/2022 a 25/10/2022. dê-
se ciência, cumpra-se e publique-se.
MoNica PalHETa fUrTado BElEM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 856959

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 011/2022/daF/dPG, de 22/09/2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii, da lei complementar n° 054, de 07 
de fevereiro de 2006;
considerando o disposto no art. 67 da lei Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993; considerando o que consta no Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/118061; rESolVE:
art. 1º designar o servidor (a) público (a) laiSE Maria riBEiro MESQUi-
Ta SaNToS, id.  funcional nº 55588962, para atuar como fiScal do con-
trato Nº 044/2022 (Processo nº 2022/722378), celebrado entre a dEfEN-
Soria PÚBlica do ESTado do Pará e coSTa iMPrESSÕES lTda. (cNPJ 
31.833.470/0001-60), cujo objeto é a prestação de serviços gráficos.
art. 2º ao (à) fiscal do contrato, ora nomeado (a), com a devida observân-
cia do disposto na lei federal nº 8.666/93, caberá, no que for compatível 
com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilida-
de e emitir respectivos relatórios;
ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
iii – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem 
cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V – comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios 
com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato 
sob sua responsabilidade;
Vii – autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, 
a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
Viii – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
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IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modifica-
ções no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipa-
mentos, formulados pela contratada;
X – confrontar os preços e quantidades constantes da Nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
Xi – receber e atestar Notas fiscais e encaminhá-las à unidade competen-
te para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encon-
tram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
Parágrafo único. a administração deve garantir as condições para o desem-
penho do encargo.
Art. 3º Ao (à) fiscal nomeado (a) deverá ser entregue pela Diretoria de 
administração e finanças, imediatamente após a ciência de sua nomeação, 
pasta contendo cópias do Edital de
licitação e de todos os seus anexos e do contrato com sua respectiva pu-
blicação e, oportunamente, de seus aditamentos, garantindo-lhe, assim, o 
domínio efetivo do objeto a ser fiscalizado.
art. 4º fica garantido ao (à) fiscal do contrato amplo e irrestrito acesso 
aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.
Art. 5º Na ausência do (a) fiscal titular fica designado (a) como suplente 
o (a) servidor (a) WaGNEr roMUlo PiNHo dE SoUZa, id.  funcional nº 
5891519.
art. 6º Esta PorTaria entrará em vigor a partir de 11 de julho de 2022.
 JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 856940

.

.

coNtrato
.

coNtrato 053/2022 – dPe/Pa
PreGÃo eLetrÔNico – 023/2022- dPe
Processo N.º 2022/785.556- dPe/Pa
 ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-
38) e a empresa JY M GoraYEB SaNToS, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
29.520.539/0001-53.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a contratação de pessoa jurídica 
especializada no fornecimento de Gás de cozinha de 13 kg (treze quilo-
gramas), tipo GlP (gás liquefeito de petróleo), na modalidade de recarga 
de vasilhames tipo botijão à base de troca, para atender as demandas da 
defensoria Pública do Estado do Pará.
daTa aSSiNaTUra: 22/09/2022. Vigência: o presente contrato terá vi-
gência por 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato. 
Podendo ser prorrogado nos termos do §1º do art.57 da lei nº 8.666/93.
 Valor: 17.408,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa/Projeto/atividade: 30101.03122.1447.8458; Natureza da despe-
sa: 339030; fonte: 0101;Plano interno (Pi): 1050008458c;GP Pará: 273599
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. rESPoNSáVEl 
da coNTraTada: YUSSEf MaUÉS GoraYEr. cPf/Mf: 777.179.702-44. 
ENdErEÇo da coNTraTada: rua oitava, nº S/Nº, bairro centro– San-
ta Soure – Pa, cEP: 68.000-000. ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro 
GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral.

Protocolo: 857536

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo
Modalidade: cotação eletrônica
Número: 04/2022.
Processo: 2022/1001300
objeto: aquisição matérias permanentes para subsidiar o projeto arara das 
Manas, do NUGEN Belém e ananindeua, da defensoria Pública do Estado 
do Pará, conforme as especificações descritas no Termo de Referência.
Entrega do Edital: http://web.banparanet.com.br/cotacao ou www.com-
praspara.pa.gov.br ou ainda na defensoria Pública do Pará sito a rua Pa-
dre 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@de-
fensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 26/09/2022.
local de abertura: http://web.banparanet.com.br/cotacao
data da abertura: 04/10/2022. Hora da abertura: 09h00min (Horário de Belém).
coordenador da cotação Eletrônica: Eduardo Tathuhiro Nakata 
orçamento:
(Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633; 03.122.1492.8441. fonte de 
recursos: 0101. Elemento de despesa: 339030; 449052. Plano interno: 
(Pi): 1050008633c; 1050008441E. GP Pará: 279435)
ordenador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público 
Geral

Protocolo: 856985

aViso de rePUBLicaÇÃo 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 para futura contratação de empre-
sa especializada na administração e fornecimento de Vale refeição e ali-
mentação, através de um único cartão eletrônico com chip de segurança, 
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 De-
fensoria Pública do Estado do Pará, conforme condições 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: 
licitacao@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 26/09/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 06/10/2022 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: 856925
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 013/2022
Processo nº 2022/1108096- dPe
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, Órgão da administra-
ção Pública do Estado, reorganizada pela lei complementar Estadual nº 
054/2006, neste ato representada pelo defensor Público Geral, no âmbito 
das atribuições legais, conferidas pelo inciso Viii do art. 8º da lei com-
plementar nº 054/2006, com base nos elementos constantes nos autos do 
presente processo e, fundamentado no art. 24, inciso XVii da lei federal 
nº 8.666/93, rESolVE autorizar a diSPENSa dE liciTaÇÃo para con-
tratação da empresa Eldorado BElEM, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
37.366.665/0001- 23, cujo o objeto é a  aquisição de peças do veículo 
automotor tipo GM/SPiN aT PrEMiEr – Placa: rWT-5J92, adquirido por 
este Órgão por meio do Pregão Eletrônico nº 0022/2021 - dPE, em razão 
da necessidade de revisão anual para manutenção do referido veículo du-
rante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original, diante da 
condição de exclusividade para a vigência da garantia, com valor global de 
r$ 705,18 (setecentos e cinco reais e dezoito centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa de Trabalho: 03.122.1447.8458; fonte de recursos: 0101; Elemento 
de despesa: 339030; Plano interno: (Pi): 1050008458c; GP Pará: 273602
daTa da aSSiNaTUra: 23/09/2022
Em consequência, autorizo a contratação acima, e determino que seja 
dada a devida publicidade legal.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público Geral do Es-
tado do Pará
raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo – Nº 013/2022
Processo nº 2022/1108096– dPPa
data: 23/09/2022.
ordenador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público 
Geral do Estado do Pará

Protocolo: 857281
.

diÁria
.

Portaria 1801/2022- da,23/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos defensores daNiEl aUGUSTo loBo dE 
MElo, matrícula 57227137, faBio raNGEl PErEira dE SoUZa, matrícula 
55589067, Maria dE BElEM BaTiSTa PErEira, matrícula 865788, 
KaSSaNdra caMPoS PiNTo, matrícula 55589183, JacQUEliNE BaSToS 
loUrEiro, matrícula 5895994, lUciaNa SaNToS filiZZola BriNGEl, 
matrícula 55589612 objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico Na 
2ª EdiÇÃo do dEfENSoria PrESENTE, Na USiNa da PaZ do icUÍ-
GUaJará. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocarem-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 24/09/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 857427
Portaria 1805/2022- da,23/09/2022. 
conceder 1, diária(s) ao Servidor lUiS carloS dE alMEida rodriGUES, 
matrícula 57211823, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElÉM a ToMÉ-aÇU, período 20/09/2022 a 21/09/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 857496
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Portaria 1806/2022- da,23/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores aMaNda da SilVa 
PiNHEiro, matrícula 5945374, cargo aSSESSora JUrÍdica dE 
dEfENSoria, daNdara BriTo fiGUErEdo, matrícula 59066633, cargo 
aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, cHaiSiEllEN aNNE da SilVa 
oliVEira, matrícula 57200786/ 6, cargo aSSESSora JUrÍdica dE 
dEfENSoria, HENdrYcK aYaN BraZ raMoS, matrícula 59377503, cargo 
aSSESSor JUridico dE dEfENSoria, iNGrid loPES fariaS, matrícula 
7565395, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, iSaBElla 
criSTiNa daMaScENo rETTo, matrícula 5958979, cargo aSSESSora 
JUrÍdica dE dEfENSoria, iSaUra rafaElla BEMErGUi doS SaNToS, 
matrícula 59346173, cargo aSSESSora JUrÍdica, lUcaS carValHo do 
ESPiriTo SaNTo SilVa, matrícula 5933495, cargo aSSESSor JUrÍdico 
dE dEfENSoria, GaBriElla dE caSSia da SilVa aNSElMo, matrícula 
5926308, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, GlEiSE 
criSTiNa da SilVa MEira, matrícula 54181248/8, cargo aSSESSora 
JUrÍdica dE dEfENSoria, YaNca dE caSSia loPES SalES, matrícula 
.5916805, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, objetivo 
2ª EdiÇÃo da dEfENSoria PrESENTE, Na USiNa da PaZ do icUi-
GUaJará. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocarem-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 24/09/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 857510
Portaria 1804/2022- da,23/09/2022. 
conceder 1, diária(s) a defensora Maria do carMo SoUZa Maia, matrícula 
57175944, objetivo rEaliZar aUdiENcia JUdicial No fÓrUM- dEMaNda 
iNdÍGENa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElÉM a ToMÉ-aÇU, período 20/09/2022 a 21/09/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 857484
Portaria 1802/2022- da,23/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores iGor lUiS GoNcalVES E 
SilVa, matrícula 57234575, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica, 
iSaUra rafaElla BEMErGUi doS SaNToS, matrícula 59346173, cargo 
aSSESSora JUrÍdica, lEoNardo aUGUSTo MESQUiTa loPES, matrícula 
1250663, cargo aUXiliar adMiNiSTraTiVo, EliToN rafaEl liMa doS 
SaNToS, matrícula 5954873, cargo SEcrETário dE NÚclEo dE iNTErior, 
HElio da SilVa SaNToS JUNior, matrícula 5964875, cargo SEcrETário 
dE NÚclEo dE iNTErior, caMila MoraiS dE alMEida, matrícula 0301734, 
cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, lUiS carloS dE alMEida rodriGUES, 
matrícula 57211823, cargo MoToriSTa, aNSElMo carloS NoGUEira 
MoNTEiro, matrícula 54194024, cargo MoToriSTa, objetivo ParTiciPar 
dE aÇÃo dE cidadaNia Na coMUNidadE QUiloMBola da TriNdadE. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocarem-se de BElÉM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 17/09/2022. 
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 857469
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 586/2022-GGP-dPG, de 21 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 2022/1023503. rESolVE: 
iNTErroMPEr, a contar de 10/08/2022, o gozo de férias da Servidora 
Pública, EdNa Maria fErrEira GoUVEa; id. funcional: 466964/ 1, 
referente ao aquisitivo (2021/2022), concedida por meio da PorTaria 
nº 353/22-GGP-dPG, de 27/06/2022; publicada no doe nº 35.022, de 
27/06/2022; com gozo no período de 29/07/2022 a 27/08/2022– 30 dias. 
ficando os 18 (dezoito) dias, remanescentes da interrupção, para usufruto 
no intervalo de 27/02/2023 a 16/03/2023 – 18 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 857421
.

oUtras MatÉrias
.

ato Nº 64, de 22 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 o ato Nº 43, de 25 de julho de 2022, 
por meio do qual foram nomeados 35 (trinta e cinco) candidatos para exer-
cerem, em virtude de aprovação em concurso público, o cargo de defen-
sor Público classe inicial – Substituto do Estado do Pará; considerando o 
pedido formulado pela candidata HElENa roSal SilVa, em 19.09.2022 
(PaE Nº 2022/1177740), por meio do qual opta pelo deslocamento para 
o final da lista de classificados no V Concurso Público de Provas e Títulos 
para Provimento de Vagas no cargo de defensor Público de classe inicial 
- Substituto do Estado do Pará; considerando a ordem de classificação 
estabelecida no Edital Nº 20 – dPE/Pa, de 15 de julho de 2022, com as 
alterações constantes nos atos Nº 44, de 12 de agosto de 2022, e Nº 57, 
de 06 de setembro de 2022; considerando o disposto no art. 29, iii da lei 
Complementar Estadual n°54/2006; considerando, por fim, o que consta 

no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/908916; rESolVE:
art. 1º dEfErir o pedido formulado por HElENa roSal SilVa, de desloca-
mento para o final da lista de classificados no V Concurso Público para pro-
vimento de vagas do cargo de defensor Público de classe inicial – Substi-
tuto do Estado do Pará, passando a mesma a ocupar a seguinte posição:

HElENa roSal SilVa – 108º lugar nas vagas para ampla concorrência.

art. 2º TorNar SEM EfEiTo a nomeação de HElENa roSal SilVa, re-
alizada pelo ato Nº 43, de 25 de julho de 2022, publicado no d.o.E. Nº 
35.057, de 26 de julho de 2022.
art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 857509
ato Nº 65, de 22 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 o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/1197966; rESolVE:
i – Exonerar EdGar MorEira alaMar, defensor Público de classe Es-
pecial, id. funcional nº 55588692, do cargo em comissão de aSSESSor 
NÍVEl ii, código GEP-daS-011.4, a contar de 26 setembro de 2022.
ii – Exonerar cÉSar aUGUSTo aSSad, defensor Público de classe Espe-
cial, id. funcional nº 3084698, do cargo em comissão de corrEGEdor 
GEral, código GEP-daS-011.5, a contar de 26 de setembro de 2022.
iii – Nomear EdGar MorEira alaMar, defensor Público de classe Especial, 
id. funcional nº 55588692, para exercer o cargo em comissão de corrEGE-
dor GEral, código GEP-daS-011.5, a contar de 26 de setembro de 2022.
iV – Nomear rENaN fraNca cHErMoNT rodriGUES, defensor Público de 
classe intermediária, id. funcional nº 5931566, para exercer o cargo em 
comissão de aSSESSor NÍVEl ii, código GEP-daS-011.4, junto ao Gabi-
nete da defensoria Pública-Geral e ao Núcleo de defesa dos direitos Hu-
manos e ações Estratégicas – NddH, a contar de 26 de setembro de 2022.
V – Exonerar Maria do carMo SoUZa Maia, id. funcional nº 57175944, de-
fensora Pública Substituta, do cargo em comissão de coordENador dE NÚ-
clEo rEGioNal, código GEP-daS-011.3, a contar de 05 de setembro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 857521
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato – terMo de aPostiLaMeNto N° 021/2022. // 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado 
por sua Secretária de administração, dÉBora MoraES GoMES, brasileira, 
portadora da carteira de identidade n°.1602961/ SSP/Pa, inscrita no cPf/Mf sob 
o n°. 257.584.702-87, designada pela PorTaria nº. 450/2021-GP de 01 de 
fevereiro de 2021, publicada no diário de Justiça de 02 de fevereiro de 2021, 
vem autorizar o apostilamento para atualização da dotação orçamentária dos 
Termos de Execução descentralizada n° 001/2021(Salinópolis), 002/2021(São 
félix do Xingu) e 003/2021(Xinguara),celebrado entre Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará-TJPa, com fundamento legal no art. 65, parágrafo 8° 
da lei 8.666/93 e alterações, em decorrência da solicitação da Secretaria de 
Planejamento, coordenação e finanças do TJPa, conforme expediente TJPa-
MEM-2022/42981 e descrição abaixo:

Termo de Execução 
descentralizada

dotação orçamentária/
Programa de trabalho 

- atual

elemento 
de despesa 

atual 
Fonte de recurso atual

001/2021 (Salinópolis)  04.101.02.061.1417.7542 / 
04.102.02.061.1417.7639 44.90.51 0118 / 0318 / 0101 / 0301”.

 

002/2021 (São félix 
do Xingu)

 04.101.02.061.1417.7542 / 
04.102.02.061.1417.7639 44.90.51 0118 / 0318 / 0101 / 0301”.

 

003/2021 (Xinguara)  04.101.02.061.1417.7542 / 
04.102.02.061.1417.7639 44.90.51 0118 / 0318 / 0101 / 0301”.

 

Belém/Pa, 22 de setembro de 2022. // responsável pela assinatura: dÉ-
Bora MoraES GoMES – Secretária de administração do TJPa.

Protocolo: 857420
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PODER JUDICIÁRIO 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022 

RGF - ANEXO I   ( LRF art 55, inciso I, alinea "a" ) 

DESPESAS COM PESSOAL 

                   DESPESAS EXECUTADAS 

                      ÚLTIMOS 12 MESES 

LIQUIDADAS 

INSCRITAS EM RESTOS A 
PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) 

SET/21 OUT/21 NOV/21 DEZ/21 JAN/22 FEV/22 MAR/22 ABR/22 MAI/22 JUN/22 JUL/22 AGO/22 TOTAL ( ÚLTIMOS 12 
MESES)  (a) 

DESPESA BRUTA COM 
PESSOAL (I) 

97.467.795,33 98.654.932,64 149.791.293,69 188.040.837,22 77.690.026,21 122.485.359,34 78.935.690,05 103.752.280,35 88.694.026,57 143.449.572,46 105.225.862,92 109.534.692,55 1.363.722.369,33   

PESSOAL ATIVO 77.562.735,54 82.420.751,57 134.498.583,57 165.871.978,19 61.861.713,86 106.704.322,18 62.986.445,73 88.348.687,20 73.192.575,54 126.799.714,14 88.747.631,05 92.159.098,48 1.161.154.237,05   

Vencimentos, Vantagens e 
Outras Despesas Variáveis 63.579.063,74 68.812.708,19 120.875.182,89 135.544.448,46 61.861.713,86 78.011.987,31 61.402.603,54 73.525.610,04 71.638.427,59 84.343.715,74 73.158.408,89 76.520.789,07 969.274.659,32   

Obrigações Patronais      
13.983.671,80 

     
13.608.043,38 

      
13.623.400,68 

      
30.327.529,73 

                          -
   

      
28.692.334,87 

        
1.583.842,19 

      
14.823.077,16 

        
1.554.147,95 

      
42.455.998,40 

      
15.589.222,16 

      
15.638.309,41 191.879.577,73   

PESSOAL INATIVO E 
PENSIONISTAS 19.905.059,79 16.234.181,07 15.292.710,12 22.168.859,03 15.828.312,35 15.776.318,76 15.949.244,32 15.403.593,15 15.501.451,03 16.649.858,32 16.478.231,87 17.375.594,07 202.563.413,88   

Aposentadorias, Reservas e 
Reformas 

    
16.340.628,56 

     
11.084.859,74 

      
11.158.500,38 

      
16.713.717,82       11.934.355,41       

11.853.938,05 
      

11.756.466,88 
      

11.599.813,64 
      

11.576.554,03 
      

12.629.127,10 
      

12.391.227,49 
      

13.438.024,56 152.477.213,66   

Pensões 
      

3.564.431,23 
       

5.149.321,33 
        

4.134.209,74 
        

5.455.141,21         3.893.956,94 
        

3.922.380,71 
        

4.192.777,44 
        

3.803.779,51 
        

3.924.897,00 
        

4.020.731,22 
        

4.087.004,38 
        

3.937.569,51 50.086.200,22   

Outras despesas de pessoal 
decorrentes de contrato de 
terceirização ou de Contratação 
de Forma Indireta  (§ 1º do 
art. 18 da LRF) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.718,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.718,40   

Despesa com Pessoal nâo 
Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

DESPESAS NÃO COMPUTADAS 
II   (§ 1º do art. 19 da LRF) 20.121.270,35 19.916.994,84 18.362.712,05 75.110.578,52 16.384.555,08 16.152.691,15 16.428.308,15 15.996.445,77 16.288.131,25 17.266.491,72 17.093.331,42 18.739.049,02 267.860.559,32   

Indenizações por Demissão e 
Incentivos a Demissão 
Voluntária   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 Decorrentes de Decicisão 
Judicial de Periodo Anterior ao 
da Apuração 

100.931,84 100.931,84 100.931,84 220.821,29 110.782,06 120.852,90 130.180,95 130.180,95 130.180,95 112.053,42 111.427,65 92.654,52 1.461.930,21   

 Despesas de Exercícios 
Anteriores de Periodo Anterior 
ao da Apuração 

404.462,39 3.682.813,77 3.070.001,93 52.941.719,49 816.354,45 510.304,41 777.289,73 592.852,62 786.680,22 1.306.412,44 1.061.809,83 2.841.460,47 68.792.161,75   

Inativos e Pensionistas com 
Rec. Vinculados 

19.615.876,12 16.133.249,23 15.191.778,28 21.948.037,74 15.457.418,57 15.521.533,84 15.520.837,47 15.273.412,20 15.371.270,08 15.848.025,86 15.920.093,94 15.804.934,03 197.606.467,36   

Despesa Líquida Com Pessoal 
(III) = (I - II) 77.346.524,98 78.737.937,80 131.428.581,64 112.930.258,70 61.305.471,13 106.332.668,19 62.507.381,90 87.755.834,58 72.405.895,32 126.183.080,74 88.132.531,50 90.795.643,53 1.095.861.810,01   

  

  

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE   A RCL  AJUSTADA 

 REC. CORRENTE LÍQUIDA  - RCL  (IV) 31.912.422.468,66   

( - ) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais  (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 22.007.592,00   

( - ) Transferência obrigatória da União relativa às emendas de bancada  (art. 166-A, § 16, da CF) (VI) 144.512.186,00   

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LÍMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(IV- V- VI) 31.745.902.690,66   

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa +  III b) 1.095.861.810,01 3,45 

LIMITE MÁXIMO (VIII)  (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)  1.904.754.161,44 6,00 

LIMITE PRUDENCIAL  (IX) = (0,95 x VIII)  ( parágrafo único do art.22 da LRF)  1.809.516.453,37 5,70 

LIMITE DE ALERTA (X)  = (0,90 x VIII)  (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)  1.714.278.745,30 5,40 

FONTE Sistema SIAFEM. Unidades Responsáveis TJE, Data da emissão 12/09/2022 

  

CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO 

Presidente 

MIGUEL LUCIVALDO ALVES SANTOS  TIAGO SILVA GUIMARÃES 

Secretário de Planejamento, Coordenação e Finanças Secretário de Auditoria Interna 
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL SETEMBRO/2021 A AGOSTO/2022 
 
 
 
 

 Set-21 Out-21 Nov-21 Dez-21 Jan-22 Fev-22 Mar-22 Abr-22 Mai-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Total 
DESPESA BRUTA 42.698.540,81  36.314.590,31 36.147.571,58 56.050.716,74 39.812.658,31 42.548.356,67 43.676.051,06 44.441.590,93 39.686.685,55 46.513.936,45 39.694.487,14 44.371.632,21 511.956.817,76 

PESSOAL ATIVO 36.652.994,06  30.023.185,36 30.262.329,03 48.075.059,88 33.655.804,31 35.646.895,33 35.338.603,92 37.597.040,70 32.843.015,45 39.766.596,94 33.017.590,67 37.612.869,09 430.491.984,74 
VENC. VANTAGENS E OUTRAS DESP. 32.077.653,34  23.577.858,24 23.849.375,83 34.925.174,50 29.151.694,36 28.592.711,91 28.058.163,88 28.097.527,25 27.707.399,10 30.200.895,80 27.916.597,98 27.977.823,38 342.132.875,57 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.575.340,72  6.445.327,12 6.412.953,20 13.149.885,38 4.504.109,95 7.054.183,42 7.280.440,04 9.499.513,45 5.135.616,35 9.565.701,14 5.100.992,69 9.635.045,71 88.359.109,17 
PESSOAL INATIVO 6.045.546,75  6.291.404,95 5.885.242,55 7.975.656,86 6.156.854,00 6.901.461,34 8.337.447,14 6.844.550,23 6.843.670,10 6.747.339,51 6.676.896,47 6.758.763,12 81.464.833,02 
APOSENT., RESERVAS E REFORMAS 4.506.491,62  4.310.685,19 4.304.556,08 5.753.644,12 5.065.468,52 4.977.101,22 6.708.859,27 4.885.642,94 5.038.264,56 4.891.584,19 4.845.689,34 4.882.740,15 60.170.727,20 
PENSÕES 1.539.055,13  1.980.719,76 1.580.686,47 2.222.012,74 1.091.385,48 1.924.360,12 1.628.587,87 1.958.907,29 1.805.405,54 1.855.755,32 1.831.207,13 1.876.022,97 21.294.105,82 
Outras desp.de p. decorr.de contr.de 
terce (§ 1º art. 19 LRF) 

              

Desp. com Pessoal não Executada 
Orçament. 

              

DESP. NÃO COMPUTADAS (§ 1º art. 
19 LRF) 

6.507.684,97  6.618.756,16 6.209.757,35 8.035.866,99 6.400.245,72 7.909.556,98 8.862.745,17 7.898.155,86 7.252.349,68 7.155.926,92 6.960.063,69 7.070.235,55 86.881.345,04 

Indeniz. p/ Demissão e Incent. à Dem. 
Volunt. 

372.180,44  229.333,19 141.365,95 12.618,17 182.175,73 158.447,52 208.400,26 209.691,96 238.288,41 294.063,54 233.547,59 231.589,42 2.511.702,18 

Dec. de Decisão Jud. Per. Ant. ao da 
Apur. 

62.796,10  62.796,10 62.796,10 125.592,20 69.176,20 69.176,20 59.473,93 78.878,47 69.176,20 69.176,20 69.176,20 79.157,20 877.371,10 

DEA de Per. Anterior da Apuração 265.734,98  98.018,02 183.148,85 47.591,96 61.215,99 1.076.805,78 316.897,77 843.913,67 170.391,17 114.523,87 49.619,63 79.883,01 3.307.744,70 
Inativos e Pensionistas c/ rec. 
Vinculados 

5.806.973,45  6.228.608,85 5.822.446,45 7.850.064,66 6.087.677,80 6.605.127,48 8.277.973,21 6.765.671,76 6.774.493,90 6.678.163,31 6.607.720,27 6.679.605,92 80.184.527,06 

DESPESA LÍQUIDA C/ PESSOAL 36.190.855,84 29.695.834,15 29.937.814,23 48.014.849,75 33.412.412,59 34.638.799,69 34.813.305,89 36.543.435,07 32.434.335,87 39.358.009,53 32.734.423.45 37.301.396,66 425.075.472,72 
 
 
 
 
 
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 31.912.422.468,66  
(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)` 22.007.592,00  
(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)` 144.512.186,00  
 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/ CÁLCULO DOS LIMITES DA DESP. DE PESSOAL 

31.745.902.690,66  

 
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP 

425.075.472,72 1.34 

 
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) 

495.236.081,97 1.56 

 
LIMITE PRUDENCIAL (0,95% do Lim.Máx) par. Único art. 22 da LRF 

470.474.277,88 1.48 

 
LIMITE DE ALERTA (0,90% do Lim. Máx.) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 

445.712.473.78 1.40 

 
FONTE: SIAFEM - DATA DA EMISSÃO 13/09/2022 ÀS 13:30 

 
 
 
 
 
 
Dep. Francisco Melo – Chicão  Dep. Antônio Tonheiro Dep. Michele Begot  Dep. Nilse Pinheiro  Dep. Dilvanda Faro       Dep. Victor Dias      Dep. Hilton Aguiar 
                                     Presidente                          1º Vice Presidente       2ª Vice Presidente       1ª Secretária                    2ª Secretária        3º Secretário         4º Secretário 
 

     Anne Salzer                           Andréa Baia 
Diretora Financeira            Presidente do Controle Interno 

Protocolo: 857554 
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.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.236, de 23 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E S o l V E:
EXoNErar a servidora aNa Socorro QUiNTairoS aMaZoNaS, matrícula 
nº 0100115, do cargo em comissão de assessor de conselheiro NS-01, a 
partir de 23-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 857132
.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa TEiXEira, 
em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do Tribunal de 
contas do Estado do Pará, comunico o Senhor Vidal GaldiNo da SilVa, (cPf: 
XXX.154.944-XX), Venerável-mestre à época, para que, no prazo de quinze (15) 
dias a partir desta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do Pro-
cesso n° Tc/506870/2015, que trata da Prestação de contas da loJa MaÇÔNica 
VirTUdE E SaBEr N° 84, referente ao convênio SUSiPE Nº. 005/2010, o qual 
poderá ser consultado mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do 
TcE-Pa, no endereço eletrônico: https:// tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa TEi-

XEira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor álVaro alEiXo 
draGo, (cPf: XXX.530.452-XX), Presidente à época, para que, no prazo 
de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de justifi-
cativas nos autos do Processo n° Tc/516766/2014, que trata dos Embar-
gos de declaração opostos pelo Ministério Público de contas do Estado do 
Pará,, contra o acórdão nº 53.270 de 13.05.2014, relativo ao Processo 
nº 509835/2008 da aSSociaÇÃo aSSiSTENcial dE BElÉM, referente 
ao convênio fcPTN Nº 110/2007, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrô-
nico: https:// tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
resoLUÇÃo Nº 19.441
(Processo nº tc/015381/2022)
dispõe sobre a aprovação da proposta orçamentária do Tribunal de contas 
do Estado do Pará para o exercício financeiro de 2023.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções constitucionais, legais e regimentais,
considerando o Memorando nº 0026/2022 – difi que encaminhou a pro-
posta orçamentária do Tribunal de contas do Estado do Pará para o exer-
cício de 2023;
considerando o disposto no art. 12, inciso ii, alínea “a”, do regimento 
interno;
considerando a manifestação da Presidência, constante da ata nº 5.847, 
desta data;
rESolVE, unanimemente:
art. 1º fica aprovada a proposta orçamentária do Tribunal de contas do Es-
tado do Pará para o exercício financeiro de 2023, conforme especificações 
constantes no quadro anexo.
art. 2º fica autorizado o encaminhamento da proposta mediante a inser-
ção dos dados no Sistema integrado de Planejamento (SigPlaN) gerido 
pelo Poder Executivo Estadual.
art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em Sessão ordinária de 20 de se-
tembro de 2022.
 Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente
ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
lUiS da cUNHa TEiXEira
roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
fErNaNdo dE caSTro riBEiro
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Protocolo: 857085

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Diretoria de Finanças 
      

PROPOSTA DO ORÇAMENTO GERAL ANUAL DO TCE/PA - 2023 
      

PROGRAMA: CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS 

      

OBJETIVO 1 MODERNIZAR A GESTÃO DE PESSOAS 
AÇÃO 239.867.673 
Administração de Recursos Humanos 207.555.362 
Implementação de Ações de Assistência Médica e Odontológica 4.900.000 
Desenvolvimento de Ações de Saúde e Qualidade de Vida 600.000 
Concessão de Auxílio Alimentação 23.594.219 
Implementação dos Planos Educacionais da Escola de Contas 3.218.092 
     
OBJETIVO 2 APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DO TCE 
AÇÃO 38.099.240 
Modernização da Infraestrutura do TCE 20.671.200 
Operacionalização das Ações Administrativas 16.448.040 
Desenvolvimento de Mecanismos de Governança 980.000 
     
OBJETIVO 3 DESENVOLVER A GOVERNANÇA, A GESTÃO E O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
AÇÃO 15.556.059 
Implantação de Projetos de Tecnologia da Informação (TI) 12.885.478 
Manutenção de Soluções de Tecnologia da Informação (TI) 2.670.581 
     
OBJETIVO 4 APRIMORAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE EXTERNO 
AÇÃO 1.000.000 
Implementação de Mecanismos de Fiscalização do Controle Externo 1.000.000 
     
OBJETIVO 5 FOMENTAR A TRANSPARÊNCIA E O CONTROLE SOCIAL 
AÇÃO 4.916.287 
Implementação de Ações de Publicidade Institucional 1.000.000 
Capacitação de Jurisdicionados 1.616.287 
Desenvolvimento de Ferramentas de Comunicação Institucional 300.000 
Monitoramento das Ações Pedagógicas 2.000.000 
    

 
TOTAL 299.439.259 
    

 
PREVIDÊNCIA ESTADUAL 64.164.500 
Encargos com a Previdência Social dos Servidores do TCE – FINANPREV 64.093.000 
Encargos com a Previdência Social dos Servidores do TCE – FUNPREV 71.500 
    

 
TOTAL 363.603.759 

 

..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

..

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 07/2022-MPc/Pa
Processo nº 2022/732457
com fundamento no art. 24, inciso Viii, e em consonância ao art. 26 da 
lei federal nº 8.666/1993. Tudo em consonância com o que consta dos autos 
(Protocolo PaE nº 2022/732457), em especial a manifestação da assessoria 
Jurídica do MPc/Pa, nos termos do artigo 38, inciso Vi, do mesmo diploma 
legal, fica dispensado procedimento licitatório para a contratação de institui-
ção financeira para prestação de serviços bancários, com cobrança de tarifas 
bancarias, como pagamento de salários, fornecedores e pagamentos diversos 
junto ao BaNco do BraSil S/a, cNPJ n.º 00.000.000/0001-91, com sede 
no Q SaUN Quadra 5 lote B Torres i, ii E iii, Brasília/df, cEP 70.040-912.
a despesa ora autorizada, para o período de 12 (doze) meses, no valor estimado de 
r$ 6.220,80 (seis mil duzentos e vinte reais e oitenta), será executada à conta da se-
guinte dotação orçamentária, informada pelo departamento de finanças e orçamen-
to do Órgão: Programa de Trabalho: 01.032.1493.8515.0000, Natureza da despesa: 
33.90.39.00, fonte de recurso/ origem do recurso Estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 23 de setembro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 857409

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 12/2022/MPc/Pa
Processo n.º 2022/996881
com fundamento no artigo 25, inciso ii, e em observância ao artigo 26 da 
lei federal n° 8.666/93, tudo em consonância com o que consta dos au-
tos (Protocolo PaE nº 2022/996881), em especial o Parecer nº 129/2022, 
exarado pela assessoria Jurídica do MPc/Pa em 23/09/2022, nos termos 
do artigo 38, inciso Vi, do mesmo diploma legal, resta inexigível a licitação 
para realização de despesa com a contratação de empresa especializada no 
serviço de elaboração, produção, desenvolvimento editorial, confecção de 
volumes semestrais e publicação na versão impressa e digital da revista 
do Ministério Público de contas do Estado do Pará, bem como o trabalho de 
consultoria a ser prestado pela EdiTora fÓrUM lTda.
a despesa ora autorizada, no valor total de r$ 406.416,00 (quatrocentos 
e seis mil quatrocentos e dezesseis reais), corresponde a 6 (seis) núme-
ros da revista do Ministério Público de contas do Estado do Pará, sendo: 
r$ 230.982,00 (duzentos e trinta mil novecentos e oitenta e dois reais), 
pela produção e desenvolvimento editorial em versão impressa e digital; 
r$ 175.434,00 (cento e setenta e cinco mil quatrocentos e trinta e quatro 
reais), pela impressão e acompanhamento gráfico. A Nota de Empenho 
deverá emitida em favor da EdiTora fÓrUM lTda, inscrita no cNPJ n.º 
41.769.803/000l-92, iE 062.793486.00-71, está estabelecida à rua Paulo 
ribeiro Bastos, 211 Bairro Jardim atlântico - Belo Horizonte - MG, cEP 
31710-430, à conta da seguinte dotação orçamentária, informada pelo de-
partamento de finanças e orçamento do Órgão: Programa de Trabalho: 
01.032.1493.8757.0000; Natureza da despesa: 33.90.39.00; fonte de 
recurso/origem do recurso Estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 23 de setembro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 857422
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..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Núm. do contrato: 163/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa lEÃo aZUl SU-
PriMENToS iNdUSTriaiS lTda-ME
objeto: aquisição de cilindros para sinalização viária.
Valor Global do contrato: r$ 42.000,00
data de assinatura: 23/09/2022.
Vigência do contrato: 26/09/2022 a 26/01/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758
Elemento de despesa: 3390-30
fonte: 0101
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça

Protocolo: 857501

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 108/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa Hard SolUTioN 
iNforMáTica lTda (cNPJ nº 00.461.255/0001-51).
objeto do contrato: aquisição de computadores e periféricos.
Justificativa do Aditamento: Acréscimo de 12 (doze) unidades de monitor 
(item 01), ao subitem 3.2, da cláusula Terceira do contrato, conforme 
justificativa do Departamento de Informática e Parecer nº 417/2022-ANA-
liSTa JUrÍdico, constantes do Protocolo nº 11843/2022, nos termos do 
art. 65, i, “b” e §1º da lei nº 8.666/1993 c/c cláusula décima, item 10.1. 
do contrato
data de assinatura: 23/09/2022
Valor acrescido: r$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 4490-52. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 857135

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e 
habilitação do Pregão Eletrônico nº. 021/2022-MP/Pa, empreitada por pre-
ço global por lote, no tipo menor preço, que tem como objeto contratação 
de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de limpeza e 
conservação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material 
de limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital da licitação e seus anexos. - À vista da habilitação, foi declarada 
vencedora a empresa com o seguinte valor:
- cNPJ 14.991.257/0001-67- NorTE SErVicoS dE Mao dE oBra EirEli- 
ToTal forNEcEdor r$ 2.333.944,20
GrUPo 01 - Valor Total 2.333.944,20
Valor Total do certame: 2.333.944,20
Belém (Pa), 23 de setembro de 2022
rafael rodrigues de Souza
Pregoeira MPE/Pa

Protocolo: 857209

.

.

aPostiLaMeNto
.

 aPoSTila Nº 01 À aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 041/2022-MP/Pa
 o eXMo. sr. dr. cÉsar BecHara Nader Mattar JÚNior, Pro-
cUrador-GeraL de JUstiÇa do MiNistÉrio PÚBLico do esta-
do do ParÁ, No Uso de sUas atriBUiÇÕes, resoLVe:
 EXPEdir a presente apostila à ata de registro de Preços nº 041/2022-
MP/Pa, decorrente da Pregão Eletrônico nº 025/2022-MP/Pa, cujo objeto 
consiste no Registro de Preços para Aquisição de Poltronas, firmado en-
tre o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a Empresa ESPaco 
corPoraTiVo dE coMErcio, SErVicoS E rEPrESENTacao lTda (cNPJ: 
06.021.813/0001-44), para registrar:
 I – Retificação do item destinado à cota reservada constante no item 08 
da ata supra mencionada conforme a seguir:
onde se lê:
“Especificações Técnicas Mínimas
(cota reservada do item 05 – participação exclusiva ME/EPP – 25%) ”
Leia-se:
Especificações Técnicas Mínimas

(cota reservada do item 07 – participação exclusiva ME/EPP – 25%).
Esta apostila é parte integrante da ata de registro de preços supramencionada.
Belém-Pa, 23 de Setembro de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 857109
aPostiLa Nº 01 À ata de reGistro de PreÇos Nº 033/2022-MP/Pa
o EXMo. Sr. dr. cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior, ProcUra-
dor-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
No USo dE SUaS aTriBUiÇÕES, rESolVE:
EXPEdir a presente apostila à ata de registro de Preços nº 033/2022-
MP/Pa, decorrente da Pregão Eletrônico nº 035/2022-MP/Pa, cujo objeto 
consiste no registro de Preços para aquisição de Materiais de Higiene e 
Limpeza, firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e a 
Empresa r. N rEPrESENTacao E coMErcio dE ProdUToS dE liMPEZa 
EirEli, para registrar:
I – Retificação do CNPJ e Inscrição Estadual da ata supra mencionada con-
forme a seguir:
onde se lê:
“cNPJ/Mf sob nº 46.955.665/0001-50;
iE: 054471788.”
Leia-se:
cNPJ/Mf sob nº 41.514.938/0001-07;
iE: 157555879.
Esta apostila é parte integrante da ata de registro de preços supramen-
cionada.
Belém-Pa, 23 de Setembro de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 857114

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 5332/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142636/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE lEao rocHa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da SUBProc JUrid iNST
MaTrÍcUla: 999.1881
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa, capanema/Pa, Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o Subprocura-
dor Geral de Justiça-Juridico institucional, em viagem à região adminis-
trativa Nordeste ii como parte do Programa de interiorização da Procura-
doria-Geral de Justiça, bem como para a inauguração da nova PJ de São 
domingos do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5352/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 143164/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: cEliNa QUEiroZ caMPoS BraNdao
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2479
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 16/10/2022 - 18/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - realizar reunião de trabalho 
com membro do MPPa com atuação na ra Marajó ii - Breves
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5353/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 143320/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla BEZErra KoUrY dE fiGUEirEdo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE PlaNEJaMENTo iNSTiTUcioNal - MP.cPcP-1
MaTrÍcUla: 999.3488
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa, Tucumã/Pa, São félix do Xingu/Pa, Xin-
guara/Pa
PErÍodo(S): 21/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Prestar apoio aos trabalhos de cerimonial 
no ato de inauguração da sede das Promotorias de Justiça de Tucumã/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5354/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 5134/2022-MP/PGJ publicada 
no d.o.E. em 15/09/2022, protocolo 141515/2022, conforme abaixo 
relacionada:
NoME: PaTricia GUEdES do ValE
carGo/fUNÇÃo: oPErador dE TElEcoMUNicacoES - aoT-c-V
MaTrÍcUla: 999.612
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 14/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5355/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139253/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WEllYToN da SilVa coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3325
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): inhangapi/Pa
PErÍodo(S): 22/08/2022 - 22/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5356/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 143187/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: VicTor TiaGo BrUNETTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3317
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa, Xinguara/Pa, Tucumã/Pa, São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 25/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5357/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 143116/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa ValEria PiNTo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa

PErÍodo(S): 12/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
  dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5358/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 143140/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNo HENriQUE doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3452
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa, Marapanim/Pa, Maracanã/Pa, Salinópolis/Pa, Bra-
gança/Pa, Viseu/Pa, Santa luzia do Pará
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 19/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - realizar a troca de coletes, munições e 
documentação do armamento dos militares lotados nas PJ´s das regiões 
administrativas Nordeste i e ii, bem como de alguns Promotores de Justiça 
que atuam nessas regiões.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
  dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5359/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 143243/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEiToN ocTaVio roMao MariGliaNi
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3153
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 06/09/2022 - 08/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5360/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 143193/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rarYSoN MoNTEiro loBo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3287
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Xinguara/Pa, São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 25/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5361/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 143399/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo aUGUSTo TEiXEira MiraNda
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1034
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor crispim ribeiro de almeida filho até a PJ de São domingos do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5362/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142880/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: VaNia Socorro SiQUEira rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.230
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 21/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar do programa de visitas às 
regiões administrativas (região administrativa Sudeste ii), bem como da 
visita às Promotorias de Justiça de Xinguara, Tucumã e São félix do Xingu 
e reuniões com os Promotores de Justiça da região
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5363/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 143260/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alaN JoHNNES lira fEiToSa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MaTrÍcUla: 999.2349
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, Novo Progresso/Pa
PErÍodo(S): 18/09/2022 - 26/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
  dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5364/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 143013/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaXUEl SilVa riBEiro
 carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.176
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 29/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5365/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 

âmbito do expediente nº 143229/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alESSaNdro fiGUEira ViNHoTE
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2260
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 01/10/2022 - 02/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5366/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 143395/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de abaetetuba
MaTrÍcUla: 999.1546
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2022 - 22/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5367/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141311/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WEllYToN da SilVa coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3325
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Santa izabel do Pará/Pa, concórdia do Pará/
Pa, acará/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 14/09/2022, 15/09/2022 - 15/09/2022, 
20/09/2022 - 20/09/2022, 21/09/2022 - 23/09/2022, 26/09/2022 - 
27/09/2022, 28/09/2022 - 28/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 856876

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de cooPeraÇÃo
terMo de cooPeraÇÃo Nº: 044/2022-MP/Pa
ParTES: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, TriBUNal rEGio-
Nal ElEiToral do Pará, SEcrETaria dE ESTado dE aSSUNToS PENi-
TENciárioS – SEaP, fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará – faSEPa, dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará E ordEM 
doS adVoGadoS do BraSil – oaB/Pa.
oBJETo: instalação de seções eleitorais especiais em estabelecimentos 
prisionais e em unidades socioeducativas de internação e semiliberdade 
tratadas pelo estatuto da criança e do adolescente, a fim de que os(as) 
presos(as) provisórios(as) e os(as) adolescentes socioeducandos(as) in-
ternados(as) e em semiliberdade tenham assegurado o direito de voto nas 
eleições 2022.
daTa da aSSiNaTUra: 22/09/2022.
ViGÊNcia: 22/09/2022 a 29/10/2022.
ordENador rESPoNSáVEl: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Pro-
curador-Geral de Justiça.

Protocolo: 856912
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eXtrato de Portaria Nº 083/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro nos artigos 127 e 129, 
incisos ii e iii, da constituição federal, na forma das resoluções nº 
23/2007do conselho Nacional do Ministério Público e 10/2011 do Ministério 
Público do Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos i e Vi da 
lei complementar do Estado do Pará nº 57/2006, torna pública a conver-
são da Notícia de fato em Procedimento Preparatório nº 000599-178/2022 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada 
na Praça Barão do rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 083/2022-MP/PJo
requerido: Elecnor do Brasil ltda.
Assunto: Apurar elementos voltados à identificação dos investigados e deli-
mitação do objeto de futuro inquérito civil pertinente a eventual impacto ou 
iminência ou ocorrência de dano ao meio ambiente natural e cultural que a 
obra pública de construção de linha energética possa infligir em bens ma-
teriais e imateriais pertencentes a populações tradicionais, entre as quais 
populações ribeirinhas e descendentes de quilombos, com o objetivo futuro 
de reunir elementos para atuação própria ministerial seja extrajudicial ou 
judicial no âmbito das atribuições do Ministério Público do Estado do Pará.
Promotor de Justiça: Paulo igor Barra Nascimento

Protocolo: 856986
eXtrato da Portaria Nº 082/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 23-
cNMP, de 17/09/2007, torna pública a instauração o Procedimento admi-
nistrativo nº 000956-178/2022 que se encontra à disposição na Promoto-
ria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do rio Branco, s/n, centro, 
cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 082/2022-MP/PJo
requerido: o Município de Óbidos
Assunto: Acompanhamento e fiscalização das políticas públicas relacionadas 
ao funcionamento da feira do Produtor rural, localizada no centro de Óbidos.
Promotor de Justiça: Paulo igor Barra Nascimento

Protocolo: 856988
Portaria Nº 5423/2022-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. Sintia Nonata Neves 
de Quintanilha Bibas Maradei, que exerce suas atividades no 1º cargo da 
Promotoria de Justiça da infância e Juventude de Belém/Pa, para, nos ter-
mos do art. 28, do código de Processo Penal Brasileiro, atuar nos autos de 
nº 0804764-24.2022.8.14.0401, na condição de longa manus da Procura-
doria-Geral de Justiça, que prossiga com a demanda, para mais diligências, 
no intuito de formar sua opinio delicti e ofereça a competente denúncia, se 
assim entender, ou requeira o arquivamento depois de esgotadas melhores 
diligências no caso, em razão das fundamentações apresentadas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 23 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 857006
Portaria N.º 001/2022-MP/PJ/dcc
o ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do cidadÃo E da coMUNidadE 
dE BElÉM torna pública a instauração do Procedimento administrativo n.º 
000002-114/2022-MP/PJ/dcc, que se encontra à disposição no gabinete 
do citado órgão de execução, situado na rua Ângelo custódio, n.º 36, bair-
ro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração n.º 001/2022.
data da instauração: 20/09/2022.
objeto: acompanhamento da implementação da lei nº 11.888/2008 e da 
lei Municipal nº 8.960/2012, que tratam da assessoria técnica em habita-
ção de interesse social - aTHiS.
Promotor de Justiça: firMiNo araÚJo dE MaToS.

Protocolo: 856958
eXtrato de retiFicaÇÃo de Portaria
a 1ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habi-
tação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse So-
cial de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da 
resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo, autuado sob o nº 000197-440/2019, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Esta-
dual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
Retificação da PORTARIA nº 007/2020-MP/1° PJ/MA/PC/HU/CF
Procedimento administrativo nº 000197-440/2019
objeto passa a ser: “acompanhar e fiscalizar Política Pública do Meio am-
biente [qualidade do Meio Ambiente Urbano – controle da poluição do solo 
– lei Municipal Nº 2237/2006, artigo 29, inciso XViii, com base no pedido 
de providências do nacional Raimundo Souto Granhen, fls. 03”.
Órgão de Execução Ministerial: 1° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 857032

eXtrato de Portaria
a 1ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habi-
tação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse So-
cial de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da 
resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo, autuado sob o nº 045213-003/2021, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Esta-
dual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
PorTaria nº 023/2021-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 045213-003/2021
Objeto: “Acompanhamento e fiscalização quanto a observância do Plano 
Diretor pelo município de Ananindeua/PA – Lei n° 2237/2006 [Função So-
cial da Cidade – Segurança e Mobilidade], com base no pedido de providên-
cias da nacional Maria Zuleide carneiro Juca.
Órgão de Execução Ministerial: 1° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 857084
eXtrato de Portaria
a 1ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habi-
tação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse So-
cial de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da 
resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo, autuado sob o nº 000148-440/2021, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Esta-
dual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
PorTaria nº 039/2021-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000148-440/2021
Objeto: “Acompanhar e fiscalizar o plano diretor de Ananindeua/PA-PDA (Lei 
n° 2237/2006) - fUNÇÃo Social da cidadE-PrESErVaÇÃo do MEio aM-
BiENTE, consubstanciado no ofício nº 77403/2021/GaBSEc, de lavra da Se-
cretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade-SEMaS”.
Órgão de Execução Ministerial: 1° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 857079
Portaria Nº 5424/2022-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. Silvia Branches 
Simões, que exerce suas atividades no 3º cargo da Promotoria de Jus-
tiça da infância e Juventude de Belém/Pa, para, nos termos do art. 28, 
do código de Processo Penal Brasileiro, atuar nos autos de nº 0810568-
70.2022.8.14.0401, na condição de longa manus da Procuradoria-Geral de 
Justiça, que prossiga com a demanda, para mais diligências, no intuito de 
formar sua opinio delicti e ofereça a competente denúncia, se assim enten-
der, ou requeira o arquivamento, após esgotadas as diligências, em razão 
das fundamentações apresentadas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 23 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 857075
editaL 41/2022-csMP
o coNSElHo SUPErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual n.º 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgâni-
ca do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar n.º 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 3ª entrância que se encontra 
aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital 
no Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno 
do cSMP[1], a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por 
rEMoÇÃo Por aNTiGUidadE, cujo pedido deverá ser apresentado pelo 
interessado por meio do sistema GEdoc. 

carGo

5º PJ criMiNal dE icoaraci

Belém, 23 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
editaL 42/2022-csMP
o coNSElHo SUPErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
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da lei complementar Estadual n.º 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgâni-
ca do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar n.º 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 3ª entrância que se encontra 
aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital 
no Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno 
do cSMP[1], a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por 
rEMoÇÃo Por aNTiGUidadE, cujo pedido deverá ser apresentado pelo 
interessado por meio do sistema GEdoc. 

carGo

4º PJ da iNfÂNcia E JUVENTUdE dE BElÉM

Belém, 23 de setembro de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
editaL 43/2022-csMP
o coNSElHo SUPErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do Mi-
nistério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, da 
lei complementar Estadual n.º 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 2ª entrância que se encontra 
aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital 
no Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno 
do cSMP[1], a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por 
rEMoÇÃo, cujo pedido deverá ser apresentado pelo interessado por meio 
do sistema GEdoc. 

carGo

4º PJ dE dEfESa coMUNiTária E cidadaNia, iNfÂNcia E JUVENTUdE E doS idoSoS dE BENEVidES

Belém-Pa, 23 de setembro de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
editaL 44/2022-csMP
o coNSElHo SUPErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do Mi-
nistério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, da 
lei complementar Estadual n.º 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 2ª entrância que se encontra 
aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital 
no Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno 
do cSMP[1], a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por 
rEMoÇÃo, cujo pedido deverá ser apresentado pelo interessado por meio 
do sistema GEdoc. 

carGo

4º PJ da iNfÂNcia E JUVENTUdE dE aNaNiNdEUa

Belém-Pa, 23 de setembro de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
editaL 45/2022-csMP
o coNSElHo SUPErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual n.º 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgâni-
ca do Ministério Público do Estado do Pará), e

coNSidEraNdo que o último cargo disponibilizado para promoção à 2ª 
Entrância (1º PJ de Novo Progresso) foi pelo critério de merecimento;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 1ª entrância que se encontra 
aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital no 
Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno do 
cSMP[1], a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por Pro-
MoÇÃo, cujo pedido deverá ser apresentado pelo interessado por meio do 
sistema GEdoc. 

carGo MoViMeNtaÇÃo critÉrio

PJ dE TUcUMÃ ProMoÇÃo aNTiGUidadE

Belém-Pa, 23 de setembro de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

Protocolo: 857036
editaL Nº 009/2022-MP/PJi
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, através da Promotora de 
Justiça de inhangapi – dra . TaTiaNa fErrEira GraNHEN, torna pública 
a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo Nº 000092-099/2022 
- PorTaria 009/2022-MP/PJi, que se encontra a disposição na sede da 
Promotoria de Justiça de inhangapi, localizada na avenida São Vicente, 42 – 
centro – inhangapi - cEP 68.770-000, Estado do Pará, fone (91) 3809-1237.
instaurante: Ministério Público do Estado do Pará, em conformidade com o 
art. 127, art. 129, ii e iii, da constituição federal.
assunto:instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, no senti-
do de que sejam coletadas as informações, a fim de prestar esclarecimen-
tos ao NiErac-MP, nos termos da lei
inhangapi(Pa), 14 de setembro de 2022.
TaTiaNa f. GraNHEN
Promotora de Justiça Titular de inhangapi

Protocolo: 857201
Portaria nº 003/2021-MP/PJP
(EXTraTo)
instaura ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo – SiMP 000410-58/2021, com 
o objetivo de acompanhar e fiscalizar as Políticas Públicas necessárias para 
o desenvolvimento das Unidades de Educação de Portel, com fulcro no art. 
31, ii da resolução 007/2019-cPJ e o art. 8º, ii da resolução 174/2017-
cNMP orientam a autuação de Procedimento administrativo para “acom-
panhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas e instituições”;
rodriGo SilVa VaScoNcEloS
Promotor de Justiça Titular da PJ de Portel

Protocolo: 857217
eXtrato de Portaria
a 1ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habi-
tação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse So-
cial de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da 
resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo, autuado sob o nº 000160-440/2018, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Esta-
dual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
PorTaria nº 023/2019-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000160-440/2018
objeto: “fiscalizar e analisar a atual situação do imóvel alvo da demanda, 
o qual apresenta notável estado de vulnerabilidade, decorrente da exis-
tência de diversas fissuras e rachaduras que dificultam a permanência do 
local, ressaltando que o referido imóvel se localiza na rua Parabor, n° 960, 
Bairro: Guanabara, ananindeua/Pa.”
Órgão de Execução Ministerial: 1° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 857231
Portaria Nº 0731/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 13 - comissão do Pad nº 09/2020-MP/
SGJ-Ta, de 5/9/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 13181/2022, em 5/9/2022;
CONSIDERANDO os termos do Laudo Pericial datado de 21/10/2021, à fl. 16,
r E S o l V E:
rEVoGar a PorTaria nº 0384/2021-MP/SUB-Ta, de 31/8/2021, publicada no 
d.o.E. de 3/9/2021, que determinou a suspensão do Processo administrativo 
disciplinar n.º 09/2020-MP/SGJ-Ta, instaurado por meio da PorTaria n.º 
424/2020-MP/SGJ-Ta, de 28/9/2020, publicada no d.o.E. de 6/10/2020, a 
contar de 24/6/2021, até a juntada do laudo pericial aos autos.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
 Belém, 22 de setembro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 857227
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtratos de aditiVos 

decorrente: Pregão eletrônico nº 014/2021-Pe-PMa. contratante: Pre-
feitura Municipal de abaetetuba/Secretaria Municipal de obras. objeto: con-
tratação da empresa Para locação de Máquinas Pesadas e Veículos incluindo 
operador, combustivel, Seguro contra Terceiros e Transporte Para o local dos 
Serviços designado Pela Secretaria Municipal de obras e Viação Pública. ori-
gem: contrato nº 2021/135. contratado: BM locações eireli, inscrito no cNPJ: 
nº 20.548.634/0001-90. 2º Termo aditivo a prorrogação de prazo e quanti-
dade de contrato celebrado entre as partes de 19/08/2022 à 19/02/2023; 
consoante com os termos do art. 57, ii, § 2º e art. 65, ii, § 1ª. Zenilda 
trindade da costa - secretária Municipal de obras.
decorrente: Pregão eletrônico nº 014/2021-Pe-PMa. contratante: Pre-
feitura Municipal de abaetetuba/Secretaria Municipal de obras. objeto: con-
tratação da empresa Para locação de Máquinas Pesadas e Veículos incluindo 
operador, combustivel, Seguro contra Terceiros e Transporte Para o local dos 
Serviços designado Pela Secretaria Municipal de obras e Viação Pública. ori-
gem: contrato nº 2021/134. contratado: Nicolas G. de Macedo & cia ltda, 
inscrito no cNPJ: nº 04.551.555/0001-82. 2º Termo aditivo a prorrogação de 
prazo e quantidade de contrato celebrado entre as partes de 19/08/2022 à 
19/02/2023; consoante com os termos do art. 57, ii, § 2º e art. 65, ii, § 1ª. 
Zenilda trindade da costa - secretária Municipal de obras.

Protocolo: 857328

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de adesÃo ao de reGistro de PreÇos 

adesÃo Nº 019/2022 
considerando o aceite de adesão da Prefeitura Municipal de abaete-
tuba/Pa, órgão gerenciador da ata, a análise da comissão Permanente de 
licitação e do Parecer Jurídico favorável à adesão a ata de registro de Preços 
nº 028/2021-PE-PMa, oriunda do Pregão Eletrônico SrP nº 027/2021-PE-PMa 
cujo objeto Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Gráficos de 
fotocópias, impressão e Encadernação Para atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde de abaetetuba/Pa, sendo vencedoras as empre-
sas: GW rodrigues comércio Serviços - Eirelli - Epp, cNPJ 18.892.100/0001-
35 e ferreira & Quaresma ltda - Epp, cNPJ 17.072.242/0001-93 no Valor 
Global de r$ 927.122,50(novecentos e vinte e sete mil, cento e vinte e dois 
reais e cinquenta centavos). autorizo a adesão à ata de registro de preços 
conforme descrito acima, nos termos referenciados no processo. charles ce-
zar tocantins de souza - secretário Municipal de saúde.

eXtrato de coNtrato 
Processo administrativo nº 2022/0909-003-PMa. Modalidade: adesão 
a ata de registro de Preço nº 019/2022. objeto: contratação de Empresa 
Para Prestação de Serviços Gráficos de Fotocópias, Impressão e encadernação 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de abaetetuba/
Pa. contratante: Secretaria Municipal de Saúde cNPJ 05.105.127/0003-50. con-
tratada: GW rodrigues comércio Serviços - Eirelli - Epp, cNPJ 18.892.100/0001-
35, contrato nº 2022/282, Valor Total de r$ 365.297,50; ferreira & Quaresma 
ltda - Epp, cNPJ 17.072.242/0001-93, contrato nº 2022/283, Valor Total de r$ 
561.825,00. Vigência de 19/09/2022 à 19/09/2023. charles cezar tocan-
tins de souza - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 857330

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtrato de terMo aditiVo

7° termo aditivo - reequilíbrio de preços ao contrato n.º 1.759/2020. To-
mada de Preços n.º 001/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo MU-
NiciPal dE GESTÃo da MoViMENTaÇÃo doS rEcUrSoS do fUNdEB e a 
empresa EXEcUTiVa coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda - EPP.
Fica reequilibrado o valor do contrato em r$ 217.731,88 (duzentos e de-
zessete mil setecentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos). ordena-
dora de despesa: KeLLY cristiNa dos saNtos saLoMÃo.

aViso de aLteraÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 003/2022

a Prefeitura Municipal de afuá, comunica que houve alteração na data de 
abertura do processo. onde se ler 19/10/2022, leia-se 27/10/2022. Publicado 
no ioEPa em 16/09/2022, pág 128, N° 35.117, protocolo n° 853551.

afuá/Pa, 23 de setembro de 2022.
rosiley canela de Melo-Presidente da cPL/aFUÁ

Protocolo: 857338

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
resULtado FiNaL toMada de PreÇos n.º 009/2022

a comissão Permanente de Licitação, informa aos interessados o resulta-
do final do Tomada de Preços n.º 009/2022. Empresa Vencedora: ENiSa coNS-
TrUÇÕES E ProJEToS EirEli, cNPJ: 28.736.284/0001-06, valor r$ 210.629,11 
(duzentos e dez mil, seiscentos e vinte e nove reais e onze centavos).

afuá-Pa, 19 de setembro de 2022.
rosiley canela de Melo

Presidente da comissão Permanente de Licitação
Protocolo: 857336

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos N° 2003/2022 
Objeto: execução da seguinte obra: construção da UBS da Vila de São 
Francisco. abertura: 13/10/2022 as 09:00h. o edital encontra-se disponível 
no departamento de licitações, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, 
no prédio da prefeitura, localizado na av. cronge da Silveira, n°. 438 - altos - 
Pc. conego B. campos, bairro comercial, cEP: 68.445-000. o edital também 
poderá ser adquirido, gratuitamente, no portal da transparência da Prefeitura 
Municipal de Barcarena no seguinte endereço/link:https://barcarena.govbr.
cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2&flagRedFiltroLicitacao=2, ou no 
portal do jurisdicionado do TcM/Pa (sistema “Geo-obras”). demais informações 
no departamento de licitações, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, ou 
através do e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br ou, ainda, pelo telefone: 
(91) 99393-6685. Waldemar cardoso Nery Júnior - Presidente da cpl.

Protocolo: 857342

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOM JESUS DO TOCANTINS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BoM JesUs do tocaNtiNs/Pa
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-019

sistema de registro de preços para eventual contratação de empresa para  
aquisição de material  de construção, elétrico, e epis,  para atender diversas  
secretarias deste município. data da abertura 10/10/2022 às 08:30 horas  
(horário de Brasília/df - Tipo menor preço por item. local: a abertura da 
sessão será efetuada no site: www.licitanet.gov.br.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-020
sistema de registro de preços para eventual contratação de empresa  para  
aquisição de cartuchos e tonner para impressoras,  para atender diversas  se-
cretarias deste município. data da abertura 10/10/2022 às 09:00 horas  (ho-
rário de Brasília/df - Tipo menor preço por item. local: a abertura da sessão 
será efetuada no site: www.licitanet.gov.br.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-021
sistema de registro de preços para eventual contratação de empresa  para  
aquisição de material de construção destinados para as casas populares “mi-
nha casa meu sonho”. data da abertura 10/10/2022 às 09:30 horas  (horário 
de Brasília/df - Tipo menor preço por item. local: a abertura da sessão será 
efetuada no site: www.licitanet.gov.br.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-022
sistema de registro de preços para eventual contratação de empresa  para  forne-
cimento de cestas básicas para atender a Secretaria Municipal de assistência Social.
data da abertura 10/10/2022 às 10:00 horas  (horário de Brasília/df - Tipo 
menor preço por item. local: a abertura da sessão será efetuada no site: 
www.licitanet.gov.br
o edital poderá ser adquirido no site: www.licitanet.gov.br ou pelos sites/
portal da Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins: bomjesusdotocantins.pa.gov.
br; tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/.

Bom Jesus do Tocantins- Pa, 26 de setembro de 2022
edito Fausto da conceição Lima-Pregoeiro

Protocolo: 857345

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de LicitaÇÃo. 

toMada de PreÇo Nº 2/2022-091601 
a Presidente da comissão Permanente de Licitação do Fundo Munici-
pal de saúde, comunica que no dia 13/10/2022, às 09:00 hs (horário local), 
no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, sito a Praça 03 de outubro, nº 
01, centro - Breves - Pará, realizará licitação na Modalidade Tomada de Pre-
ço, objetiva a contratação de Empresa Especializada Para a Execução da obra 
de construção dos Postos de Saúde: Santo antônio, Valente, Santana E N. 
Sra. da conceição, localizados na Zona rural de Breves/Pa, Sob Gestão da 
Secretaria Municipal de Saúde. o Edital encontra-se à disposição dos interes-
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sados no endereço acima, no horário local das 08:00h às 14:00h. No Portal 
do TcM - GEooBraS, Transparência Municipal pelo sítio eletrônico: https://
breves.pa.gov.br e no e-mail: cplbreves2021@gmail.com.  Gisele silva Va-
lente - Presidente da cPL.

aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Processo Administrativo nº 092/2022; Inexigibilidade nº 6/2022-081801; 
objeto: contratação de assinatura anual de acesso à ferramenta de Pesqui-
sas de Preços (Plataforma Banco de Preços) Praticados Pela administração Pú-
blica, com Sistema de Pesquisas Baseado na instrução Normativa nº 65/2021; 
favorecido: NP Tecnologia e Gestao de dados ltda, cnpj:  07.797.967/0001-
95; fundamentação legal: art. 25, inciso i, da lei nº. 8.666/93, de 21.06.93. 
Ratificação de Inexigibilidade: Pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito José An-
tônio azevedo Leão. Gisele silva Valente - Presidente da cPL.

eXtratos de coNtratos 
coNtrato Nº 20220287; origem: inexigibilidade Nº 6/2022-081801; 
contratante: fundo Municipal de Saúde; contratada(o): NP Tecnologia e Ges-
tão de dados ltda; objeto: contratação de assinatura anual de acesso À 
ferramenta de Pesquisas de Preços (Plataforma Banco de Preços) Praticados 
Pela administração Pública, com Sistema de Pesquisas Baseado na instrução 
Normativa nº 65/2021; Valor Total: r$ 10.865,00; Vigência: 30/08/2022 a 
29/08/2023; data da assinatura: 30/08/2022.
coNtrato Nº: 20220288; origem: inexigibilidade Nº 6/2022-081801; 
contratante: Prefeitura Municipal de Breves; contratada(o): Np Tecnologia E 
Gestão de dados ltda; objeto: contratação de assinatura anual de acesso 
à ferramenta de Pesquisas de Preços (Plataforma Banco de Preços) Pra-
ticados Pela administração Pública, com Sistema de Pesquisas Baseado 
na instrução Normativa nº 65/2021; Valor Total: r$ 10.865,00; Vigência: 
30/08/2022 a 29/08/2023; data da assinatura: 30/08/2022.

Protocolo: 857349
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 045/2022-PMc 
HoMoLoGo a licitação na modalidade PreGÃo eLetrÔNico srP 
Nº 045/2022-PMc que tem por objeto: registro de Preços Para futura e 
Eventual aquisição de Gás de cozinha de 13 Kg, Tipo Glp (Gás liquefeito 
de Petróleo), Por Maior desconto Sobre o Preço Médio ao consumidor di-
vulgado Pelo Sistema de levantamento de Preços da agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - aNP,e com base no relatório da 
comissão Permanente de licitação e Parecer da assessoria Jurídica do muni-
cípio adJUdico/HoMoloGo seu objeto a agro Pastoril arari Eireli, cNPJ nº 
04.863.031/0001-27,Valor r$ 492.861,00; para que produza os efeitos legais 
aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. data da Homologação: 22/09/2022. ordenador: Victor correa 
cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

eXtratos de coNtratos 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 052/2021-PMc 

objeto: registro de Preços Para futura eventual contratação de Empresa Espe-
cializada em Fornecimento de Refeição (Tipo Marmitex), Lanche e Buffet, visando 
atender a Prefeitura Municipal de cametá. fundamento legal: lei federal nº 
8.666/93. contrato nº 25.PE.052/2021-PMc. contratante: Prefeitura Municipal 
de cametá. cNPJ Nº 05.105.283/0001-50. contratado: Neurizan de Miranda 
afonso 60018933220, cNPJ nº 16.614.424/0001-86. Valor Total r$ 26.490,00. 
Vigência: 21/07/2022 a 21/07/2023. ordenador: Victor correa cassiano.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 017/2022-PMc 
objeto: registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de Material de 
construção em Geral, ferramentas e Equipamento de Proteção individu-
al, para atender as necessidades da Prefeitura de cametá e suas Secreta-
rias vinculadas. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. contrato nº 
40.PE.017/2022-PMc/SEMEd. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação, cNPJ Nº 
18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb 
cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratada:r. lopes Barra, cNPJ nº 
63.885.768/0001-00, Valor Total r$ 328,765,07. Vigência: 19/09/2022 a 
19/09/2023. ordenador: Enio de carvalho. contrato nº 41.PE.017/2022-PMc/
SEMaS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal 
de assistência Social, cNPJ nº 18.782.228/0001-46. contratada: r. lopes 
Barra, cNPJ nº 63.885.768/0001-00, Valor Total r$ 30.955,80. Vigência: 
19/09/2022 a 19/09/2023. ordenador: elane Pinto cassiano.

Protocolo: 857352
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de ratiFicaÇÃo 

disPeNsa Nº 015-2022. dispensa nº 7/2022-015. objeto: locação de 
um imóvel para o funcionamento do conselho Tutelar para atender a demanda 
da Secretaria Municipal de assistência Social. contratada: Paulo Humberto fer-
nandes Viegas, cPf nº 121.705.772-20. fundamento legal: art. 24, inciso X da 
lei federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: r$ 30.000,00. 
Ratificação em: 17/08/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito.

Protocolo: 857355

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Muni-
cipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licita-
tório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 
084/2022/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada Para o 
fornecimento de tubos de concreto armado e Blocos Vazados, destinado as 
necessidades da Secretaria Municipal de obras e Urbanismo, Planejamento e 
Subprefeituras do apeú e Jaderlândia, deste Municipio de castanhal/Pa por 
um período de 12 (doze) Meses,a sessão pública de Pregão Eletrônico terá 
início com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa de lances no 
dia 06/10/2022às 09:00 horas. o Edital estará disponível nos sites: https://
castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.
gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da pu-
blicação. célia do socorro da silva andrade - Pregoeira da Prefeitura 
Municipal de castanhal.

Protocolo: 857357

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 037/2022
Processo Licitatório nº 064/2022. objeto: registro de preço para a con-
tratação de empresa para aquisição de combustível (Óleo diesel comum) 
para fomento as ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao 
programa Territórios Sustentáveis, conforme convenio n◦ 62/2022, Processo 
n° 2022/554188. Edital no Endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
abertura das Propostas: 11/10/2022 às 13h00min.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2022 
Processo Licitatório nº 065/2022. objeto: contratação de empresa para 
locação de trator de esteira d9 para fomento as ações de assistência técni-
ca aos agricultores aderidos ao programa Territórios Sustentáveis, conforme 
convenio n◦ 62/2022, Processo n° 2022/554188. Edital no Endereço: www.
portaldecompraspublicas.com.br. abertura das Propostas: 13/10/2022 às 
09h00min. informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@pmcn.
pa.gov.br. railane Barbosa almeida: Pregoeira.

Protocolo: 857359

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇaÕ do araGUaia
eXtrato do coNtrato

a) espécie: contrato nº. 029/2022, firmado em 16/09/2022, entre Mu-
nicípio de conceição do araguaia - Pa e a empresas aGroPraTa coMEr-
cio dE EQUiPaMENToS pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ 
20.963.380/0001-77. b) objeto: aQUiSiÇÃo dE iMPlEMENToS aGrÍcolaS, 
Para SErEM UTiliZadoS Na rEcUPEraÇÃo dE árEaS dEGradadaS, 
EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE GradaGEM E PrEParo do Solo, coNTri-
BUiNdo coM UMa PrESTaÇÃo dE SErViÇoS MaiS EficiENTES, BENE-
ficiaNdo TodaS aS cadEiaS ProdUTiVaS do MUNicÍPio, coNVÊNio 
Nº 032/2021 - SEdaP, Para aTENdEr a NEcESSidadE do ProJETo do 
ProGraMa TErriTÓrio SUSTENTáVEiS EM aTENdiMENTo a SEcrETaria 
MUNiciPal dE aGricUlTUra, iNdÚSTria E coMErcio dE coNcEiÇÃo do 
araGUaia - Pará. c) fundamento legal: lei federal nº 10.520/2002 e sub-
sidiariamente a lei nº 8.666, de 21/06/1993. d) Vigência: a vigência será a 
partir da data de assinatura do contrato até 30/12/2022. e) Valor contratual: r$ 
14.290,00 (Quatorze mil, duzentos e noventa reais). f) funcional Programática: 
origem: Secretaria Municipal de agricultura indústria e comercio. Programa: 
06.606.20.606.0312.1.060 Elemento: 4.4.90.52.00 fonte: 1500000/17490000. 
g) signatários: Pela contratante o sr. Jair Lopes Martins e pela con-
tratada o sr. artur Fabro.

eXtrato de coNtrato
a) espécie: contrato nº. 088/2022, firmado em 31/08/2022, entre o 
fundo Municipal de Educação do Município de conceição do araguaia - Pa, 
e a empresa dfa SolUÇÕES lTda, cNPJ 43.310.780/0001-89. b) objeto: 
coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE 
TraNSPorTE EScolar GraTUiTo dE alUNoS da EdUcaÇÃo BáSica PÚ-
Blica da ZoNa rUral da rEdE MUNiciPal dE ENSiNo dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia Para o calENdario EScolar dE 2022, conforme termo 
de referência em anexo. c) fundamento legal: lei federal nº 10.520/2002 
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e subsidiariamente a lei nº 8.666, de 21/06/1993. d) Vigência: a partir da 
assinatura do contrato até 30/12/2022. e) funcional Programática: origem: 
Secretaria Municipal de Educação - Gestão: 11,10 - Unid: 1101, 1001 - fun-
ção:12 - Sub-f: 361 - Progra: 0408, 0401 - Proj. ativ: 2085, 2026 - fonte: 
1540/ 1500/ 1570 - Elem.disp.33.90.39 - recurso: Man. do Transp Escolar, 
aq. loc. e Manut. de Veic. Transp. Escolar. aq. loc. e Manut. de Veic. Transp. 
Escolar. f) Valor por quilometro rodado: Pela prestação dos serviços a contra-
tante pagará ao contratado o valor de r$ 5,00. (cinco reais) por quilometro 
rodado das rotas, Bradesco/ lote 16,17, azulona/Berokã/l.02, Surrekã/ l.17, 
l.18/ Jenipapo 02, lotes 01/02/03 faz. cruzeiro/ curral de Pedras. g) signa-
tários: Pela contratante, a sra. elida elena Moreira e pela contratada 
o sr. davysson Fonseca alves.

eXtrato de coNtrato
a) espécie: contrato nº. 086/2022, firmado em 31/08/2022, entre o Fun-
do Municipal de Educação do Município de conceição do araguaia - Pa, e a em-
presa fErNaNdo fErrEira alVES 94919674287, cNPJ 35.882.609/0001-
16. b) objeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE TraNSPorTE EScolar GraTUiTo dE alUNoS da EdUca-
ÇÃo BáSica PÚBlica da ZoNa rUral da rEdE MUNiciPal dE ENSiNo dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia Para o calENdario EScolar dE 2022, con-
forme termo de referência em anexo. c) fundamento legal: lei federal nº 
10.520/2002 e subsidiariamente a lei nº 8.666, de 21/06/1993. d) Vigência: 
a partir da assinatura do contrato até 30/12/2022. e) funcional Programáti-
ca: origem: Secretaria Municipal de Educação - Gestão: 11,10 - Unid: 1101, 
1001 - função:12 - Sub-f: 361 - Progra: 0408, 0401 - Proj. ativ: 2085, 2026 
- fonte: 1540/ 1500/ 1570 - Elem.disp.33.90.39 - recurso: Man. do Transp 
Escolar, aq. loc. e Manut. de Veic. Transp. Escolar - aq. loc. e Manut. de Veic. 
Transp. Escolar. f) Valor por quilometro rodado: Pela prestação dos serviços a 
contratante pagará ao contratado o valor de r$ 4,99 (Quatro reais e noventa 
nove centavos) por quilometro rodado da rota Minério/ Vila Joncon. g) signa-
tários: Pela contratante, a sra. elida elena Moreira e pela contratada 
o sr. Fernando Ferreira alves.

eXtrato de coNtrato
a) espécie: contrato nº. 087/2022, firmado em 31/08/2022, entre 
o fundo Municipal de Educação do Município de conceição do araguaia - 
Pa, e a empresa GESSYcaH dioGENES liNHarES 06317896186, cNPJ 
43.161.063/0001-32. b) objeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNSPorTE EScolar GraTUiTo dE alU-
NoS da EdUcaÇÃo BáSica PÚBlica da ZoNa rUral da rEdE MUNiciPal 
dE ENSiNo dE coNcEiÇÃo do araGUaia Para o calENdario EScolar 
dE 2022, conforme termo de referência em anexo. c) fundamento legal: lei 
federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente a lei nº 8.666, de 21/06/1993. d) 
Vigência: a partir da assinatura do contrato até 30/12/2022. e) funcional Pro-
gramática: origem: Secretaria Municipal de Educação - Gestão: 11,10 - Unid: 
1101, 1001 - função:12 - Sub-f: 361 - Progra: 0408, 0401 - Proj. ativ: 2085, 
2026 - fonte: 1540/ 1500/ 1570 - Elem.disp.33.90.39 - recurso: Man. do 
Transp Escolar, aq. loc. e Manut. de Veic. Transp. Escolar - aq. loc. e Manut. 
de Veic. Transp. Escolar. f) Valor por quilometro rodado: Pela prestação dos 
serviços a contratante pagará ao contratado o valor de r$ 5,00 (cinco reais) 
por quilometro rodado das rotas inã/ Pamonha/Bradesco, lote 04/06/Berokã/ 
Bradesco. g) signatários: Pela contratante, a sra. elida elena Moreira e 
pela contratada o sr. diego aurélio Fernandes Pereira.

eXtrato de terMo de 
reeQUiLÍBrio ecoNÔMico-FiNaNceiro

a) espécie: termo de reequilíbrio econômico-Financeiro ao contrato 
Nº 028/2022 FMs - proveniente do PE Nº 001/2022. b) contratante: Se-
cretaria Municipal de Educação de conceição do araguaia-Pa. c) contratada: 
coSTa locadora dE aUToMoVEiS lTda, cNPJ 26.916.267/0001-17. d) 
objeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS dE TraNSPorTE EScolar GraTUiTo dE alUNoS da EdUcaÇÃo 
BáSica PÚBlica da ZoNa rUral da rEdE MUNiciPal dE ENSiNo dE coN-
cEiÇÃo do araGUaia Para o calENdario EScolar dE 2022, conforme 
termo de referência em anexo. e) fundamento legal: lei nº 8.666/93. f) do 
reequilíbrio Econômico-financeiro
item - descrição - Unid. - V.Unit. (inicial) - Percentual reajustado - V. atual
15 - aroEira/ iNGa/ SÃo JaciNTo (KoMBi) - UNid. - 4,48 - 11,61% - r$ 5,00
16 - SÃo JaciNTo/ caMPo VErdE (oNiBUS/ Micro oNiBUS) - UNid. - 4,43 
13,00% - r$ 5,00
18 - JacUNTiGa/TaliSMÂ/cHPÉU (KoMBi) - UNid. - 4,48 - 11,61% - r$ 5,00
29 - Placa JacUNTiGa/cHPÉU dE PalHa (oNiBUS/Micro oNiBUS) - UNid. 
4,48 - 11,61% - r$ 5,00
33 - cHaPEU dE PalHa/ VolTa NoVa (oNiBUS/Micro oNiBUS) - UNid. - 
3,98 25,00% - r$ 4,97
g) signatários: Pela contratante a sra. sra. elida elena Moreira e pela 
contratada o sr. dorival costa da silva.

eXtrato de terMo de 
reeQUiLÍBrio ecoNÔMico-FiNaNceiro

a) espécie: termo de reequilíbrio econômico-Financeiro ao contrato 
Nº 027/2022 FMs - Proveniente do PE Nº 001/2022. b) contratante: Se-
cretaria Municipal de Educação de conceição do araguaia-Pa. c) contratada: 
Jc loPES EirEli, cNPJ 14.506.086/0001-33. d) objeto: coNTraTaÇÃo dE 
PESSoa JUrÍdica Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNSPorTE ESco-
lar GraTUiTo dE alUNoS da EdUcaÇÃo BáSica PÚBlica da ZoNa rU-
ral da rEdE MUNiciPal dE ENSiNo dE coNcEiÇÃo do araGUaia Para o 
calENdario EScolar dE 2022, conforme termo de referência em anexo. e) 
fundamento legal: lei nº 8.666/93. f) do reequilíbrio Econômico-financeiro
item - descrição - Unid. - V. Unit. (inicial) - Percentual reajustado - V. atual
03 - cHiBiU/V02/GENiPaPo 02 (oNiBUS) - UNid. - 4,48 - 11,61% - r$ 5,00
04 - cHi-BiU/MilHoMEM/BErocaM/BradESco (oNiBUS) - UNid. - 4,48 
11,61% - r$ 5,00.
g) signatários: Pela contratante a sra. elida elena Moreira e pela con-
tratada o sr. Jales correa Lopes.

eXtrato de terMo de 
reeQUiLÍBrio ecoNÔMico-FiNaNceiro

a) espécie: termo de reequilíbrio econômico-Financeiro ao contrato 
Nº 035/2022 FMs - Proveniente do PE Nº 001/2022. b) contratante: Secre-
taria Municipal de Educação de conceição do araguaia-Pa. c) contratada: Jo-
aQUiM BarBoSa dE aSSiS 39653536249, cNP 17.577.854/0001-38. d) ob-
jeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
dE TraNSPorTE EScolar GraTUiTo dE alUNoS da EdUcaÇÃo BáSica 
PÚBlica da ZoNa rUral da rEdE MUNiciPal dE ENSiNo dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia Para o calENdario EScolar dE 2022, conforme termo de 
referência em anexo. e) fundamento legal: lei nº 8.666/93. f) do reequilí-
brio Econômico-financeiro.
item - descrição - Unid. V. unit. (inicial) - Percentual reajustado - V. atual
31 - BaTENTE / coNcEiÇÃo/ GEoVa-Mira (Micro oNiBUS) - UNid. - 3,49 
25% - r$ 4,36.
g) signatários: Pela contratante a sra. elida elena Moreira e pela con-
tratada o sr. Joaquim Barbosa de assis.

eXtrato de terMo de 
reeQUiLÍBrio ecoNÔMico-FiNaNceiro

a) espécie: termo de reequilíbrio econômico-Financeiro ao contra-
to Nº 040/2022 FMs - Proveniente do PE Nº 001/2022. b) contratante: 
Secretaria Municipal de Educação de conceição do araguaia-Pa. c) contra-
tada: W a B TraNSPorTES EirEli, cNPJ 37.327.268/0001-42. d) objeto: 
coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE 
TraNSPorTE EScolar GraTUiTo dE alUNoS da EdUcaÇÃo BáSica PÚ-
Blica da ZoNa rUral da rEdE MUNiciPal dE ENSiNo dE coNcEiÇÃo do 
araGUaia Para o calENdario EScolar dE 2022, conforme termo de re-
ferência em anexo. e) fundamento legal: lei nº 8.666/93. f) do reequilíbrio 
Econômico-financeiro
item - descrição - Unid. V. Unit. (inicial) - Percentual reajustado - V. atual
31 - coNcEiÇÃo / TaTUZÃo (oNiBUS) - UNid. - 4,50 - 20% - r$ 5,00. 
g) signatários: Pela contratante a sra. elida elena Moreira e pela contrata-
da o sr. Wesley de aguiar Brasil. conceição do araguaia-Pa, 23 de setem-
bro de 2022. Heloisa Mendes sousa Francisco. Presidente da cPL.

Protocolo: 857362

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM ELISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de doM eLiseU
coNcorreNcia N° 02/2022-ceL/PMde

aViso de retiFicaÇÃo do editaL
o Presidente da comissão especial de Licitação ivan Luna de sousa Junior, 
designado pela portaria n° 038/2022-GP, tona público, a todos as empre-
sas interessadas em participar do referido certame, com objeto: contratação 
de pessoa jurídica especializada para planejamento, organização e execução 
de concurso público para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
dom Eliseu, conforme lei complementar Nº 024/2022, constando de provas 
escritas e prova de títulos, de natureza classificatória e/ou eliminatória, que 
foi publicado no dia 30 de agosto de 2022,  na página 04, vem por meio deste 
publicar a retificação do edital de Concorrência n°02/2022-CEL/PMDE.
oNde-se-LÊ: 8.3.2. Se representante credenciado:
a)  Procuração (pública ou particular) da licitante com firma reconhecida, com 
prazo de validade em vigor, com poderes para que o procurador possa ma-
nifestar-se em seu nome em qualquer fase do certame, notadamente para 
formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renun-
ciar ao direito de interpor recursos; ou desistir formalmente da intenção de 
interpor recurso administrativo ao final da sessão pública ou, se for o caso, 
manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de fazê-lo.
a)  Leia-se: Procuração (pública ou particular) da licitante com firma reco-
nhecida, com prazo de validade em vigor, com poderes para que o procurador 
possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase do certame, complemen-
tar proposta, negociar preço, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à inter-
posição de recursos, acordar, transigir, desistir, receber avisos e intimações, 
assinar declarações, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 
notadamente para formular proposta.
oNde-se-LÊ: 8.3.2. Se representante credenciado:
b)  Carta de Credenciamento (vide Anexo III) com firma reconhecida, em pa-
pel timbrado da licitante, com poderes para que a pessoa credenciada possa 
manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta concorrência, notada-
mente para formular a proposta, lances verbais, declarar a intenção de recor-
rer ou renunciar ao direito de interpor recursos;
b)  Leia-se: Carta de Credenciamento (vide Anexo III) com firma reconheci-
da, em papel timbrado da licitante, com poderes para que a pessoa credencia-
da possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta concorrência, 
notadamente para complementar proposta, negociar preço, interpor recursos 
ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir, 
receber avisos e intimações, assinar declarações, praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame notadamente para formular proposta.
oNde-se-LÊ: 8.6.4.1. ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, os 
envelopes contendo proposta de preços e documentos de habilitação serão 
recebidos pela Equipe e considerados para a participação da licitante no certa-
me, sendo sua proposta considerada para efeito de ordenação das propostas 
e apuração do menor preço, ficando a licitante tão somente excluída da etapa 
de lances verbais e impedida de praticar os atos próprios de um representan-
te, vez que o seu não foi devidamente credenciado.
Leia-se: 8.6.4.1. ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, os enve-
lopes contendo proposta de preços e documentos de habilitação serão rece-
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bidos pela Equipe e considerados para a participação da licitante no certame, 
sendo sua proposta considerada para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço, ficando a licitante tão somente impedida de prati-
car os atos próprios de um representante, vez que o seu não foi devidamente 
credenciado.
oNde-se-LÊ: 8.7.1. o representante da licitante que não se credenciar pe-
rante o Presidente ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 
negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renun-
ciar ao direito de interposição de recursos, enfim, de representar a licitante 
durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” ou “documentação” 
relativa a este certame.
Leia-se: 8.7.1. o representante da licitante que não se credenciar perante o 
Presidente ficará impedido de representar a licitante durante a reunião de aber-
tura dos envelopes “Proposta” ou “documentação” relativa a este certame.
oNde-se-LÊ: 8.7.1.1. Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lan-
ces verbais, no entanto participará do certame competindo com sua proposta 
escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
Leia-se: 8.7.1.1. Nesse caso, a licitante participará do certame competindo 
com sua proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração 
do menor preço.
Na página 26 do edital abaixo do item 9.3.3.1
oNde-se-LÊ: Nota Explicativa: a previsão constante do item 8.1.3.3.8. visa 
respaldar a administração para que esta promova a verificação quanto a apre-
sentação de atestado de capacidade técnica com conteúdo falso, à evidência 
de conluio entre as empresas envolvidas, posto fere os princípios da morali-
dade, da isonomia e da competitividade e conduz à declaração de inidonei-
dade, tanto da empresa que emitiu o atestado quanto da que o apresentou, 
para participar de licitação na administração Pública federal (art. 46 da lei 
8.443/1992), conforme prevê o acórdão TcU nº 917/2022 - Plenário.
Leia-se: Nota Explicativa: a previsão constante do item 9.3.3.1 e suas alíne-
as visa respaldar a administração para que esta promova a verificação quan-
to a apresentação de atestado de capacidade técnica com conteúdo falso, à 
evidência de conluio entre as empresas envolvidas, posto fere os princípios 
da moralidade, da isonomia e da competitividade e conduz à declaração de 
inidoneidade, tanto da empresa que emitiu o atestado quanto da que o apre-
sentou, para participar de licitação na administração Pública federal (art. 46 
da lei 8.443/1992), conforme prevê o acórdão TcU nº 917/2022 - Plenário.
os deMais iteNs e sUBiteNs do editaL sUPracitado PerMaNeceM 
iNaLterados, comunicamos ainda que a data de realização do certame está 
mantida para o dia 17/10/2022, as 10hr00min, o edital retificado encontra-se a 
disposição dos interessados na prefeitura municipal de dom Eliseu-Pa nos se-
guintes sites: https://domeliseu.pa.gov.br/c/licitacoes/ e https://www.tcm.pa.
gov.br/mural-de-licitacoes/licitacoes/listagem ou. Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço ou através do E-mail: licitacao.cel@domeliseu.pa.gov.br.

iVaN LUNa de soUsa JUNior
Presidente da cEl/PMdE.

Protocolo: 857363

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
eXtrato de coNtrato. P.e N.º 016/2022/srP. objeto: aquisição de 
gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de alimentação 
Escolar (PNaE). contratante: PMfa/SEc. Mun. de Educação.
contratada: d c S leal Eireli - Epp. contrato nº 182/2022. Valor: r$ 
79.718,40. contratada: J Martinelo costa e cia ltda. contrato nº 183/2022. 
Valor: r$ 105.582,35. Vigência: 20/09/2022 a 31/12/2022. divailton Mo-
reira de souza - Presidente da cPL

Protocolo: 857365

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GURUPÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de GUrUPÁ
eXtrato de coNtrato

contrato nº210901/2022, partes: Município de Gurupá/Secretaria Munici-
pal de Saúde e Valdemir fernandes - Epp, cNPJ:13.763.733/0001-20. Valor 
contratual r$12.255.637,93 (doze milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, 
seiscentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos).
origem: Todos contratos oriundos da coNcorrENcia PÚBlica N° 001/2022-
cPl/PMG.
objeto: contratação de empresa para construção do Hospital municipal de 
Gurupá/Pá.
Vigência dos contratos: contrato vigerá desde a data de sua assinatura, até a 
completa extinção das obrigações entre as partes o prazo para execução total 
dos serviços será de até 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir da 
data de assinatura da ordem de Serviço pela empresa.
dotação orçamentária: Órgão: 06 - fundo Municipal de Saúde de Gurupá 
- Unid. orçamentária: 06.01- fundo Municipal de Saúde de Gurupá - Pro-
jeto atividade: 10.301.0010.1.047.0000-construção de Hospital Municipal - 
4.4.90.51.00 obras e instalações. João da Cruz Teixeira de Souza-Prefeito 
Municipal de Gurupá.

Protocolo: 857366

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ Miri
eXtrato de coNtratos

origem: Pregão eletrônico srP nº 023/2022; objeto: registro de preço 
para futura e eventual aquisição de material tipo Piçarra, areia, Seixo misto, 
Pedras, argila e outros para atender as demandas da Prefeitura Municipal de 
igarapé-Miri, Secretarias e fundos Municipais.
contrato administrativo Nº 023.1/2022-PE-SrP-PMi. contratada: EMPrESa E 
MiraNda PiNHEiro EPP, (00.609.492/0001-17), Valor Global r$ 221.583,51. 
Vigência: 23/09/2022 até 31/12/2022. contratante: Prefeitura Municipal de 
igarapé-Miri, ordenador: roberto Pina oliveira.
contrato administrativo Nº 023.2/2022-PE-SrP-PMi, contratada: EMPrESa 
NicolaS G. dE MacEdo & cia lTda, (04.551.555/0001-82), Valor Global r$ 
2.083.500,00. Vigência: 23/09/2022 até 31/12/2022. contratante: Prefeitura 
Municipal de igarapé-Miri, ordenador: roberto Pina oliveira.

roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal de igarapé-Miri.

Protocolo: 857368

,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
eXtratos de coNtratos 

oriGeM: PreGÃo PreseNciaL PP Nº 09/2022/PMLa 
objeto: contratação de Empresa Para fornecimento de Materiais de expedien-
te e suprimentos de informática. a fim de atender as demandas da Prefeitura 
Municipal de limoeiro do ajuru e suas Secretarias; contrato nº 070713/2022 
- PMla. data da assinatura: 07 de julho de 2022. Vigência do contrato: 07 de 
julho a 30 de dezembro de 2022. contratante: Secretaria Municipal de Edu-
cação, cNPJ nº 05.105.168/0001-85. contratada: Empresa E de leão Gomes 
comércio e Serviços Eireli, cNPJ nº 37.023.510/0001-94. Valor: r$ 56.171,60 
(cinquenta e seis mil cento e setenta e um reais e sessenta centavos); contra-
to nº 070714/2022 - PMla. data da assinatura: 07 de julho de 2022. Vigência 
do contrato: 07 de julho a 30 de dezembro de 2022. contratante: Secretaria 
Municipal de Saúde, cNPJ nº 18.709.224/0001-32. contratada: Empresa E 
de leão Gomes comércio e Serviços Eireli, cNPJ nº 37.023.510/0001-94. 
Valor r$ 12.606,40 (doze mi seiscentos e seis reais e quarenta centavos); 
contrato nº 070715/2022 - PMla. data da assinatura: 07 de Julho de 2022. 
Vigência do contrato: 07 de julho a 30 de dezembro de 2022. contratan-
te: Secretaria Municipal de assistência Social, cNPJ nº 05.709.195/0001-09. 
contratada: Empresa E de leão Gomes comércio e Serviços Eireli, cNPJ nº 
37.023.510/0001-94. Valor: r$ 36.772,40 (trinta e seis mil setecentos e se-
tenta e dois reais e quarenta centavos); contrato nº 070716/2022 - PMla. 
data da assinatura: 07 de Julho de 2022. Vigência do contrato: 07 de ju-
lho a 30 de dezembro de 2022. contratante: Secretaria Municipal de ad-
ministração, cNPJ nº 05.105.168/0001-85. contratada: Empresa E de leão 
Gomes comércio e Serviços Eireli, cNPJ nº 37.023.510/0001-94. Valor: r$ 
37.435,00 (trinta e sete mil quatrocentos e trinta e cinco reais); contrato nº 
070701/2022 - PMla. data da assinatura: 07 de julho de 2022. Vigência do 
contrato: 07 de julho a 30 de dezembro de 2022. contratante: Secretaria 
Municipal de Educação, cNPJ nº 05.105.168/0001-85. contratada: Empre-
sa E. l. W. Moia Eireli, cNPJ nº 34.436.201/0001-58. Valor: r$ 358.890,20 
(trezentos e cinquenta e oito mil oitocentos e noventa e noventa reais e vinte 
centavos); contrato nº 070702/2022 - PMla. data da assinatura: 07 de Julho 
de 2022. Vigência do contrato: 07 de julho a 30 de dezembro de 2022. con-
tratante: Secretaria Municipal de Saúde, cNPJ nº 18.709.224/0001-32. con-
tratada: Empresa E. l. W. Moia Eireli, cNPJ nº 34.436.201/0001-58. Valor r$ 
17.444,20 (dezessete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte cen-
tavos); contrato nº 070703/2022 - PMla. data da assinatura: 07 de julho de 
2022. Vigência do contrato: 07 de julho a 30 de dezembro de 2022. contra-
tante: Secretaria Municipal de assistência Social, cNPJ nº 05.709.195/0001-
09. contratada: Empresa E. l. W. Moia Eireli, cNPJ nº 34.436.201/0001-58. 
Valor: r$ 355.689,68 (trezentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e oitenta 
e nove reais sessenta e oito centavos); contrato nº 070704/2022 - PMla. 
data da assinatura: 07 de julho de 2022. Vigência do contrato: 07 de julho 
a 30 de dezembro de 2022. contratante: Secretaria Municipal de administra-
ção, cNPJ nº 05.105.168/0001-85. contratada: Empresa E. l. W. Moia Eireli, 
cNPJ nº 34.436.201/0001-58. Valor: r$ 64.391,20 (sessenta e quatro mil 
trezentos e noventa e um reais e vinte centavos); contrato nº 070705/2022 
- PMla. data da assinatura: 07 de julho de 2022. Vigência do contrato: 07 
de julho a 30 de dezembro de 2022. contratante: Secretaria Municipal de 
Educação, cNPJ nº 05.105.168/0001-85. contratada: Empresa r. N. correa 
alves ltda, cNPJ nº 08.543.179/0001-35. Valor: r$ 319.989,20 (trezentos e 
dezenove mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos); contrato 
nº 070706/2022 - PMla. data da assinatura: 07 de julho de 2022. Vigência 
do contrato: 07 de julho a 30 de dezembro de 2022. contratante: Secretaria 
Municipal de Saúde, cNPJ nº 18.709.224/0001-32. contratada: Empresa r. 
N. correa alves ltda, cNPJ nº 08.543.179/0001-35. Valor r$ 68.712,00 (ses-
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senta e oito mil setecentos e doze reais); contrato nº 070707/2022 - PMla. 
data da assinatura: 07 de julho de 2022. Vigência do contrato: 07 de julho 
a 30 de dezembro de 2022. contratante: Secretaria Municipal de assistên-
cia Social, cNPJ nº 05.709.195/0001-09. contratada: Empresa r. N. correa 
alves ltda, cNPJ nº 08.543.179/0001-35. Valor: r$ 208.743,20 (duzentos 
e oito mil setecentos e quarenta e três reais e vinte centavos); contrato nº 
070708/2022 - PMla. data da assinatura: 07 de julho de 2022. Vigência 
do contrato: 07 de julho a 30 de dezembro de 2022. contratante: Secreta-
ria Municipal de administração, cNPJ nº 05.105.168/0001-85. contratada: 
Empresa r. N. correa alves ltda, cNPJ nº 08.543.179/0001-35. Valor: r$ 
126.729,50 (cento e vinte seis mil setecentos e vinte e nove reais e cinquenta 
centavos); contrato nº 070709/2022 - PMla. data da assinatura: 07 de Ju-
lho de 2022. Vigência do contrato: 07 de Julho a 30 de dezembro de 2022. 
contratante: Secretaria Municipal de Educação, cNPJ nº 05.105.168/0001-
85. contratada: Empresa r de castro Valente, cNPJ nº 20.329.307/0001-48. 
Valor: r$ 272.660,84 (duzentos e setenta e dois mil seiscentos e setenta 
reais e oitenta e quatro centavos); contrato nº 070710/2022 - PMla. data 
da assinatura: 07 de julho de 2022. Vigência do contrato: 07 de Julho a 30 
de dezembro de 2022. contratante: Secretaria Municipal de Saúde, cNPJ 
nº 18.709.224/0001-32. contratada: Empresa r de castro Valente, cNPJ nº 
20.329.307/0001-48. Valor r$ 44.563,20 (quarenta e quatro mil quinhentos 
e sessenta e três reais e vinte centavos); contrato nº 070711/2022 - PMla. 
data da assinatura: 07 de julho de 2022. Vigência do contrato: 07 de julho 
a 30 de dezembro de 2022. contratante: Secretaria Municipal de assistência 
Social, cNPJ nº 05.709.195/0001-09. contratada: Empresa r de castro Va-
lente, cNPJ nº 20.329.307/0001-48. Valor: r$ 198.423,44 (cento e noventa 
e oito mil quatrocentos e vinte e três reais e quarenta centavos); contrato nº 
070712/2022 - PMla. data da assinatura: 07 de Julho de 2022. Vigência do 
contrato: 07 de julho a 30 de dezembro de 2022. contratante: Secretaria Mu-
nicipal de administração, cNPJ nº 05.105.168/0001-85. contratada: Empresa r 
de castro Valente, cNPJ nº 20.329.307/0001-48. Valor: r$ 98.991,78 (noventa 
e oito mil novecentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos).

Protocolo: 857369

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 011/2022-
ceL/PMM, Processo n° 5.853/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo 
dE iNSTalaÇÕES No ParQUE aMBiENTal do MUrUMUrU, ZoNa rUral 
do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudica-
do e Homologado a empresa: Md SErViÇoS E ENGENHaria lTda cNPJ: 
19.969.637/0001-19, vencedora com o valor: r$ 888.778,37. assinatura: em 
22/09/2022, secretário Municipal de obras - FÁBio cardoso Morei-
ra - secretário.

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao coNcorrÊNcia Nº 016/2022-ceL/
seVoP/PMM, Processo n° 16.469/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE drENaGEM NoS 
BairroS da PaZ, aMaPá, JardiM ViTÓria, JardiM SÃo JoÃo, JardiM BEla 
ViSTa, NoVo PlaNalTo, BElo HoriZoNTE, aGrÓPoliS do iNcra, NilToN 
MiraNda E caraJáS 1, 2, E 3 - NÚclEo cidadE NoVa, E BairroS KM 07 
E folHaS 01, 10, 12, 16, 17, 21, 28, 29, 32, E 34 - NÚclEo NoVa Mara-
Bá, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudi-
cado e Homologado a empresa coNSTrUTora VlM lTda, inscrita no cNPJ: 
09.269.899/0001-17, vencedora com o Valor ToTal: r$ 2.105.866,24. assina-
tura: em 22/09/2022, secretária Municipal de obras - FÁBio cardoso 
Moreira- secretário.

Protocolo: 857374

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 480/2022/seVoP 

Processo administrativo nº 27.560/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 078/2021-cEl/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços nº 006/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aquisição 
de Pneus para Veículos e Serviços de alinhamento e Balanceamento,  para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas 
- SEVoP, Empresa: MaTEUS coMErcio dE PEÇaS E SErViÇoS lTda, cNPJ: 
14.737.889/0001-07; Valor r$ 410.017,00 (quatrocentos e dez mil e dezes-
sete reais), assinatura 22/09/2022, Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 479/2022/seVoP 
Processo Nº 16.726/2022-PMM, autuado na modalidade PrEGÃo PrE-
SENcial (SrP) Nº 048/2022-cEl/PMM, que gerou a ata de registro de Pre-
ços Nº 078/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aquisição de Peças Elétricas para 
Veículos,  para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação e 
obras Públicas - SEVoP, Empresa: SalES E orTolaN diSTriBUidora dE 
PEÇaS lTda, cNPJ nº 09.236.608/0001-94; Valor r$ 100.000,23 (cem mil e 
vinte e três centavos), assinatura 22/09/2022, Vigência: 31/12/2022. Fábio 
cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 473/2022/seVoP
Processo administrativo nº 15.814/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade Tomada de Preços nº 039/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: con-
tratação de Empresa de Engenharia para Execução das obras de drenagem 

em rua da quadra 08, folha 18, Núcleo Nova Marabá, Município de Marabá/
Pa, Empresa: coNSTrUTora VlM lTda, cNPJ nº 09.269.899/0001-17; Valor 
r$ 287.271,22 (duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais 
e vinte e dois centavos), assinatura 22/09/2022, Vigência: 31/12/2022. 
Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 857375

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
terMo de rescisÃo coNseNsUaL, referente ao contrato administrativo 
n° 014/2022/SEVoP entre a Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas 
- SEVoP com a empresa G. r. froTa EirEli., cNPJ: 15.376.197/0001-35, 
decorrente do processo licitatório 19.962/2020-cEl/SEVoP/PMM, concorrên-
cia n° 001/2021/cEl/SEVoP/PMM. assinatura: 01/09/2022. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 857377

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 096/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 21.916/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 10/10/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUi-
SiÇÃo dE aliMENToS PErEcÍVEiS (HorTifrUTi, PolPaS dE frUTaS, oVoS 
E PÃES), Para aTENdiMENTo doS HoSPiTaiS E dEMaiS UNidadES ViN-
cUladaS ao fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá. UaSG: 927495. 
Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: 
Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 
26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, 
Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 
14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá 
(Pa), 23/09/2022. LUciMar da coNceiÇÃo costa de aNdrade - Pre-
goeira cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 857378

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 034-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 4.376/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE acESSÓrioS, PErifÉricoS, EQUiPaMEN-
ToS E SUPriMENToS dE iNforMáTica, dESTiNadoS a SUPrir aS dE-
MaNdaS oPEracioNaiS da rEdE PÚBlica dE ENSiNo E da SEcrETaria 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd. UaSG: 927862. onde sagraram vence-
doras as empresas: T. S. fraNco JUNior coMErcio, inscrita no cNPJ sob nº 
02.219.339/0001-09, vencedora do item: 13 perfazendo o valor total de r$ 
64.563,75 (Sessenta e quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta 
e cinco centavos), ESfEra PrESTacao dE SErVicoS E coMErcio lTda, 
inscrita no cNPJ sob nº 05.328.910/0001-11, vencedora dos itens: 14, 15, 
16, 19, 20 perfazendo o valor total de r$ 298.285,00 (duzentos e noventa e 
oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais), SENSUS X TEcNoloGia S.a, ins-
crita no cNPJ sob nº 05.633.697/0001-51, vencedora do item: 22 perfazendo 
o valor total de r$ 402.000,00 (Quatrocentos e dois mil reais), PoNTo iNfo 
coMErcio E SErVicoS dE iNforMaTica EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 
08.255.726/0001-87, vencedora dos itens: 01, 03, 05, 18, 24 perfazendo o 
valor total de r$ 80.858,00 ( oitenta mil oitocentos e cinquenta e oito reais), 
aUGUSTU S iNforMaTica EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 10.433.143/0001-
40, vencedora dos itens: 04, 10, 11, 27, 28 perfazendo o valor total de r$ 
53.056,00 (cinquenta e três mil cinquenta e seis reais), cH TEcNoloGia da 
iNforMacao EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 14.623.593/0002-38, vencedo-
ra do item: 23 perfazendo o valor total de r$ 158.250,00 ( cento e cinquenta 
e oito mil duzentos e cinquenta reais), iNVicTa clEaN HoSPiTalar EirEli, 
inscrita no cNPJ sob nº 18.504.036/0001-78, vencedora do item: 21 perfa-
zendo o valor total de r$ 12.000,00 (doze mil reais), iTHYBaN diSTriBUido-
ra dE iNforMaTica E ElETroNicoS, iMPorTacao E EXPorTacaolTda, 
inscrita no cNPJ sob nº 18.828.894/0003-30, vencedora dos itens: 02, 08 
perfazendo o valor total de r$ 111.240,00 (cento e onze mil duzentos e qua-
renta reais), J.c. arcHilla coMErcio dE coNfEccoES, inscrita no cNPJ sob 
nº 27.465.898/0001-20, vencedora dos itens: 07, 12 perfazendo o valor total 
de r$ 511.537,50 ( Quinhentos e onze mil quinhentos e trinta e sete reais e 
cinquenta centavos), PSa TEcNoloGia E diSTriBUicao - EirEli, inscrita 
no cNPJ sob nº 30.282.572/0001-71, vencedora do item: 06 perfazendo o valor 
total de r$ 1.440.000,00 (Um milhão quatrocentos e quarenta mil reais), 3S 
iNforMaTica lTda, inscrita no cNPJ sob nº 32.674.351/0001-74, vencedora do 
item: 17 perfazendo o valor total de r$ 40.000,00 ( Quarenta mil reais), caMila 
GaVaSSoNi NaSciMENTo EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 32.953.789/0001-
91, vencedora do item: 09 perfazendo o valor total de r$ 31.475,00 (Trinta e 
um mil quatrocentos e setenta e cinco reais), pelo que HoMoloGo o resultado. 
Marabá 22/09/2022 - Marilza de oliveira Leite - secretaria Municipal 
de educação - seMed - Portaria nº 306/2019-GP.

Protocolo: 857380

aViso de sUsPeNsÃo
a Prefeitura Municipal de Marabá, através da comissão especial de 
Licitação/seVoP, avisa que o PrEGÃo PrESENcial Nº 066/2022-cEl/SE-
VoP/PMM, ProcESSo N° 24.374/2022-PMM - Tipo Menor Preço por lote. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE aGrEGadoS, 
Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS 
dE MaraBá - SEVoP -PMM. que estava com sessão agendada para o dia 
05/10/2022 - 09h, fica SUSPENSA por tempo indeterminado em virtude da 
necessidade de retificação do Edital. ass.: Higo duarte Nogueira - Prego-
eiro Municipal da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 857371
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aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 21.677/2022-PMM  

Modalidade toMada de PreÇos Nº 054/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Me-
nor Preço (Global por lote). data da Sessão: 13/out/2022 - 09:00h (horário 
local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcU-
ÇÃo dE PErfUraÇÃo dE PoÇoS arTESiaNoS E coNSTrUÇÃo dE caiXaS 
d’áGUa, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSiadadES da SEcrETaria dE Via-
ÇÃo E oBraS PÚBlicaS, NaS ZoNaS UrBaNa E rUral do MUNicÍPio dE 
MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal. integra do Edital e informações: 
Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de Viação e obras 
Públicas - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.
pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. 
Franklin carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 24.139/2022-PMM  

Modalidade toMada de PreÇos Nº 060/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Me-
nor Preço (Global). data da Sessão: 14/out/2022 - 09:00h (horário local). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dE 
GalEria PlUVial EM coNcrETo arMado, Na TraVESSia da aVENida aN-
TÔNio Maia - GroTa criMiNoSa - NÚclEo MaraBá PioNEira, No MUNi-
cÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal. integra do Edital e infor-
mações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de Viação 
e obras Públicas - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Mara-
bá, Pará, das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@
maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/
Marabá. Franklin carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 24.541/2022-PMM  

Modalidade toMada de PreÇos Nº 065/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Me-
nor Preço (Global). data da Sessão: 17/out/2022 - 09:00h (horário local). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS 
SErViÇoS dE rEforMa da farMácia MUNiciPal, No PrÉdio do SHo-
PPiNG ParTaGE MaraBá, localiZado Na rodoVia Br-230, KM-05, Na 
folHa 30, NUclEo NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: 
Erário Municipal. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM 
- Prédio da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP, rod. 
Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 
14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal 
do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin carneiro da 
silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 24.540/2022-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 066/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Me-
nor Preço (Global). data da Sessão: 18/out/2022 - 09:00h (horário local). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS 
oBraS dE PaViMENTaÇÃo E UrBaNiZaÇÃo Na aVENida floriaNo PEiXo-
To No rESidENcial TocaNTiNS E Na rUa PiaUi, No SÃo fEliX PioNEiro, 
NUclEo SÃo fÉliX, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal. 
integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secre-
taria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - 
Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo 
e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo 
Portal da Transparência/Marabá. Franklin carneiro da silva - Presidente 
da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 857372

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo

cHaMada PÚBLica Nº 002/2022 
objeto: contratação de empresa ou pessoa física para prestação de servi-
ços médicos em caráter complementar e suplementar, para atendimento aos 
usuários do SUS do município de Novo Progresso/Pa. Período de abertura: 
27/09/2022 à 26/09/2023. Horário para credenciamento 07h00 às 13h00. 
Endereço: Trav. Belém, nº 768,Bairro Jardim Europa, Novo Progresso/Pa.o 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no referido endereço e no site 
www.novoprogresso.pa.gov.br. Horário de atendimento 7h00 as 13h00 (Hora 
local). eliane tomás dos santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 857382

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo

PreGÃo srP N° 026/2022, Na ForMa eLetrÔNica
O Prefeito Municipal de Pacajá Exma. Srº ANDRE RIOS DE REZENDE, 
ordenador de despesas neste, no uso de suas atribuições legais e consideran-
do razões de interesse público, decide adiar, o processo PrEGÃo-026/2022. 
oBJeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empre-

sas para o fornecimento de madeiras necessárias para manutenção de bens 
imóveis da Prefeitura Municipal de Pacajá, fundos Municipais e secretarias 
Vinculadas. que ocorreria no dia 26 de setembro de 2022, às 09h:00Min, pelo 
princípio da conveniência e da oportunidade.
Nova data de abertura dia 13 de outubro de 2022 as 09:00Min ForMaLi-
ZaÇÃo de coNsULtas: o referido edital poderá ser obtido junto ao Portal 
da Transparência do Município, no Mural de licitações do TcM/Pa, no sítio 
https://portal.licitanet.com.br/ e na Sala da comissão de licitações do Muni-
cípio de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação pelo e-mail 
licitacaopacajápmp@gmail.com
SiSTEMa ElETrÔNico: liciTaNET.

Pacajá/Pa, 23 de setembro de 2022.
aNdre rios de reZeNde

PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 857383

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de sUsPeNsÃo  
Para adeQUaÇÃo do editaL, 

Fica sUsPeNso o Processo LicitatÓrio  
PreGÃo eLetrÔNico N°  9/2022-00056  
Para sisteMa de reGistro de PreÇos

objeto: contratação de empresa especializada no controle de vetores e pra-
gas urbanas e higienização de caixa d´água, objetivando atender a Secretaria 
Municipal de Saúde e Seus Programas, Hospital Municipal de Paragominas e 
Unidade de Pronto atendimento - UPa. Tendo a sua Nova abertura marcada 
para o dia 10/10/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada 
via internet, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a 
sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do 
contorno, 1212 - centro. Pgm: 26/09/2022. diego Guimarães Vieira - Pre-
goeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 857385
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público que 
realizará licitação, na modalidade ToMada dE PrEÇoS N 2/2022-00006, do 
tipo menor preço Global, sob a forma de regime de empreitada por preço uni-
tário. objeto: contratação de Serviço de Engenharia Para reforma do Prédio 
da câmara Municipal de Santa Maria do Pará. a sessão pública terá início no 
dia11/10/2022 as 09:00 h na sala da comissão Permanente de licitação: Pra-
ça Matriz, sito: av. Santa Maria, nº 01 - centro - Santa Maria do Pará. o edital 
poderá ser consultado através do site https://santamaria.pa.gov.br/, https://
www.tcm.pa.gov.br/ e Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala das licita-
ções, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com.  carlos cleberson 
Ferreira da silva - Presidente cPL.

Protocolo: 857386
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2022-seMsa 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para Execução de Serviços 
continuado de desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e 
assemelhados. Eliminar E Prevenir a Proliferação de Baratas, cupins, formi-
gas, Mosquitos E outros insetos, aracnídeos Entre outros e ratos e limpeza 
de forro da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básica de Saúde e cen-
tro de Referências Em Saúde, conforme especificações constantes no Edital, 
no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.san-
tarem.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 26/09/2022 a partir das 
9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 
07/10/2022 às 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Gledson 
esmilly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 857387



diário oficial Nº 35.128  109Segunda-feira, 26 DE SETEMBRO DE 2022

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM NOVO

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico srP Nº 08/2022-PMsN  

Proc. adMiNistratiVo Nº 00909001/22 
Proc. LicitatÓrio Nº 9/2022-090901

o Município de santarém Novo, através da Prefeitura Municipal, torna 
público que às 10:00h do dia 07/10/2022, realizará licitação, Pregão Ele-
trônico SrP, tipo menor preço por item, para a coNSTiTUiÇÃo dE rEGiS-
Tro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE 
EQUiPaMENToS E SUPriMENToS dE iNforMáTica EM GEral, dESTiNa-
doS a SUPrir aS NEcESSidadES BáSicaS da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SaNTarÉM NoVo, SEcrETariaS E fUNdoS, NESTE MUNicÍPio, dE forMa 
ParcElada, a realizar-se na no endereço eletrônico: https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/18/. a licitação obedecerá ao disposto na lei nº 
10.520/2002, decreto Nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, subsidiada 
pela lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://
santaremnovo.pa.gov.br/, https://www.tcm.pa.gov.br/ e no departamento de 
licitações da Prefeitura, na rua frei daniel Samarate, complexo administrativo, 
nº 128, centro, deste Município - cEP: 68.720-000, a partir da publicação deste 
aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 12:00hs. informações: pmsn.
licita@gmail.com. thaylo Pires do Nascimento -Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 857388

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo caetaNo de odiVeLas
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 005/2022-cPL 
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
005/2022, tipo menor preço global. objeto: obtenção de proposta mais van-
tajosa para a administração, relativa à Construção de anfiteatro Municipal, 
localizado na Praça Juiz cláudio Henrique rendeiro, Bairro: centro, S/n - no 
município do Município de São caetano de odivelas/Pa através do convenio/
Sedop nº 109/2022. abertura: 12/10/2022, às 10:00hs.  o procedimento 
licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. a retirada dos editais e seus anexos encontram-se disponíveis na 
sala de licitações, sito na av. floriano Peixoto, nº 01 - Bairro centro - ceP: 
68.775-000, São caetano de odivelas - Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, 
de segunda a sexta, www.tcm.pa.gov.br/portaldojurisdicionado/sistema/
geo-obras ou pelo site (www.saocaetanodeodivelas.pa.gov.br). informações: 
e-mail: cplsaocaetano21@gmail.com.

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022-cPL 
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade concorrência Pública nº 
001/2022, tipo menor preço global. objeto: obtenção de Proposta Mais Van-
tajosa Para a administração, relativa À contratação de empresa especializada 
Para a construção de complexo Turístico, em atendimento ao convênio nº 
66/2022 firmado entre o Município de São caetano de odivelas e a Secretaria 
de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, conforme condições 
Previstas no Termo de referência e Seus anexos, Que integram o edital. 
abertura: 27/10/2022, às 10:00hs. o procedimento licitatório obedecerá ao 
disposto na lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. a retirada dos 
editais e seus anexos encontram-se disponíveis na sala de licitações, sito na 
av. floriano Peixoto, nº 01 - Bairro centro - ceP: 68.775-000, São caetano 
de odivelas - Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, 
www.tcm.pa.gov.br/portaldojurisdicionado/sistema/geo-obras ou pelo site 
(www.saocaetanodeodivelas.pa.gov.br).informações: e-mail: cplsaocae-
tano21@gmail.com. Grijalme da costa carneiro.
Presidente da comissão Permanente de Licitação

Protocolo: 857389

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de cHaMada PÚBLica

cHaMada PÚBLica Nº 002/2022
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, através da Secretaria 
Municipal de Educação, torna público aos interessados, a chamada Pública nº 
002/2022, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 

familiar e do Empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa 
Nacional de alimentação Escolar - PNaE no município de São Miguel do Gua-
má. os interessados (Grupos formais, informais ou fornecedores individuais) 
deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de venda no 
dia, 18/10/2022, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, localizada 
na av. Presidente Vargas, 130, centro. Edital e anexos disponível: https://
www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@
gmail.com, diretoria de licitação, sito av. Presidente Vargas, 130, centro, 
horário de 08:00 Às 12:00hs.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 035/2022

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, torna público abertura 
de Processo licitatório do tipo menor preço por grupo, na modalidade Pregão 
Eletrônico SrP nº 035/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e 
eventual contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com 
fornecimento de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos, labora-
toriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria municipal 
de Saúde de São Miguel do Guamá-Pa. a abertura da sessão pública será 
em 10/10/22 às 08:00 horas, por meio do endereço eletrônico Portal de com-
pras do Governo federal https://www.gov.br/compras/pt-br, UaSG:.980551, 
Edital e anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: https://www.
saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal de compras do Governo federal https://
www.gov.br/compras/pt-br Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.
com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário 
de 08:00 Às 12:00hs.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 060/2022

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, torna público abertura 
de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão 
Eletrônico SrP nº 060/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e 
eventual aquisição de cama hospitalar tipo fawler manual e poltrona hospita-
lar reclinável, para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Mi-
guel do Guamá/Pa. a abertura da sessão pública será em 10/10/22 às 14:00 
horas, por meio do endereço eletrônico Portal de compras do Governo federal 
https://www.gov.br/compras/pt-br, UaSG:.980551, Edital e anexos poderão 
ser obtidos nos seguintes endereços: https://www.saomigueldoguama.pa.
gov.br, Portal de compras do Governo federal https://www.gov.br/compras/
pt-br Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de lici-
tação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito

eXtrato de terMo aditiVo
eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20222754
origem: Pregão Eletrônico 019/2022. contratante: fundo de des.da Educ.e 
Valor.do Magistério - fUNdEB. contratada: EdNaldo J. dE S. aMaral EirE-
li. cNPJ: 27.946.653/0001-14. objeto: reequilíbrio Econômico-financeiro do 
contrato nº 20222754, nos termos do art. 65, inc. ii, letra “d”, da lei federal 
nº 8.666/93. Valor: $ 403.247,50. Vigência: a partir de  01/08/2022. data 
da assinatura: 29 de julho de 2022.

eXtrato de terMo aditiVo
eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20222797
origem: Pregão Eletrônico 019/2022. contratante: fundo Municipal de 
educação - fME. contratada: EdNaldo J. dE S. aMaral EirEli. cNPJ: 
27.946.653/0001-14. objeto: reequilíbrio Econômico-financeiro do contra-
to nº 20222797, nos termos do art. 65, inc. ii, letra “d”, da lei federal nº 
8.666/93. valor: r$ 82.577,94. Vigência: a partir de  01/08/2022. data da 
assinatura: 29 de julho de 2022.

cristiaNa GriMoUtH taVeira
SEcrETária MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 857391
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
resULtado de JULGaMeNto 

o Município de são sebastião da Boa Vista, por meio da secretaria 
Municipal de saúde, torna público para conhecimento dos interessados, 
o julgamento das propostas e Habilitação de que trata o Pregão Eletrôni-
co nº 9/2022- 014 que teve como objetivo o registro de Preços para fu-
tura e eventual aquisição de material odontológico para suprir as deman-
das da Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista-/Pa, 
conforme especificações e quantidades estimadas constantes no termo de 
referência.  dEcido pela HoMoloGaÇÃo do resultado do Processo adminis-
trativo nº 17.06.2022.001/cPl, tendo as empresas: distribuidora água Boa 
ltda cNPJ: 44.223.526/0001-06, P P f comercio e Servico Eireli Me cNPJ: 
07.606.575/0001-00, Paramed distribuidora de Medicamentos ltda cNPJ: 
16.647.278/0001-95 e Ximendes de carvalho comercio atacadista de Mate-
rial cirurgico e Hospitalar Eireli cNPJ: 10.853.063/0001-44, sido declaradas 
vencedoras dos itens conforme especificado nos autos. Benedito Moraes 
Barreto Junior - secretário.

Protocolo: 857392
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220177 

oriGeM: toMada de PreÇos Nº 002/2022; coNtrataNte; PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE SENador JoSÉ PorfÍrio; coNTraTado: rEal car 
locaÇÕES E SErViÇoS lTda; oBJETo: contratação de empresa para cons-
trução de Pavimentação em Blokret Sextavado, com meio fio, Linha D’Água e 
calçamento no Bairro centro, no Município de Senador José Porfírio, Estado do 
Pará, em atendimento ao convênio nº. 172/2022 da Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas; Valor ToTal: r$ 1.786.375,02; 
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2022 Projeto 0801.154510501.1.019, 
Classificação econômica 4.4.90.51.00, Subelemento 4.4.90.51.99; VIGÊN-
cia: de 29 de agosto de 2022 a 27 de março de 2023; daTa da aSSiNaTU-
ra: 29 de agosto de 2022.

coNtrato Nº: 20220179
oriGeM: toMada de PreÇos Nº 003/2022; coNtrataNte; PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE SENador JoSÉ PorfÍrio; coNTraTado: d & N EN-
GENHaria lTda-EPP; oBJETo: construção da câmara Municipal, no Municí-
pio de Senador José Porfírio, neste Estado, em atendimento ao convênio nº. 
150/2022 da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públi-
cas; Valor ToTal: r$ 1.080.149,32; ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 
2022 Projeto 0801.011220496.1.013, Classificação econômica 4.4.90.51.00, 
Subelemento 4.4.90.51.99; ViGÊNcia: de 29 de agosto de 2022 a 27 de 
março de 2023; daTa da aSSiNaTUra: 29 de agosto de 2022.

Protocolo: 857395

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00039 
Processo adMiNistratiVo Nº 202290039 

oBJeto: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de 
serviços funerários com fornecimento de urnas, preparação de corpos e trans-
lado para atender a demanda do fundo Municipal de Saúde e fundo Municipal 
de assistência Social. data da abertura: 07/10/2022. Horário 09 horas local: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-se disponível no en-
dereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 
horas e portal do TcM/Pa

Protocolo: 857396

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato da ata de reGistro de PreÇo

Processo: 920220035; Espécie: ata de registro de Preço nº 20220033, re-
ferente ao PrEGÃo ElETroNico Para rEGiSTro dE PrEÇoS nº 9/2022-
00035; objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de gê-
neros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de limpeza para suprir 
a demanda das Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de Uruará, 
conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos; 
fornecedor: acoUGUE BoM BifE EirEli, no Valor Total: r$: 935.328,50 
(Novecentos e Trinta e cinco Mil e Trezentos e Vinte oito reais e cinquen-
ta centavos); fornecedor: criSTiEllE MUNiZ dE Sa, no Valor Total: r$ 
3.917.320,44 (Três Milhões e Novecentos e dezessete Mil e Trezentos e Vinte 
reais e Quarenta e Quatro centavos); fornecedor: d & d ProdUToS dE Hi-
GiENE E liMPEZa EirEli, no Valor Total: r$ 6.915,00 (Seis Mil e Novecentos 
e Quinze reais); fornecedor: f MaToS alVES, no Valor Total: r$ 876.213,90 
(oitocentos e Setenta e Seis Mil e duzentos e Treze reais e Noventa centa-
vos); fornecedor: JUNior coNSTrUcao coMErcio E SErVico EirEli, no 
Valor Total: r$ 2.661.896,40 (dois Milhões Seiscentos e Sessenta e Um Mil e 
oitocentos e Noventa e Seis reais e Quarenta centavos); fornecedor: l. dE 
MaToS alVES EirEli, no Valor Total: r$ 759.888,05 (Setecentos e cinquenta 
e Nove Mil e oitocentos e oitenta e oito reais e cinco centavos); fornece-
dor: rENaTo MaraNa ME, no Valor Total: r$ 46.479,00 (Quarenta e Seis Mil 
e Quatrocentos e Setenta e Nove reais); fornecedor: SUPEr EcoNoMico 
EirEli, no Valor Total: r$ 782.340,22 (Setecentos e oitenta e dois Mil e Tre-
zentos e Quarenta reais e Vinte dois centavos) Vigência: 12 meses, contados 
de 22/09/2022 à 22/09/2023.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico 9/2022-00034 

coNtrato Nº: 20229379 coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE 
Viação e obras; Valor ToTal: r$ - 1.822.040,00 (Um Milhão, oitocentos 
e Vinte e dois Mil e Quarenta reais; coNTraTada: rodriGUES loBo co-
MErcio dE coMBUSTiVEiS EirEli; oBJETo: aquisição de combustível para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Viação e obras; ViGÊNcia: 
22/09/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 857398

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-063-FMs  

oBJeto: aquisição de equipamento hospitalar; aBErTUra: 07/10/2022, às 
09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará disponi-
bilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e/
ou www.licitanet.com.br e também poderá ser lido ou obtido cópias na sede 
do departamento de Suprimentos e Serviços, situado na avenida Manoel félix de 
farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória 
do Xingu/Pa, 23/09/2022. cleonice da silva soares - Pregoeira.

Protocolo: 857400

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE XINGUARA

.

Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo N° 95/2022/PMX
PreGÃo PreseNciaL - Nº 051/2022/PMX

oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa, coM ESTrUTUra dE PáTio E GUiN-
cHoS, Para PrESTar SErViÇoS dE rEMoÇÃo dE VEÍcUloS, oPEraÇÃo 
E GErENciaMENTo dE PáTioS PrÓPrioS localiZadoS No ESTado do 
Pará, PrEParaÇÃo E rEaliZaÇÃo dE lEilÕES PÚBlicoS Por lEiloEiro 
oficial do ESTado do Pará, dE VEÍcUloS rEcolHidoS EM dEPÓSiTo 
MUNiciPal a QUalQUEr TÍTUlo), destinados a atendimentos de demandas 
do município de Xinguara - PA, conforme especificações constantes do edital.
FirMa VeNcedora:
cHaVes Patios e LeiLÕes Ltda, inscrita no cNPJ 39.880.595/0001-52, 
localizada na av. Boa Sorte s/n°, bairro Paraiso, município de Pau d´arco, Pa, 
classificada no lote único, com percentual de desconto de 50% (cinquenta por 
cento) sobre a renda do leilão.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
considerando os termos do processo licitatório sob a modalidade PrEGÃo 
PrESENcial Nº 51/2022/PMX, apresentado pelo Pregoeiro. HoMoloGo-o 
e determino aos setores competentes as providencias que o caso requerer.
Xinguara - Pa, 22 de setembro de 2022.

____________________________
MUNicÍPio dE XiNGUara/Pa

Moacir Pires de Faria-Prefeito Municipal
Protocolo: 857402

.

.

ParticULares
.

carLos NorBerto da siLVa LiBeraL 
cPF 206.165.462-20 

Torna público que rEcEBEU da SEMMaS, PlacaS/Pa aUToriZaÇÃo dE SU-
PrESSÃo VEGETal Nº 006/2022, prot. 099/2022 de 12/07/2022.

Protocolo: 857439

editaL de coNVocaÇÃo 
asseMBLeia GeraL eXtraordiNaria

Belém-Pa, 26 de setembro de 2022
ilmos.  Srs.  condôminos do  coNdoMÍNio caMPo BeLLo resideNce
N e s t a
ref.: editaL de coNVocaÇÃo
Prezados senhores,
Na qualidade de Síndica deste condomínio, sirvo-me da presente para convo-
car V.Sas. para participarem da assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se 
no próximo dia 03 de outubro de 2022, no salão de festas Gold, às 19h00  
em primeira convocação ou às 19h30 em segunda convocação, no mesmo 
dia e local, sendo o quórum de 5% (cinco por cento) dos votos válidos, para 
deliberarem sobre a seguinte ordeM do dia:
a-  Medidas de seGUraNÇa No coNdoMiNio

cordialmente,
sandra shirlei Valente santana-síndica

Protocolo: 857440

.

.

eMPresariaL
.

LoreNa coMÉrcio de ProdUtos de PetrÓLeo Ltda
HaNNa MaGUari 

cNPJ nº 06.266.344/0003-95 
Situado à rua cláudio Sanders, nº 1400, centro, ananindeua/Pa, informa que 
recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ananindeua, a licença 
de operação nº l07222, válida até 09/09/2023, para a atividade de comércio 
Varejista de combustíveis para Veículos automotores.

Protocolo: 857441
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LoreNa coMÉrcio de ProdUtos de PetrÓLeo Ltda
HaNNa 40 Horas 

cNPJ nº 06.266.344/0002-04 
Situado à rod. dos Trabalhadores, nº 194 Qd 168, Jardim Esperança, ananindeua/
Pa, informa que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ananin-
deua, a licença de operação nº l07122, válida até 09/09/2023, para a atividade de 
comércio Varejista de combustíveis para Veículos automotores.

Protocolo: 857442

LoreNa coMÉrcio de ProdUtos de PetrÓLeo Ltda  
HaNNa cidade NoVa 

cNPJ nº 06.266.344/0005-57 
Situado à Tv. SN 03, S/N, coqueiro, ananindeua/Pa, informa que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de ananindeua, a licença de operação 
nº l07322, válida até 09/09/2023, para a atividade de comércio Varejista de 
combustíveis para Veículos automotores.

Protocolo: 857443

Posto iMPeriaL Ltda 
cNPJ nº 12.952.186/0001-68 

Situado à av. Pinheiro, nº 140, centro, São domingos do capim/Pa, informa que 
recebeu da Secretaria de Meio ambiente e Sustentabilidade-SEMaS/Pa, a licen-
ça de operação nº 13704/2022, para a atividade de Empresa Transportadora de 
Substância e Produtos Perigosos - Gás liquefeito de Petróleo (GlP).

Protocolo: 857444

MarQUes & MeLo Ltda - disMeLo 
cNPJ: 01.520.248/0001-46 

Torna público que está requerendo junto a Secretaria Municipal de Meio am-
biente de castanhal, a dispensa de licenciamento ambiental - dla da licença 
de operação Nº 001/2019, para atividade de comércio atacadista de produtos 
alimentícios em geral, av. Maximino Porpino da Silva, cEP: 68743-000, no mu-
nicípio de castanhal/Pa, protocolo nº 274/2022.b.

Protocolo: 857445

a empresa BLUe tiMBer FLorestaL Ltda. 
cNPJ 08.759.125/0001-01 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa, a aUTEf nº 274150/2022, válida até 14/09/2024, 
referente a UPa 04 da UMf iV da floresta Estadual do Paru - flota Paru, Mu-
nicípio de Monte alegre/Pa.

Protocolo: 857446

a iHs BrasiL - cessÃo de iNFraestrUtUras s.a. 
inscrita no cNPJ/MF sob o nº 15.811.119/0001-11 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa 
de ToMÉ-aÇU/Pa a licença Prévia Nº00004/2022 para atividade de implantação 
da infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, conforme 
o processo nº 0000005802/2022, situado na rodoVia Pa 140, KM 01, S/Nº, 
Bairro PorTEliNHa, ToMÉ-aÇU- Pa, (SiTE id 91050008_To3).

Protocolo: 857447

PetroceM coMÉrcio e traNsPortes de coMBUstÍVeis eireLi- 
PetroceM traNsPortes e LUBriFicaNtes 

cNPJ: 27.262.701/0001-55 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa (Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade do Pará) a sua licença de operação n°13701/2022, 
validade: 12/09/2026 (Processo n°2022/0000010554) para a atividade de 
empresa transportadora de substâncias perigosos (NV: 18; Porte: c-iii) lo-
calizado na rodovia Br 155, KM 278, Vila Tancredo Neves em Eldorado dos 
carajás-Pa.

Protocolo: 857449
  

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

o coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ efetivou 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº02/2022, Base legal inciso ii do art. 
25, c/c com inciso Vi do art.13 da lei 8.666/93. objeto: contratação de pes-
soa jurídica para prestação de serviço de confecção de um sofá orgânico arte-
sanal com medidas de 3,10 x 96m, com tecido suede na cor bege areia, para 
o lobby de entrada da Sede do crM-Pa. crEdor: aNa MElo dEcoraÇÕES 
- cNPJ nº37.072.166/0001-23. local:crM-Pa, av. Generalíssimo deodoro 
223, Umarizal, Belém/Pa. Valor GloBal:r$5.500,00(cinco mil e quinhen-
tos reais). doTaÇÃo orÇaMENTária Nº622.12.44.90.52.001- Mobiliário em 
Geral. Ratificação e Autorização 16/09/2022. dra. tereza cristina de Brito 
azevedo - Presidente do crM/Pa.

eXtrato de coNtrato - crM-Pa
coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ designado 
como Contratante firmou em 19/09/2022-coNTraTo N.08/2022-crM-Pa 
com a empresa aNa MElo dEcoraÇÕES, cNPJ- nº37.072.166/0001-23. oB-
JETo: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de confecção 
de um sofá orgânico artesanal com medidas de 3,10 x 96m, com tecido suede 
na cor bege areia, para o lobby de entrada da Sede do crM-Pa. fundamen-
to legal: inciso ii do art. 25, c/c com inciso Vi do art.13 da lei 8.666/93, 
inexigibilidade de licitação nº02/2022 . Vigência de 30(trinta) dias, inicio 

19/09/2022 e termino 18/10/2022. Valor Global:  r$5.500,00(cinco mil e 
quinhentos reais). dotação orçamentária: Nº622.12.44.90.52.001- Mobiliário 
em Geral. signatários: contratante - drª. tereZa cristiNa de Brito 
aZeVedo -Presidente do crM-Pa, contratado: aNa MeLo decora-
ÇÕes- sr. BasiLeU GraNHa Goes.

eXtrato de coNtrato - crM-Pa
coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ designado como 
Contratante firmou em 19/09/2022 - CONTRATO N.09/2022-CRM-PA com a 
empresa NEW MoVEiS corPoraTiVo lTda., cNPJ- nº nº46.476.822/0001-
20. oBJETo: contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação 
de móveis para escritório para a Sede do crM/Pa. fundamento legal: lei 
nº10.520/2002, no decreto nº3.555/2000, subsidiariamente pela lei federal 
nº8.666/93. Pregão Presencial nº03/2022 . Vigência de 30(trinta) dias, inicio 
19/09/2022 e termino 18/10/2022. Valor Global: r$28.500,00 (vinte e oito 
mil e quinhentos reais). dotação orçamentária: Nº622.12.44.90.52.001- Mo-
biliário em Geral. signatários: contratante - drª. tereZa cristiNa de 
Brito aZeVedo -Presidente do crM-Pa, contratado: NeW MoVeis 
corPoratiVo Ltda.-  sr.KLaUs Frederico BeNder.

eXtrato de terMo aditiVo  de reaJUste de VaLores
o coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ-crM/Pa  de-
signado como Contratante firmou TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALO-
rES em 15/09/2022 com a empresa BElo MoNTE SErViÇoS EirElli, cNPJ: 
nº11.883.936/0001-24-contratada; objeto: prestação de  serviço de limpe-
za, asseio e conservação na Sede e anexo do crM-Pa. fundamento legal: lei 
nº10.520/2002, no decreto nº3.555/2000, subsidiariamente pela lei federal 
nº8.666/93. Pregão Presencial nº02/2020. Valor mensal  de r$9.921,66, Va-
lor Global de r$119.059,92 pelo período de 12(doze) meses, e o ressarci-
mento a coNTraTada no valor total de r$10.442,80  referente aos 08(oito) 
meses de janeiro a agosto/2022, nos termos da convenção coletiva de Tra-
balho 2022/2023. dotação orçamentária - 622.11.33.90.39.004- Serviço 
de limpeza. signatários - contratante: drª. tereZa cristiNa de Brito 
aZeVedo -Presidente do crM-Pa.  contratado -  BeLo MoNte serViÇos 
eireLLi-sra. WaNessa de NaZarÉ MeNdoNÇa MoNteNeGro.

Protocolo: 857450

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
aPLicaÇÃo de PeNa disciPLiNar de adVertÊNcia 

coNFideNciaL eM aViso reserVado
o conselho regional de Medicina do estado do Pará, em conformidade 
com o disposto na lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, tendo em vis-
ta a decisão prolatada nos autos do Processo Ético-Profissional CRM-PA n.º 
07/20158, julgado no Tribunal de Ética Médica do conselho regional de Me-
dicina do Estado do Pará em 17/08/2021, torna pública a aplicação da pena-
lidade de adVErTÊNcia coNfidENcial EM aViSo rESErVado, prevista na 
alínea “a” do art. 22 da mencionada lei, por infração ao artigo 14 do código 
de Ética Médica, resolução cfM nº 1931/2009, devidamente anotado no res-
pectivo prontuário, nos termos do artigo 101, § 1º do código de Processo Éti-
co-Profissional. Resolução CFM nº 2.145/2016, ao Denunciado, inscrito neste 
conselho. Por se tratar de pena privada e de se encontrar em lugar incerto 
e não sabido, e para que chegue ao conhecimento desse, expediu-se este 
Edital, que será publicado na forma da lei.

Belém - Pa, 22 de setembro de 2022.
dra. Maria de Fátima Guimarães couceiro

corregedora-crM/Pa.
Protocolo: 857451

traNsPortes deLLa VoLPe s a coMÉrcio e iNdÚstria 
cNPJ: 61.139.432/0131-50 

Torna público que requereu a SEMMa/ananindeua, a renovação da l.o n º 
l01522, para atividade de armazenamento e atividades auxiliares dos trans-
portes, na rodovia Br 316, nº 2040 centro, ananindeua/Pa, través do pro-
cesso n° r0112022.

Protocolo: 857452

coNVicoN - coNteiNeres de ViLa do coNde s/a 
cNPJ: 06.013.760/0001-10 

Torna público que solicitou da SEMaS/Pa a licENÇa dE iNSTalaÇÃo e aUTo-
riZaÇÃo Para SUPrESSÃo VEGETal para obra de construção do pátio “d”, 
para atividade de terminal logístico de cargas gerais e perigosas, através do 
processo n° 2022/32863.

Protocolo: 857455

M. e. s. aLMeida coMÉrcio e iNdÚstria eireLi 
Torna público que requereu em 13/09/2022 à Secretaria de Meio ambiente e 
Sustentabilidade do Estado do Pará a licença de operação para a atividade de 
limpa fossa (transporte de banheiros químicos e destinação dos seus efluen-
tes), município de itaituba-Pa.

Protocolo: 857456

o ForMosa sUPerMercado e MaGaZiNe Ltda
cNPJ: 63.864.771/0022-71 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ana-
nindeua - SEMa a licença Prévia nº l074322 para a atividade de coNSTrU-
ÇÃo do PoSTo dE GaSoliNa, Para EXErcEr aTiVidadE dE coMÉrcio 
VarEJiSTa dE coMBUSTÍVEiS Para VEÍcUloS aUToMoTorES em ananin-
deua - Pa.

o ForMosa sUPerMercado e MaGaZiNe Ltda 
cNPJ: 63.864.771/0022-71 

Torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ana-
nindeua - SEMa a licença de instalação através do processo nº r083022 para 
a atividade de coNSTrUÇÃo do PoSTo dE GaSoliNa, Para EXErcEr 
aTiVidadE dE coMÉrcio VarEJiSTa dE coMBUSTÍVEiS Para VEÍcU-
loS aUToMoTorES em ananindeua - Pa.

Protocolo: 857457
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eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, as li-
cenças ambientais necessárias para a implantação da rede de distribuição de 
Energia Elétrica - rdr- após Vila Santa clara / Jose Maria lobo rodrigues - id. 
430039110, localizada no Município de Nova Timboteua, no Estado do Pará.

Protocolo: 857458

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Ulianópolis, a licença 
Prévia- lP Nº 002/2022 e a licença de instalação - li Nº 002/2022, para a  
a rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “Estrada do caça 
Taca P5 (id. 440014953 - Uli15)”, localizada no Município de Ulianópolis, no 
Estado do Pará.

Protocolo: 857460

eXtrato de coNtrato
PreGÃo PreseNciaL: 9/2022-001-cMi-srP

oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES fUTUraS E ParcE-
ladaS dE coMBUSTÍVEiS. coNTraTada: r M cHaVES coMBUSTiVEiS E 
lUBrificaNTES EirEli, cNPJ.: 06.038.222/0001-80. Valor ToTal: r$ 
49.270,00 (quarenta e nove mil duzentos e setenta reais). ViGÊNcia: 05 de 
Setembro de 2022 a 29 de dezembro de 2022. daTa da aSSiNaTUra: 05 de 
Setembro de 2022. iTUPiraNGa - Pa, 05 de Setembro de 2022. elton sousa 
da silva - Presidente/cMi.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo PreseNciaL: 9/2022-001-cMi-srP

oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES fUTUraS E ParcEla-
daS dE coMBUSTÍVEiS. coNTraTada: i V PaiaNo coMBUSTiVEiS E lUBri-
ficaNTES EirEli, cNPJ.: 13.318.047/0001-40. Valor ToTal: r$ 39.700,00 
(trinta e nove mil e setecentos reais). ViGÊNcia: 05 de Setembro de 2022 a 
29 de dezembro de 2022. daTa da aSSiNaTUra: 05 de Setembro de 2022. 
iTUPiraNGa - Pa, 05 de Setembro de 2022. elton sousa da silva - Presi-
dente/cMi.

eXtrato de terMo aditiVo
PreGÃo PreseNciaL: 9/2022-001-cMi-srP

Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 20220027. coNTraTada: r M 
cHaVES coMBUSTiVEiS E lUBrificaNTES EirEli, cNPJ.: 06.038.222/0001-
80. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES fUTUraS E ParcEla-
daS dE coMBUSTÍVEiS. objeto do Termo aditivo: Manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, nos termos do art. 65, Inciso II, 
alínea “d”, da lei federal nº 8.666/93, conforme autos do processo Vigência: 
05 de Setembro a 29 de dezembro de 2022. assinatura: 05 de Setembro de 
2022. iTUPiraNGa - Pa, 05 de Setembro de 2022. elton sousa da silva - 
Presidente/cMi.

eXtrato de terMo aditiVo
PreGÃo PreseNciaL: 9/2022-001-cMi-srP

Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 20220028. coNTraTada: i V 
PaiaNo coMBUSTiVEiS E lUBrificaNTES EirEli, cNPJ.: 13.318.047/0001-
40. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES fUTUraS E ParcEla-
daS dE coMBUSTÍVEiS. objeto do Termo aditivo: Supressão resultante de 
acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do art. 65, § 2º, inciso 
ii da lei federal nº 8.666/93, conforme autos do processo Vigência: 05 de 
Setembro a 29 de dezembro de 2022. assinatura: 05 de Setembro de 2022. 
iTUPiraNGa - Pa, 05 de Setembro de 2022. elton sousa da silva - Presi-
dente/cMi.

Protocolo: 857453

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de capanema, a dispen-
sa de licenciamento ambientaol-dla Nº 015/2022, para a rede de distribui-
ção de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “rodovia 316 Pará/Maranhão, km 09- 
Miguel fábio avelino do Nascimento”, localizada no Município de capanema, 
no Estado do Pará.

Protocolo: 857472

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de capanema, a dispen-
sa de licenciamento ambiental - dla Nº 013/2022, para a rede de distribui-
ção de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “ramal do Braço Grande, ramal Bom 
regalo”, localizada no Município de capanema, no Estado do Pará.

Protocolo: 857473

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de capanema, a 
dispensa de licenciamento ambiental - dla Nº 014/2022, para a rede de 

distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “ id. 430035684 - capa-
nema/Salinas, S/N, 68700001, capanema/anastácio Ximendes araujo - id. 
430036538-Pa 124, 4, 68700001, capanema /Maria da conceição Pereira de 
lima - id. 430036505 - Br 316, S/N, 68700001, Km 07, capanema/olival 
ribeiro”, localizada no Município de capanema, no Estado do Pará.

Protocolo: 857474

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de Peixe Boi, a licença Especial (Prévia 
e instalação) Nº 002/2022, para a rede de distribuição de Energia Elétrica - 
rdr 34,5 kV - “id. 430023269_Tv. Terceira, s/n., Vila Nova/ adieli Vieira da 
Silva”, localizada no Município de Peixe Boi, no Estado do Pará.

Protocolo: 857475

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Peixe Boi, a licença Especial 
(Prévia e instalação) Nº 001/2022, para a rede de distribuição de Energia 
Elétrica - rdr 34,5 kV - “id. 430035471_Novo alto Jaburu, 68734-000, Peixe 
Boi /Pedro da fonseca  coutinho/Moises Teixeira dos Santos/Silvane Brito de 
aviz/renato coutinho de aragão”, localizada no Município de Santo antônio do 
Tauá, no Estado do Pará.

Protocolo: 857476

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Ulianópolis, a licença 
Prévia- lP Nº 001/2022 e a licença de instalação - li Nº 002/2022, para a  
a rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “colônia faiscão 
(id. 440014941 - Uli04)”, localizada no Município de Ulianópolis, no Estado 
do Pará.

Protocolo: 857462

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, as li-
cenças ambientais necessárias para a implantação da rede de distribuição de 
Energia Elétrica - rdr-id. 430041911-Taperinha, s/n, 68709-000, zona rural, 
Quatipuru/Maria iraci aviz do rosário, localizada no Município de Quatipuru, 
no Estado do Pará.

Protocolo: 857463

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, as 
licenças ambientais necessárias para a implantação da rede de distribuição 
de Energia Elétrica - rdr-iVila Sacatandeua, Vitalandia /Maria rosangela ra-
mos (prioridade “0”) (id. 430048582), localizada no Município de Quatipuru, 
no Estado do Pará.

Protocolo: 857464

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Ulianpolis,  a licença 
Prévia- lP Nº 002/2022 e a licença de instalação - li Nº 002/2022, para a  
a rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “Estrada do caça 
Taca P5 (id. 440014953 - Uli15)”, localizada no Município de Ulianopolis, no 
Estado do Pará.

Protocolo: 857465

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, as 
licenças ambientais necessárias para a implantação da rede de distribuição 
de Energia Elétrica - rdr- id. 430038405 - São Pedro, S/N,68730-000, Vila 
São Pedro, Nova Timboteua/Maria Marly rosa da Silva, localizada no Município 
de Nova Timboteua, no Estado do Pará.

Protocolo: 857466
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eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de concórdia do Pará, a 
licença Prévia-lP  Nº 001/2022, a licença de instalação- li Nº 002/2022 e a 
autorização de Supressão de Vegetação-aSV  Nº 019/2022, para a rede de 
distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id. 430040398_ Transjutai, 
s/n, 68685-000, concórdia do Pará/Maria dos reis chaves Melo”, localizada 
no Município de concórdia do Pará, no Estado do Pará.

Protocolo: 857467

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, as 
licenças ambientais necessárias para a implantação da rede de distribuição 
de Energia Elétrica - rdr-id. 440037816 - Monte de ouro, localizada no Mu-
nicípio de São domingos do capim, no Estado do Pará.

Protocolo: 857468

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de augusto correa, a 
licença de instalação-li Nº 034/2022, para a rede de distribuição de Energia 
Elétrica-rdr 34,5 kV “id. 430027789 - São luiz do apió, S/N, 68610-000, 
Vila São luiz do apió, augusto correa /Maria da Silva oliveira”, localizada no 
Município de augusto correa, no Estado do Pará.

Protocolo: 857495

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, as 
licenças ambientais necessárias para a implantação da rede de distribuição 
de Energia Elétrica - rdr-id. 440052252 - r. Paricá, Mãe do rio / alimenta-
dor ME-06 - parte 09, localizada no Município de São domingos do capim, no 
Estado do Pará.

Protocolo: 857470

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Marapanim, a licença 
de instalação-li Nº 013/2022 e a autorização de Supressão de Vegetação
-aSV Nº 004/2022, para a a rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 
34,5 kV - id. 430021674-rd Transmau, Pass. Betel Vl. cristalândia/Ulede-
nira Pereira cunha; id. 430021818 - São Miguel do crispim S/N. dinalva 
lisboa da Silva; id. 430021825-r. ana, STa., Vl. retiro/Marnoel Marcilon 
da Silva ribeiro; id. 430021852-TV Santa rosa, rural/Harrisson carmo Sil-
va; id. 430021862-rM assucena, rural/Epitácio alexandre Pontes Neto; id. 
430021864-TV. Matapiquara, rural/Sebastião Botelho ferreira-Marapanim, 
localizada no Município de Marapanim, no Estado do Pará.

Protocolo: 857478

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Santa Maria do 
Pará, licença de operação - lo Nº 019/2022, para a rede de distribuição 
de Energia Elétrica - “Propriedade rural açaí Terruá/Sítio São Benedito (id 
2298569)”, localizada no Município de Santa Maria do Pará, no Estado do Pará.

Protocolo: 857480

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a.,  torna público recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Maracanã, a licença 
de instalação - li Nº 001/2022, para a rede de distribuição de Energia Elétri-
ca - rdr 34,5 kV -  “ramal rio Escuro - Maria cristina Paixão conceição (id. 
2324006)”, localizada no Município de Maracanã, no Estado do Pará.

Protocolo: 857481

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santo antonio do Tauá, a licença 
Prévia-lP Nº 006/2022, a licença de instalação- li Nº 006/2022 e a autoriza-
ção de Supressão de Vegetação-aSV Nº 007/2022 para a rede de distribuição 
de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id. 430035787_ Sétima, 289 a, 68786-
000, Sétima Travessa, Santo antônio Tauá/luís Muniz da Silva”, localizada no 
Município de Santo antonio do Tauá, no Estado do Pará.

Protocolo: 857482

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santo antonio do Tauá, a licen-
ça Prévia - lP Nº 005/2022, a licença de instalação - li Nº 005/2022 e a 
autorização de Supressão de Vegetação - aSV Nº 006/2022 para a rede de 
distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id. 430024067 - Balneário 
águas cristalinas, km 28, ramal São Sebastião/cairo cardoso”, localizada no 
Município de Santo antonio do Tauá, no Estado do Pará.

Protocolo: 857483

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de São francisco do Pará, a licença 
Prévia-lP Nº 003/2022 e a licença de instalação- li Nº 003/2022, para a 
rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id. 430021843_
Guanabara S/N alacide Miranda da Silva-id. 430022056_r carana”, localiza-
da no Município de São francisco do Pará, no Estado do Pará.

Protocolo: 857485

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, as 
licenças ambientais necessárias para a implantação da rede de distribuição 
de Energia Elétrica- rdr- Pa Bradesco, 500, 68632-000, Zona rural / Vivaldo 
Vieira cintra Neto (id. 430042718), localizada no Município de Paragominas, 
no Estado do Pará.

Protocolo: 857492

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de São francisco do Pará, a licença 
Prévia-lP Nº 001/2022 e a licença de instalação- li Nº 001/2022, para a 
rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id. 430021215-ra-
mal Vila Modelo-Hermogenio areias da Silva”, localizada no Município de São 
francisco do Pará, no Estado do Pará.

Protocolo: 857486

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de São francisco do Pará, a licença 
Prévia - lP Nº 002/2022 e a licença de instalação - li Nº 002/2022, para a 
rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id. 430021841 - ra-
mal Xapori, Zona rural - Maria aparecida do carmo”, localizada no Município 
de São francisco do Pará, no Estado do Pará.

Protocolo: 857488

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente e desenvolvimento rural Sustentá-
vel de Primavera, a licença Prévia - lP Nº 001/2022 , a licença de insta-
lação - li Nº 001/2022 e autorização de Supressão de Vegetação - aSV Nº 
001/2022, para a rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV 
- “id. 430036741 - Pa 124, S/Nº - 68707-000, Santa Terezinha, Primavera / 
francisco rodrigues da Silva”, localizada no Município de Primavera no Estado 
do Pará.

Protocolo: 857489

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade-SEMaS/Pa, as 
licenças ambientais necessárias para a implantação da rede de distribuição 
de Energia Elétrica-rdr-id. 440055427_coera 01 (Tucumã), localizada no 
Município de Paragominas, no Estado do Pará.

Protocolo: 857490

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, as 
licenças ambientais necessárias para a implantação da rede de distribuição 
de Energia Elétrica - rdr - id. 430020923 - ramal Perachi, da agua Suja/
Josiane andrade e Silva, localizada no Município de Paragominas, no Estado 
do Pará.

Protocolo: 857491
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