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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

MeNsaGeM Nº 076/2022-GG Belém, 26 de setembro de 2022.
a Sua Excelência o Senhor
deputado Estadual fraNciSco daS cHaGaS SilVa MElo filHo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará
local
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores deputados,
Venho comunicar a Vossas Excelências que, nos termos do art. 108, § 1º, 
da constituição Estadual, resolvi vetar integralmente o Projeto de lei nº 
69/22, de 6 de setembro de 2022, que “institui, no âmbito do Estado do 
Pará, o Programa Minha Primeira Empresa”.
Em que pese a relevância material da proposição parlamentar, ela carrega 
consigo vícios formais de inconstitucionalidade, pois adentra na competên-
cia privativa do Exmo. Sr. Governador do Estado, principalmente quando 
compreendidas no texto legal atribuições a órgãos públicos estaduais além 
daquelas já por eles realizadas, estabelecendo procedimentos concretos à 
administração Pública com possível aumento de despesa futura, de acordo 
com o art. 105, inciso ii, alínea “d”, da constituição Estadual.
Essas, Senhor Presidente, Senhoras deputadas e Senhores deputados, são 
as razões que me levam a vetar integralmente o Projeto de lei em causa, 
as quais ora submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 858635

d e c r e t o Nº 2649, de 27 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$ 2.048.475,82 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$ 2.048.475,82 (dois Milhões, Qua-
renta e oito Mil, Quatrocentos e Setenta e cinco reais e oitenta e dois 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

901011030215078877 - fES 0103 445085 1.048.468,82
901011030215078878 - fES 7149 335043 1.000.007,00

ToTal 2.048.475,82

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

901011030215077582 - fES 0103 459061 1.048.468,82
901011030215078878 - fES 0149 335043 1.000.007,00

ToTal 2.048.475,82

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 27 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 2650, de 27 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$ 5.783.228,70 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 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$ 5.783.228,70 (cinco Milhões, Sete-
centos e oitenta e Três Mil, duzentos e Vinte e oito reais e Setenta centa-
vos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545115087556 - SEdoP 0101 444042 140.000,00

071011569514987658 - SEdoP 0101 444042 440.126,92

291012678214867429 - SETraN 0101 449051 4.763.101,78

481011957114908701 - SEcTET 0106 335041 440.000,00

ToTal 5.783.228,70

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, 27 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 2651, de 27 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$ 3.835.309,07 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$ 3.835.309,07 (Três Milhões, oito-
centos e Trinta e cinco Mil, Trezentos e Nove reais e Sete centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

552012333112978311 - ProdEPa 0661 339039 2.000.000,00

552012333115088243 - ProdEPa 0661 339039 1.200.000,00

552012884600009010 - ProdEPa 0661 319091 635.309,07

ToTal 3.835.309,07

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, 27 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 858644

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022- NL/cMG
a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará – cMG/Pa, através de 
seu Pregoeiro BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, 
comunica nova data que promoverá licitação, na modalidade Pregão Ele-
trônico, do tipo MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de fornecimento de alimentação, conforme especificações, estimativas de 
quantidades e valores contidos do anexo i (Termo de referência).
data da abertura: 10/10/2022;
Hora da abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF);
Endereços eletrônicos: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br;
Maiores informações: nl@cmg.pa.gov.br
Belém(Pa), 27 de setembro de 2022
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM
cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria

Protocolo: 858576
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sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 066/2022 – sF/cMG, 
de 27 de seteMBro de 2022

Suprido: HEiTor loBaTo MarQUES, Mf nº 57198332/3, ajudante de or-
dens; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 8.800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 (Material de 
consumo) – r$ 3.800,00; Elemento de despesa: 33.90.39 (outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) – r$ 5.000,00; fonte de recurso: 0101/0301; orde-
nador de despesa: osmar Vieira da costa Junior - cEl QoPM.

Protocolo: 858556

eXtrato de Portaria Nº 067/2022 – sF/cMG, 
de 27 de seteMBro de 2022.

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

eXtrato de Portaria Nº 1126/2022 – di/cMG, 
de 27 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Gover-
no do Estado; destino: Ulianópolis/Pa e Paragominas/Pa; Período: 25 
a 29/09/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousa-
da); Servidor/Mf: SUB TEN PM r/r carlos Henrique oliveira alcântara, 
3402690/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1127/2022 – di/cMG, 
de 27 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: Xinguara/Pa; Período: 26 a 30/09/2022; Quantidade de 
diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousada); Servidor/Mf: 2° SGT PM r/r 
Wilson Júnior Tavares do Nascimento, 05079845/2. 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 1128/2022 – di/cMG, 
de 27 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Ulianópolis/Pa e Para-
gominas/Pa; Período: 25 a 29/09/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (ali-
mentação) e 4,0 (pousada); Servidora/Mf: cB PM Jamile Yasmim cardoso 
Santos, 4220511/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1129/2022 – di/cMG, 
de 27 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Xinguara/Pa; Período: 
26 a 30/09/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pou-
sada); Servidor/Mf: 2° SGT BM artur Verônico ribeiro filho, 5598427/3. 
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 1130/2022 – di/cMG, 
de 27 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: curionópolis/Pa, El-
dorado dos carajás/Pa e Parauapebas/Pa; Período: 26 a 30/09/2022; 
Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousada); Servidores/
Mf: 3° SGT PM Mário alesandro araujo ferreira, 57199471/3; cB PM José 
Maria da Silva Júnior, 4219260/3; Sd PM Nelson William ribeiro fontenele, 
6401975/3. 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 1131/2022 – di/cMG, 
de 27 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Jacareacanga/Pa, 
Brasil Novo/Pa e altamira/Pa; Período: 20 a 24/09/2022; Quantidade de 
diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousada); Servidores/Mf: caP QoPM is-
mael da Silva Barros, 54184962/3; 3° SGT PM antônio renard de oliveira 
Moraes, 54195393; cB PM Wanderson alexandrino Viana, 57222073/2; cB 
PM carlos reinanderson Portal furtado, 4219591/3. Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1132/2022 – di/cMG, 
de 27 de seteMBro de 2022

objetivo: em complementação à Port. 1093/2022 – di/cMG, desempe-
nhar funções administrativas inerentes ao Governo do Estado; destino: 
Santarém/Pa rondon/Pa e dom Eliseu/Pa; Período: 24 a 28/09/2022; 
Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 4,0 (pousada); Servidora/Mf: 
2° SGT PM r/r Sandra regina cardoso da Silva, 05673704/4. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1133/2022 – di/cMG, 
de 27 de seteMBro de 2022

objetivo: em complementação à Port. 1091/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do Estado; destino: Santarém/Pa, rondon do Pará /Pa e dom 
Eliseu/Pa; Período: 24 a 28/09/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimen-
tação) e 4,0 (pousada); Servidores/Mf: cB PM Jorge fernando ferradais 
de carvalho, 4220520/4; cB PM robson fernandes furtado, 4219922/3. 
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 1134/2022 – di/cMG, 
de 27 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: cametá/Pa; Período: 
25 a 28/09/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousa-
da); Servidores/Mf: cB BM francisco dyame da conceição, 57217705/3. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1135/2022 – di/cMG, 
de 27 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: rondon do Pará/Pa; 
Período: 19/09/2022 a 20/09/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimenta-
ção) e 1,0 (pousada); Servidores/Mf: 3° SGT BM luiz carlos Martins da Silva 
Junior, 54185004/2. 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 1136/2022 – di/cMG, 
de 27 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: cametá/Pa; Período: 25 a 28/09/2022; Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousada); Servidora/Mf: 2° SGT PM r/r 
Kátia do Socorro Morais de lima, 5388937/2. Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1137/2022 – di/cMG, 
de 27 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Pe-
ríodo: 26 a 29/09/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 
(pousada); Servidores/Mf: SUB TEN PM Manoel Jacinaldo alves cota, 
5420105/4; cB PM Thiago Eugênio Nunes de alencar, 4220226/3. 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 1138/2022 – di/cMG, 
de 27 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: ourilândia do Norte/
Pa; Período: 28 a 30/09/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 
2,0 (pousada); Servidores/Mf: 3° SGT BM Jesiel dias Silva, 54184993/3. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 858641

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria nº 476/2022-PGe.G. Belém, 26 de setembro de 2022.
o Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022//1177083;
coNSidEraNdo o artigo 13 da lei nº 9.571, de 02.05.2022, que reestru-
tura a carreira de suporte às atividades da Procuradoria-Geral do Estado;
Considerando o resultado final da Comissão de avaliação de títulos para con-
cessão de adicional de titulação, instituída pela Portaria 223/2022-PGE.G., 
de 11.05.2022, publicada no doE nº 34.969 de 13.05.2022.
rESolVE:
coNcEdEr, 20% de adicional de titulação – Mestrado, que trata o artigo 13 
da lei nº 9.571, de 02.05.2022, à servidora Geize Maria Teixeira da Silva de 
figueiredo, identidade funcional nº 5250323/1 - a contar de 12.09.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procuradora-Geral do Estado

Protocolo: 858294

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

oUtras MatÉrias
.

ordeM de eXecUÇÃo Nº. 01/2022.
Manutenção predial da região Metropolitana de Belém – USiPaZ icUÍ
ordEM dE iNÍcio dE EXEcUÇÃo
o Secretário de Estado, ricardo Brisolla Balestreri, no uso de suas atri-
buições e em conformidade com o contrato nº. 36/2022, cujo o objeto 
é coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE ENGENHaria Para MaNUTENÇÕES 
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PrEdiaiS PrEVENTiVaS E corrETiVaS doS SErViÇoS iNTEGradoS 
ÀS iNSTalaÇÕES PrEdiaiS daS 09 (NoVE) USiNaS da PaZ (região Me-
tropolitana de Belém e região integração carajás), que serão realizados 
sob demanda, aUToriZa o consórcio líder lrM, através da empresa lrM 
coNSTrUÇÕES E EMPrEENdiMENToS lTda-ME, cNPJ: 07.750.950/0001-
82, a iniciar a execução dos referidos serviços, Manutenção Predial da Usi-
na da Paz do icui - ananindeua, obedecendo as condições previstas no 
instrumento contratual.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado

Protocolo: 858572
ordeM de eXecUÇÃo Nº. 02/2022.
Manutenção predial da região Metropolitana de Belém – USiPaZ caBa-
NaGEM
ordEM dE iNÍcio dE EXEcUÇÃo
o Secretário de Estado, ricardo Brisolla Balestreri, no uso de suas atri-
buições e em conformidade com o contrato nº. 36/2022, cujo o objeto 
é coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE ENGENHaria Para MaNUTENÇÕES 
PrEdiaiS PrEVENTiVaS E corrETiVaS doS SErViÇoS iNTEGradoS 
ÀS iNSTalaÇÕES PrEdiaiS daS 09 (NoVE) USiNaS da PaZ (região Me-
tropolitana de Belém e região integração carajás), que serão realizados 
sob demanda, aUToriZa o consórcio líder lrM, através da empresa lrM 
coNSTrUÇÕES E EMPrEENdiMENToS lTda-ME, cNPJ: 07.750.950/0001-
82, a iniciar a execução dos referidos serviços, Manutenção Predial da Usi-
na da Paz da cabanagem, obedecendo as condições previstas no instru-
mento contratual.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado

Protocolo: 858574
ordeM de eXecUÇÃo Nº. 03/2022.
Manutenção predial da região Metropolitana de Belém – USiPaZ NoVa 
UNiÃo
ordEM dE iNÍcio dE EXEcUÇÃo
o Secretário de Estado, ricardo Brisolla Balestreri, no uso de suas atri-
buições e em conformidade com o contrato nº. 36/2022, cujo o objeto 
é coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE ENGENHaria Para MaNUTENÇÕES 
PrEdiaiS PrEVENTiVaS E corrETiVaS doS SErViÇoS iNTEGradoS 
ÀS iNSTalaÇÕES PrEdiaiS daS 09 (NoVE) USiNaS da PaZ (região Me-
tropolitana de Belém e região integração carajás), que serão realizados 
sob demanda, aUToriZa o consórcio líder lrM, através da empresa lrM 
coNSTrUÇÕES E EMPrEENdiMENToS lTda-ME, cNPJ: 07.750.950/0001-
82, a iniciar a execução dos referidos serviços, Manutenção Predial da Usi-
na da Paz do Nova União - Marituba, obedecendo as condições previstas no 
instrumento contratual.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado

Protocolo: 858581
ordeM de eXecUÇÃo Nº. 04/2022.
Manutenção predial da região Metropolitana de Belém – USiPaZ BENGUÍ
ordEM dE iNÍcio dE EXEcUÇÃo
o Secretário de Estado, ricardo Brisolla Balestreri, no uso de suas atri-
buições e em conformidade com o contrato nº. 36/2022, cujo o objeto 
é coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE ENGENHaria Para MaNUTENÇÕES 
PrEdiaiS PrEVENTiVaS E corrETiVaS doS SErViÇoS iNTEGradoS 
ÀS iNSTalaÇÕES PrEdiaiS daS 09 (NoVE) USiNaS da PaZ (região Me-
tropolitana de Belém e região integração carajás), que serão realizados 
sob demanda, aUToriZa o consórcio líder lrM, através da empresa lrM 
coNSTrUÇÕES E EMPrEENdiMENToS lTda-ME, cNPJ: 07.750.950/0001-
82, a iniciar a execução dos referidos serviços, Manutenção Predial da Usi-
na da Paz do Benguí, obedecendo as condições previstas no instrumento 
contratual.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado

Protocolo: 858593
ordeM de eXecUÇÃo Nº. 05/2022.
Manutenção predial da região Metropolitana de Belém – USiPaZ caNaÃ 
doS caraJáS
ordEM dE iNÍcio dE EXEcUÇÃo
o Secretário de Estado, ricardo Brisolla Balestreri, no uso de suas atri-
buições e em conformidade com o contrato nº. 36/2022, cujo o objeto 
é coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE ENGENHaria Para MaNUTENÇÕES 
PrEdiaiS PrEVENTiVaS E corrETiVaS doS SErViÇoS iNTEGradoS 
ÀS iNSTalaÇÕES PrEdiaiS daS 09 (NoVE) USiNaS da PaZ (região Me-
tropolitana de Belém e região integração carajás), que serão realizados 
sob demanda, aUToriZa o consórcio líder lrM, através da empresa lrM 
coNSTrUÇÕES E EMPrEENdiMENToS lTda-ME, cNPJ: 07.750.950/0001-
82, a iniciar a execução dos referidos serviços, Manutenção Predial da Usi-
na da Paz de canaã dos carajás, obedecendo as condições previstas no 
instrumento contratual.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado

Protocolo: 858600
ordeM de eXecUÇÃo Nº. 06/2022.
Manutenção predial da região Metropolitana de Belém – USiPaZ Pa-
raUaPEBaS
ordEM dE iNÍcio dE EXEcUÇÃo
o Secretário de Estado, ricardo Brisolla Balestreri, no uso de suas atri-
buições e em conformidade com o contrato nº. 36/2022, cujo o objeto 
é coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE ENGENHaria Para MaNUTENÇÕES 
PrEdiaiS PrEVENTiVaS E corrETiVaS doS SErViÇoS iNTEGradoS 
ÀS iNSTalaÇÕES PrEdiaiS daS 09 (NoVE) USiNaS da PaZ (região Me-
tropolitana de Belém e região integração carajás), que serão realizados 
sob demanda, aUToriZa o consórcio líder lrM, através da empresa lrM 
coNSTrUÇÕES E EMPrEENdiMENToS lTda-ME, cNPJ: 07.750.950/0001-

82, a iniciar a execução dos referidos serviços, Manutenção Predial da Usi-
na da Paz de Parauapebas, obedecendo as condições previstas no instru-
mento contratual.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado

Protocolo: 858607

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

errata
.

Portaria aGe Nº 120/2022-GaB, de 20/09/2022, publicada no 
d.o.e. Nº 35.1223 de 21/09/2022.
onde se lê:
período de 10/10/2022 a 44/10/2022
Leia-se:
período de 10/10/2022 a 24/10/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 858058
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 254 de 27 de seteMBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 (duas) diárias e ½ 
(meia) em favor dos servidores listados abaixo com objetivo de capacita-
ção de fortalecimento do sistema de garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes sobre o fluxo de atendimento com a rede de proteção, Lei 
n.º 13.431/2017, para cumprimento de meta PPa 2022, no município de 
castanhal/Pa, no período de 27 a 29 de setembro de 2022.

serVidor MatrÍcULa
afonso Jose Nascimento de lima 5953814/1
larissa Mayara cordeiro Tobias 5953782/1
Paula andreia Serrão Sampaio 5960433/1

raimundo do Socorro Silva cordeiro 57229615/3
Vânia lúcia Tangerino de Souza Henriques 5890605/2

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

Protocolo: 858393

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 925/2022-daF/sePLad, 
de 26 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. 94050,
r E S o l V E:
i-ProrroGar 120 (cento e vinte) dias de licença para Tratamento de 
Saúde ao servidor MarcoS ViNiciUS QUiNTairoS loPES, id. funcional 
nº. 57191434/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, lo-
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tado na coordenadoria de Gestão de Pessoas, no período de 11/08/2022 
a 08/12/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 11/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 858091
Portaria Nº 926/2022-daF/sePLad, 

de 26 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. 94048,
r E S o l V E:
i-ProrroGar 180 (cento e oitenta) dias de licença para Tratamento de 
Saúde ao servidor rafaEl daVid MoNTEiro PErEira, id. funcional nº. 
57205147/1, ocupante do cargo de Economista, lotado na coordenadoria 
de recursos Voluntários, no período de 10/09/2022 a 08/03/2023.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 10/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
SETEMBro dE 2022.
 iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 858102
Portaria Nº 927/2022-daF/sePLad, 

de 26 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. 94039,
r E S o l V E:
i-ProrroGar 90 (noventa) dias de licença para Tratamento de Saúde a ser-
vidora SaNdra Maria dE BaraUNa BarrETo, id. funcional nº. 379182/2, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada na coordenadoria de 
logística e Gestão, no período de 03/09/2022 a 01/12/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 858128
Portaria Nº 928/2022-daF/sePLad, 

de 26 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. 94051,
r E S o l V E:
i-ProrroGar 90 (noventa) dias de licença para Tratamento de Saúde a 
servidora SElMa JEroNiMa MESQUiTa coUTo, id. funcional nº. 3255247/1, 
ocupante do cargo de Técnico B, lotada na coordenadoria de Monitoramento e 
avaliação de Programas, no período de 15/09/2022 a 13/12/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 15/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 858129

errata
.

errata de Portaria de LiceNÇa PrÊMio
aLBiNo  JosÉ da siLVa BarBosa
Portaria Nº 921/2022/-daF/sePLad de 23 de seteMBro de 2022.
Publicada no doe nº 35.130, de 27.09.2022.
onde se lê: 21 dE NoVEMBro dE 2022 a 20 NoVEMBro dE 2022.
Leia-se: 21 dE NoVEMBro dE 2022 a 20 dE dEZEMBro dE 2022.

Protocolo: 858234

Portaria Nº 935/2022-daF/sePLad, de 27 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 no-
vembro 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 d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,

coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1215937, de 20.09.2022;,
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor daNiEl coUTo SalGado, id. funcional nº 
57189499/1, ocupante do cargo analista de infraestrutura B, a viajar para 
os municípios de Bannach, Piçarra e acará, no período de  27.09.2022 a 
01.10.2022, com o objetivo de realizar vistoria técnica de convênios fdE, 
nos referidos municípios, o qual  será conduzido pelo servidor afoNSo 
Maria frEiTaS MESQUiTa, ident. funcional nº 5392390/1, ocupante do 
cargo de auxiliar operacional B, todos lotados na Secretaria de Estado de 
Planejamento e administração, conforme solicitações de diárias. 
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 4 ½ (quatro e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 27 dE 
SETEMBro dE 2022. 
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 858640

Portaria Nº 360, de 27 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° 2650, de 27/09/2022 e 2651, de 27/09/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 360, de 27 de seteMBro de 2022

Área/UNidade orÇaMeNtÁria/
GrUPo de desPesa/sUBGrUPo 

de desPesa

FoNte
seteM-

Bro

3º QUadriMestre - 2022

oUtUBro NoVeM-
Bro deZeMBro totaL

dESENVolViMENTo SÓcio-Eco-
NÔMico
SEcTET

outras despesas correntes 440.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00
despesas ordinárias

 0106 440.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00
GESTÃo
ProdEPa

outras despesas correntes 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00
contrato Estimativo

 0661 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00
Pessoal e Encargos Sociais 635.309,07 0,00 0,00 0,00 635.309,07

Sentença Jurídica
 0661 635.309,07 0,00 0,00 0,00 635.309,07

iNfra-ESTrUTUra E TraNSPorTE
SEdoP

investimentos 580.126,92 0,00 0,00 0,00 580.126,92
obras e instalações

 0101 580.126,92 0,00 0,00 0,00 580.126,92
SETraN

investimentos 4.763.101,78 0,00 0,00 0,00 4.763.101,78
obras e instalações

 0101 4.763.101,78 0,00 0,00 0,00 4.763.101,78
PolÍTica Social

fES
outras despesas correntes 1.000.007,00 0,00 0,00 0,00 1.000.007,00

despesas ordinárias
 7149 1.000.007,00 0,00 0,00 0,00 1.000.007,00

SUBordiNadoS ao GoVErNo do 
ESTado

fundação ParáPaz
outras despesas correntes 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

despesas ordinárias
 0301 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

ProGraMa/orGÃo
FoNte 3º QUadriMestre - 2022

seteM-
Bro oUtUBro NoVeM-

Bro deZeMBro totaL

cidadania, Justiça e direitos 
Humanos 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
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fundação ParáPaz
 0301 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

ciência, Tecnologia e 
inovação 440.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00

SEcTET
 0106 440.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00

Encargos Especiais 635.309,07 0,00 0,00 0,00 635.309,07
ProdEPa

 0661 635.309,07 0,00 0,00 0,00 635.309,07
Governança Pública 1.340.000,00 0,00 0,00 0,00 1.340.000,00

ProdEPa
 0661 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

SEdoP
 0101 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00

indústria, comércio, Servi-
ços e Turismo 440.126,92 0,00 0,00 0,00 440.126,92

SEdoP
 0101 440.126,92 0,00 0,00 0,00 440.126,92

infraestrutura e logística 4.763.101,78 0,00 0,00 0,00 4.763.101,78
SETraN

 0101 4.763.101,78 0,00 0,00 0,00 4.763.101,78
Manutenção da Gestão 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

ProdEPa
 0661 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Saúde 1.000.007,00 0,00 0,00 0,00 1.000.007,00
fES
 7149 1.000.007,00 0,00 0,00 0,00 1.000.007,00

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         5.343.228,70 0,00 0,00 0,00 5.343.228,70

0106 - rEcUr.ProV.dE 
TraNSf.coNVENioS E 

oUTroS.                    
440.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00

0301 - recursos ordinários 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
0661 - recursos Próprios 

diretamente arrecadado pela 
administração indireta

3.835.309,07 0,00 0,00 0,00 3.835.309,07

7149 - fES - SUS / fundo 
a fundo 1.000.007,00 0,00 0,00 0,00 1.000.007,00

ToTal 11.118.544,77 0,00 0,00 0,00 11.118.544,77

Portaria Nº 361, de 27/09/2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 3.000,00 (Três Mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) natu-
reza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme o 
artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 - ldo 2022, da 
forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319113 3.000,00

ToTal 3.000,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319091 3.000,00

ToTal 3.000,00

iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Portaria Nº 362, de 27 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$ 730.000,00 (Setecentos e Trinta Mil reais), 
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 362, de 27 de seteMBro de 2022

Área/UNidade orÇaMeNtÁria/
GrUPo de desPesa/sUBGrUPo de 

desPesa
FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

PolÍTica Social
SESPa

outras despesas correntes 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
despesas ordinárias

dESTaQUE rEcEBido do(a) fES
 0349 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

PolÍTica SÓcio-cUlTUral
UEPa

outras despesas correntes 0,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00
despesas ordinárias

ProViSÃo rEcEBida do(a) fHcGV
 0269 0,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00

ProGraMa/orGÃo FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
Governança Pública 0,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00

UEPa
ProViSÃo rEcEBida do(a) fHcGV

 0269 0,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00
Saúde 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
SESPa

dESTaQUE rEcEBido do(a) fES
 0349 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0269 - SUS / Servicos Produzidos 0,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00
0349 - fES - SUS / fundo a fundo 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

ToTal 0,00 0,00 730.000,00 0,00 730.000,00

Protocolo: 858645

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 152 de 22 de setembro de 2022
dESiGNar, o servidor alMEriNdo doS PaSSoS JUNior, matrícula nº 
57226262/2, ocupante do cargo de assistente administrativo, para res-
ponder pela Gerência de Material e Patrimônio, código GEP-daS-011.3, por 
ocasião do afastamento do titular, Thiago Gomes de oliveira, matricula nº 
5945712/1, no período de 15/09/2022 a 29/09/2022.
a presente Portaria retroagirá os seus efeitos a partir do dia 15 de setem-
bro de 2022.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iaSEP

Protocolo: 858139

coNtrato
.

coNtrato Nº 103/2022
Processo: 2022/1168880
cHaMada PÚBlica n.002/2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:21//09/2022
Vigência:21/09/2022 a 21/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: aMaral coSTa MEdiciNa diaGNÓSTica S/E lTda.
cNPJ nº. 04.572.038/0001-90
Endereço: rua antônio Barreto nº 325- Bairro: Umarizal
Município: Belém/Pa- cEP:66.055-050
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
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coNtrato Nº 104/2022
Processo: 2022/1159034
cHaMada PÚBlica n.002/2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:15/09/2022
Vigência:15/09/2022 a 15/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: SaU - SErViÇo doS aNESTESioloGiSTa UNidoS lTda.
cNPJ nº. 02.368.683/0001-60
Endereço: Trav. Padre Eutíquio Nº 2171- Bairro: Batista campos –
cEP: 66.033-000- Município:: Belém/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

coNtrato Nº 105/2022
Processo: 2022/1165998
cHaMada PÚBlica n.002/2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:15/09/2022
Vigência:15/09/2022 a 15/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: ViSUal laSEr clÍNica ofTalMolÓGica S/S lTda.
cNPJ nº. 01.769.643/0001-67
Endereço: Trav. 14 de março Nº 1622- Bairro: Nazaré –
Município: Belém/Pa- cEP:66.055-490
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

coNtrato Nº 106/2022
Processo: 2022/1166039
cHaMada PÚBlica n.002/2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:15/09/2022
Vigência:15/09/2022 a 15/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: BEST farMa TEraPia NUTricioNal lTda.
cNPJ nº.11.432.191/0001-87
Endereço: rua PSG Principal Nº 40- Bairro: Umarizal- Município: Belém/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

coNtrato Nº 107/2022
Processo: 2022/1210924
cHaMada PÚBlica n.003/2022
oBJETo: forNEciMENTo dE oPME
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:21/09/2022
Vigência:21/09/2022 a 21/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339030
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: J roSSETTi ProdUToS HoSPiTalaTES
cNPJ nº. 10.664.410/0001-90
Endereço: Trav. dom romualdo de Seixas Nº 1648 Sala:104- Bairro: Umarizal-
cEP: 66.055-200- Município:Belém/ Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

coNtrato Nº108/2022
Processo: 2022/1197632/
cHaMada PÚBlica n.003/2022
oBJETo: fornecimento de oPME.
data de assinatura:21/09/2022
Vigência:21/09/2022 a 21/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339030
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: MaSTErMEdic coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda.
cNPJ nº. 11.970.849/0004-57
Endereço: rua Municipalidade Nº 985- Bairro: Umarizal-
Município : Belém/Pa – cEP:66.055-350
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

coNtrato Nº 109/2022
Processo: 2022/1211663
cHaMada PÚBlica n.003/2022
oBJETo: fornecimento de oPME
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:21/09/2022

Vigência:21/09/2022 a 21/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339030
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: GKY diSTriBUidora lTda. - iMPla
cNPJ nº. 22.317.152/0001-55
Endereço: av. Governador Magalhães Barata Nº 651- Bairro: São Brás-
cEP: 66.060-281-Município: Belém/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

coNtrato Nº 110/2022
Processo: 2022/1211057
cHaMada PÚBlica n.002/2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:23/09/2022
Vigência:23/09/2022 a 23/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: rc oftalmologia Serviços Médicos ltda.-(Memorial  Visão)
cNPJ nº. 08.104.412/0001-83
Endereço: rua Mendonça furtado – Sala: 1501-Bairro: Santa clara –
cEP: 68.005-258 -Município: Santarém/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

coNtrato Nº 111/2022
Processo: 2022/808949
cHaMada PÚBlica n.00/2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:23/09/2022
Vigência:23/09/2022 a 23/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: PriME SaÚdE SErViÇoS lTda.- EPP
cNPJ nº. 27.511.505/0001-77
Endereço: Trav. dom romualdo de Seixas Nº 1278- Bairro: Umarizal –
cEP: 66.055-200- Município: Belém/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

coNtrato Nº 112/2022
Processo: 2022/811400
cHaMada PÚBlica n.001/2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:23/09/2022
Vigência:23/09/2022 a 023/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: iSaÚdE- iNSTiTUTo dE SaÚdE do Pará lTda.
cNPJ nº.15.216.051/0001-22
Endereço: rua dos Pariquis Nº 3428- Bairro: cremação-
cEP:66.045-645-Município :Belém/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

coNtrato Nº 113/2022
Processo: 2022/1185792
cHaMada PÚBlica n.003/2022
oBJETo: forNEciMENTo dE oPME..
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:23/09/2022
Vigência:23/09/2022 a 23/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339030
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: cirUBEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS
MÉdicoS E HoSPiTalar EirEli
cNPJ nº. 05.323.167/0001-07
Endereço: rua Mundurucus Nº 3616- Bairro: Guamá-
cEP:66.063-495- Município: Belém/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

coNtrato Nº114/2022
Processo: 2022/12000648
cHaMada PÚBlica n.002/2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:23/09/2022
Vigência:23/09/2022 a 23/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: laBoraTÓrio dE PaToloGia clÍNica oliVEira da SilVa lTda.
cNPJ nº. 22.703.640/0001-09
Endereço: Trav. dom Pedro i Nº 1013-sala a- Bairro: Umarizal-
Município: Belém/Pa cEP: 66.050-100
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
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coNtrato Nº 115/2022
Processo: 2022/12116086
cHaMada PÚBlica n.002/2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:23/09/2022
Vigência:23/09/2022 a 23/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: oNcoMaSTEr TEraPia aNTiNEoPlaSia lTda.
cNPJ nº. 20.411.593/0001-96
Endereço: Trav. Moraes Sarmento Nº 653- Térreo- Bairro: Santa clara-
Município: Santarém/Pa – cEP:68.005-360
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

coNtrato Nº 116/2022
Processo: 2022/1180104
cHaMada PÚBlica n.002/2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura: 23/09/2022
Vigência:23/09/2022 a 23/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: JoSÉ BraSil fErrEira
cNPJ nº. 043.672.942-34
Endereço: av. Barão Branco S/N Bairro: centro –
Município: igarapé açu/Pa – cEP:68.725000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

coNtrato Nº 117/2022
Processo: 2022/1213570
cHaMada PÚBlica n.002/2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:23/09/2022
Vigência:23/09/2022 a 23/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: ViSUal cENTEr S/S lTda.
cNPJ nº. 05.982.817/0001-26
Endereço: rua Municipalidade nº 985- Bairro: Umarizal-
Município: Belém/Pa cEP:66.050350
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

coNtrato Nº 118/2022
Processo: 2022/1216686
cHaMada PÚBlica n.002/2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:23/09/2022
Vigência:23/09/2022 a 23/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: laBoraTÓrio clÍNico aMaral GUErra lTda.
cNPJ nº. 09.372.933/0003-46
Endereço: rua Belo Horizonte Nº 40- Bairro: centro-
cEP;68.625-970 – Município: Paragominas/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

coNtrato Nº 119/2022
Processo: 2022/1186391
cHaMada PÚBlica n.003/2022
oBJETo: forNEciMENTo dE oPME.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:23/09/2022
Vigência:23/09/2022 a 23/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: BrUNo GariSTo JÚNior- BrUMEd rEPrESENTaÇÕES MÉdicaS
cNPJ nº. 62.609.193/0002-30
Endereço: Trav. rui Barbosa Nº 1242- Bairro: Nazaré – cEP: 66.095-055
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 858388

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 752 de 27 de seteMBro de 2022
o diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará – iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto 
Governamental de 08/07/2020, publicado no doE nº 34.276, de 09/07/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1235930 (PaE), de 23/09/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da 
Silva, matrícula nº 5945964/2, ocupante do cargo de Presidente, a viajar 
a cidade do rio de Janeiro/rJ, no período de 06/10/2022 a 07/10/2022, 
a fim de participar de reunião de assuntos institucionais, promovida pelo 
fundo Único de Previdência do Estado do rio de Janeiro – rioprevidência.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 27 de setembro de 2022.
fraNKliN JoSÉ NEVES coNTENTE
diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará
Portaria Nº 751 de 27 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo ainda as disposições contidas no despacho da coordena-
doria de administração e Serviços, que dispõe sobre a substituição de fiscal 
Suplente de contrato, nos autos dos Processos administrativos Eletrônicos 
(PaE) nº 2021/1462546, de 21/12/2021 e n° 2022/882119, de 12/07/2022;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria Nº 014/2022, de 17 de janeiro de 2022, 
publicada no doE n° 34.838, de 20/01/2022, referente ao Processo 
administrativo Eletrônico nº 2021/1432546, como fiscal Suplente do 
Contrato Administrativo nº 01/2022 firmado com a autarquia IMPRENSA 
oficial do ESTado do Pará – ioE, cNPJ n° 04.835.476/0001-01, 
que tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados 
de Tecnologia da informação e comunicação – Tic para Sustentação 
operacional de infraestrutura, manutenção corretiva e adaptativa dos 
sistemas do ambiente tecnológico do instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Pará – iGEPrEV, a servidora Maria francielma ferreira de farias, 
matrícula nº 5440378/6, ocupante da função de assistente administrativo, 
pela servidora chaisianne Kellen da Silva oliveira, matrícula nº 57227932/2, 
ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotada na coordenadoria 
de administração e Serviços.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, regtroagindo seus efeitos a contar de 01/04/2022, podendo ser 
revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 27 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 858524

eXtrato de coNtrato
contrato administrativo: 030/2022
Processo: 2022/1198914
data da assinatura: 27/09/2022
Vigência: 27/09/2022 a 26/03/2023
Exercício: 2022 e 2023
considerando a busca permanente do iGEPrEV pelo alcance da excelên-
cia da gestão previdenciária, o que engloba a capacitação profissional dos 
membros do regime Próprio de Previdência Social – rPPS, para aprimora-
mento dos serviços prestados pelo instituto; considerando a necessidade 
de manutenção e progressão da certificação Pró-Gestão RPPS, a qual re-
quer a adoção de padrões de qualidade em conformidade com os requi-
sitos estabelecidos, inclusive, na dimensão de educação previdenciária e 
educação continuada; 
considerando que a educação previdenciária, enquanto uma das boas prá-
ticas de gestão inseridas nas ações que compõem os pilares do programa 
Pró-Gestão, reflete o conjunto de ações de capacitação, qualificação, trei-
namento e formação específica ofertadas aos membros da unidade gestora 
do rPPS, a respeito de assuntos relativos à compreensão da previdência 
social e de seu papel como política pública, à gestão, governança e contro-
les do rPPS nos seus mais variados aspectos; 
considerando que a capacitação de membros que atuam no rPPS, tais 
como os conselheiros, resulta em práticas de aperfeiçoamento da gestão 
previdenciária e conseguinte controle mais eficaz de benefícios e recursos, 
resultando, em última análise, na garantia do equilíbrio financeiro e atua-
rial dos fundos previdenciários; 
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considerando o que dispõe a lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019, a 
qual realizou alterações na lei n° 9.717, de 27 de novembro de 1998, com 
destaque para a inclusão do art. 8º-B, que estabeleceu requisitos mínimos 
a serem atendidos pelos dirigentes, responsável pela gestão dos recursos 
e membros dos conselhos e comitês dos regimes Próprios de Previdên-
cia Social - rPPS da União, dos Estados, do distrito federal e dos Muni-
cípios como condição para exercício dos respectivos cargos ou funções.   
considerando que o art. 8º-B da lei nº 9.717, de 1998, teve por objetivo a 
melhoria do processo de escolha dos dirigentes, conselheiros, membros de 
comitê de investimentos e dos responsáveis pela gestão dos recursos, me-
diante a exigência de requisitos mínimos de qualificação pessoal e técnica 
desses profissionais, a exemplo dos procedimentos já adotados no âmbito 
do regime de Previdência complementar. 
considerando que um dos requisitos mínimos trazidos pelo art. 8º-B da lei 
nº 9.717, de 1998, dispõe que os dirigentes dos órgãos ou entidades ges-
toras dos RPPS devem possuir certificação e habilitação comprovadas, nos 
termos definidos em parâmetros gerais, aplicando-se também aos mem-
bros dos conselhos deliberativo, fiscal e do comitê de investimentos da 
unidade gestora do regime Próprio de Previdência Social. 
Considerando que a certificação dos dirigentes, conselheiros, membros de 
comitês de investimentos e dos responsáveis pela gestão dos recursos dos 
rPPS, tem por objetivo o aperfeiçoamento do processo de escolha des-
ses profissionais e, por consequência, a melhoria do desempenho de suas 
atribuições, os quais, além do atendimento dos requisitos de qualificação 
pessoal, que serão considerados oportunamente, para fins de emissão do 
Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, deverão atender critérios 
mínimos de qualificação técnica, mediante comprovação de certificação 
emitida por processo realizado por instituição certificadora reconhecida 
pela comissão de credenciamento e avaliação do Pró-Gestão rPPS, de que 
trata o art. 2º da Portaria SPrEV nº 3, de 2018. 
considerando que a exigência legal dos requisitos mínimos para dirigentes 
e membros de conselhos deliberativo e fiscal, responsável pela gestão dos 
recursos e comitês de investimentos dos rPPS, se soma aos esforços, por 
meio da adesão deste ente federativo, ao Programa de Certificação Institu-
cional do Pró-Gestão, em prol do fortalecimento deste regime. 
considerando, ainda, que é de responsabilidade da entidade gestora do rPPS 
a habilitação dos dirigentes, dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal, 
dos membros do comitê de investimentos e do responsável pela aplicação dos 
recursos do regime, verificando o atendimento aos requisitos previstos no art. 
8º-B da lei nº 9.717, de 1998, aos parâmetros gerais previstos na Portaria 
SEPRT nº 9.907, de 2020, e ao Manual da Certificação Profissional.
objeto:  o presente contrato tem por objeto a execução da atividade edu-
cacional para a qualificação do trabalho e aprimoramento de 48 (quarenta 
e oito) servidores do relativos a educação previdenciária, com carga hora-
ria de 16 horas de treinamento no conteúdo preparatório para certificação 
profissional aos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, totalmente 
na modalidade Presencial nas dependência do instituto.
o valor global deste contrato administrativo é no valor de r$ 20.000,00 
(vinte mil reais), pagos integralmente após a realização do treinamento.
contratado: aBcPrEV GESTÃo E forMaÇÃo PrEVidENciáriaS, com en-
dereço sito na av. Príncipe de Gales, 71 - Príncipe de Gales, Santo andré/
SP, cEP 09060-650, inscrito no cNPJ sob nº 16.778.036/0001-30, neste 
ato representado por adriaNo aNToNio PoSTal.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 858637

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 2146 de 27 de seteMBro de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar as servidoras, KEllY aZEVEdo BorGES lEal NE-
VES, auditora fiscal de receitas Estaduais, com identidade funcional nº 
5914778/1, para atuar como fiscal Titular e aNGEla criSTiNa aQUiNo 
dE caMPoS MaToS, auditora fiscal de receitas Estaduais, com identidade 
funcional nº 5858151/1, para atuar como fiscal Substituta, ambas lotadas 
na diretoria de Tecnologia da informação - dTi, do 1º Termo aditivo ao 
Contrato nº 094/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA 
faZENda e o consultor faBio aNdrÉ ESTEVES MENdES, que tem como objeto 
a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste do valor mensal do contrato.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 858584
Portaria Nº 2144 de 27 de seteMBro de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar as servidoras, KEllY aZEVEdo BorGES lEal NE-
VES, auditora fiscal de receitas Estaduais, com identidade funcional nº 
5914778/1, para atuar como fiscal Titular e aNGEla criSTiNa aQUiNo 

dE caMPoS MaToS, auditora fiscal de receitas Estaduais, com identidade 
funcional nº 5858151/1, para atuar como fiscal Substituta, ambas lotadas 
na diretoria de Tecnologia da informação - dTi, do 1º Termo aditivo ao 
Contrato nº 089/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA 
faZENda e o consultor aNToNio VicENTE coElHo MorEira, que tem 
como objeto a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste do valor 
mensal do contrato.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 858580
Portaria Nº 2145 de 27 de seteMBro de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar as servidoras, KEllY aZEVEdo BorGES lEal NE-
VES, auditora fiscal de receitas Estaduais, com identidade funcional nº 
5914778/1, para atuar como fiscal Titular e aNGEla criSTiNa aQUiNo 
dE caMPoS MaToS, auditora fiscal de receitas Estaduais, com identidade 
funcional nº 5858151/1, para atuar como fiscal Substituta, ambas lota-
das na diretoria de Tecnologia da informação - dTi, do 1º Termo aditivo 
ao Contrato nº 093/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
da faZENda e o consultor caSTro HENriQUE cUNHa dE SoUZa, que 
tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste do valor 
mensal do contrato.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 858582
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2022330002865, de 22 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Ed carloS rodriGUES dE SoUZa.
cPf: 777.519.812-53.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT acT.
cHaSSi: 9BGKc48V0JG227179.
Portaria Nº 2022330002866, de 22 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SilVaNa aZEVEdo SaNToS.
cPf: 734.331.102-63.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK299588.
Portaria Nº 2022330002874, de 23 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: cloVES HENriQUE dE carValHo liMa.
cPf: 057.021.872-10.
Marca/ModElo: i/ToYoTa HilUX SWSrVa2Hf.
cHaSSi: 8aJJc3GS7l0154941.
Portaria Nº 2022330002870, de 23 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fE lEiKo MoToKi TEiXEira.
cPf: 120.762.522-15.
Marca/ModElo: HoNda/Wr-V EXl cVT.
cHaSSi: 93HGH8860lK103923.

Protocolo: 858398

reVoGaÇÃo de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002864, de 21 de setembro de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330002909, de 13 de setembro de 
2021, que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fraNciSca iVaNi alVES dE liMa.
cPf: 176.663.092-87.
Marca/ModElo: HYUNdai/HB20X 1.6a STYlE.
cHaSSi: 9BHBG51dBKP946577.
Portaria Nº 2022330002880, de 23 de setembro de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330002903, de 08 de setembro de 
2021, que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: WaldEMir BarBoSa doS SaNToS.
cPf: 262.651.252-49.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT69V0JG251183.
rEVoGaÇÃo da rEVoGaÇÃoPorTaria Nº 2022330002785, de 31 de 
aGoSTo de 2022MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330002177, de 11 
de aBril de 2022, que revogou a Portaria n.º 2021330002273, de 27 
de aBril de 2021, que concedeu a isenção do iPVa.BaSE lEGal: art. 



12  diário oficial Nº 35.132 Quarta-feira, 28 DE SETEMBRO DE 2022

3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 1996; decreto n. 
2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa n. 04, de 25 
de março de 2015.iNTErESSado: faBio lUciaNo PErEira MEScoUTo.
cPf: 675.286.352-00.Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S cVT.cHaSSi: 
94dfcaP15JB102131.
rEVoGaÇÃo da rEVoGaÇÃoPorTaria Nº 792877928779287XXX, de XX 
de 7928779287X de 2022MoTiVo: revogar a Portaria n.º 7928779287XX, 
de XX de 79287X de 2022, que revogou a Portaria n.º 7928779287XX, de 
XX de 79287X de 2021, que concedeu a isenção do iPVa.BaSE lEGal: 
art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 1996; decreto 
n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa n. 04, de 25 
de março de 2015.iNTErESSado: 7928779287792877928779287X.cPf: 
XXX.XXX.XXX-XX.Marca/ModElo: 79287XX/7928779287XX.cHaSSi: 
7928779287792877928779287.

Protocolo: 858402
Portaria Nº 2.143 de 27 de seteMBro de 2022.
 o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451 de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º- dESiGNar as servidoras aNa Márcia MENdES BraGa
Assistente Administrativo, Identificação Funcional n° 0522588401 e IRE-
NICE ALVES MARTINS FERREIRA,  Assistente Administrativo Identificação 
funcional n°  02005697/2, ambas lotadas na cEraT-MaraBá e cEPPJ, 
para atuarem, respectivamente, como fiscal Titular e fiscal Substituto do 
8º TAC ao CONTRATO Nº 054/2014/SEFA, firmado entre a SECRETARIA 
dE ESTado da faZENda e a locadora GilcilENE dE SoUZa cardoSo.
art. 2º - rEVoGar os efeitos da Portaria n° 1.818 de 31 de agosto de 2021.
art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 858334
Portarias de recoNHeciMeNto 
de iMUNidade de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2022330002878, de 23 de setembro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2020, 2021, 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social.
cNPJ: 11.714.454/0001-40.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2020 9Bd341a5XKY567947 fiaT/MoBi liKE
2021 9Bd341a5XKY567947 fiaT/MoBi liKE
2022 9Bd341a5XKY567947 fiaT/MoBi liKE
2021 93XlJKl1TKcJ11477 MMc/l200 TriToN SPT Gl
2022 93XlJKl1TKcJ11477 MMc/l200 TriToN SPT Gl
Portaria Nº 2022330002879, de 23 de setembro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2018, 2019, 
2020, 2021, 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social.
cNPJ: 17.143.247/0001-60.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2018 9c2JB0100Jr001261 HoNda/PoP 110i
2019 9c2JB0100Jr001261 HoNda/PoP 110i
2020 9c2JB0100Jr001261 HoNda/PoP 110i
2021 9c2JB0100Jr001261 HoNda/PoP 110i
2022 9c2JB0100Jr001261 HoNda/PoP 110i

Protocolo: 858410
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de icMs caiF/dtr

Portaria Nº 2022330002872, de 23 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência, síndrome down ou autista.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: carloS alBErTo aNdradE da SilVa.
cPf: 571.341.382-91.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX PlUS 10MT lT1.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$84.500,00.
Valor do VEÍcUlo coM iSENÇÃo dE iPi/icMS: r$73.646,00.
coNdUTor(ES) aUToriZado(S):
Joao carloS GoNcalVES da SilVa cNH: 7460546327
Portaria Nº 2022330002876, de 23 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência, síndrome down ou autista.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: clEMENTiNa araUJo JardiM.
cPf: 134.362.442-87.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$98.520,00.
Valor do VEÍcUlo coM iSENÇÃo dE iPi/icMS: r$80.235,32.
Portaria Nº 2022330002868, de 23 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência, síndrome down ou autista.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: MilENE caSTElo BraNco da foNSEca.
cPf: 212.755.722-00.

Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Ha Xl15.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$95.590,00.
Valor do VEÍcUlo coM iSENÇÃo dE iPi/icMS: r$77.143,58.

Protocolo: 858411

errata
.

errata de aiNF de trÂNsito
aiNF Nº 812018510002504 - 3
oNde se LÊ:
aiNf / Tad / i.E / cPf / raZÃo Social
812018510002504 - 3 / 812021390001355 - 8 / 206.834.482 - 34 / 
JoÃo clEBEr dE SoUSa TorrES,
Leia - se
aiNf / Tad / i.E / cPf / raZÃo Social
812021510002504 - 3 / 812021390001355 - 3 / 206834482 - 34 / JoÃo 
clEBEr dE SoUSa TorrES.
Publicado com iNcorrEÇÃo no doE  Nº 35.130 , Protocolo 857687, Pa-
g(s). 11 de 27/09/2022

Protocolo: 858056

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 8º
contrato: 054/2014/SEfa.
Vigência: 01/09/2022 á 31/08/2023
da fundamentação legal: art. 57, ii da lei 8.666/93 e na Manifestação 
Jurídica nº 340/2022/coNJUr/SEfa.
do objeto: a prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação de 
imóvel não residencial, situado na rua duque de caxias, n° 17, Bairro 
centro, Eldorado dos carajás/Pa, para instalação da oEaT/Eldorado dos 
carajás pelo período de 12 (doze) meses, com início em 1º de setembro 
de 2022 e término em 31 de agosto 2023; o reajuste do valor mensal do 
aluguel, que passará de r$ 2.115,92 para r$ 2.308,89.
orçamento: 170106.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.36
Valor anual: r$ 27.706,68
fonte de recursos: 0176 – fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Estado do Pará – fiPaT
contratado: GilcilENE dE SoUZa cardoSo, rG nº 34997910 Pc/Pa, 
cPf/Mf nº 637.732.792-72, residente e domiciliada à rua Mato Grosso, n° 
77, cEP 68.524-970, Eldorado dos carajás/Pa
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 858132

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 094/2022/seFa.
coNtrato N.º 024/2021/seFa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 010/2019.
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico N.º 2022/1135746.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E a EMPrESa dadY ilHa 
SolUÇÕES iNTEGradaS EirEli cNPJ n° 08.540.992/0001-51
oBJETo do coNTraTo: contratação de serviços para gestão de serviços 
de outsourcing de impressão coorporativa, cópia, digitalização departa-
mental, incluindo a disponibilização de equipamentos com os serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, com a substituição de peças e supri-
mentos, fornecimento de insumos (incluindo papel), sistema de gerencia-
mento, contabilização de impressões/cópias e avaliações
oBJETo do aPoSTilaMENTo: inclusão de fonte de recursos, no que tange a 
cobertura das despesas dos contratos no exercício de 2022, da seguinte forma:
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 0176 - fundo de investimento da administração Tribu-
tária do Pará.
funcional Programática/ atividade: 170106.04.126.1508.8238
função: 04 - administração
Sub-função: 126 - Tecnologia da informação
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8238 - Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Natureza da despesa: 33.90.40-Serviços Tecnológicos da informação e 
comunicação Pessoa Jurídica.
Valor Mensal: r$ 92.970,00
Valor Total: r$ 557.820,00
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração Tributária do Estado do Pará – fiPaT.
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 27/09/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, EM EXErcÍcio: aNidio MoUTiNHo.

Protocolo: 858330

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº2142, 27 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da fa-
ZENda, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº2022/1233353- rESolVE:
coNcEdEr a servidora Márcia HElENa oliVEira cardoSo, cargo as-
sistente administrativo, matrícula nº 32517481/1 portador do cPf nº 
25194771215, 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
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 2.000,00 (dois mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101- rEcUrSoS ordiNárioS
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os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT
-PorToS E aEroPorToS, não subordinadas ao processo normal de aplica-
ção, referente ao mês de SETEMBro do exercício corrente, e deverão ser 
aplicados 30(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a Prestação de contas deverá ocorrer até o 5º (quinto) dia útil após o 
período de aplicação.
anídio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 858135

oUtras MatÉrias
.

decisÃo de recUrso adMiNistratiVo
referente: Proc.: 2022/736818
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº. 012/2022/SEfa.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela PorTaria Nº 593 de 19/03/2019 (publicado no doE sob nº 
33.832 de 21/03/2019), e face o despacho proferido pela célula de Gestão 
de licitações e contratos (cGlc) à seqüência 150;
considerando o recurso administrativo interposto pela empresa BUll lTda;
considerando a contrarrazão interposta pela empresa coMPWirE iNfor-
MáTica lTda;
considerando a decisão proferida pelo Pregoeiro na seqüência 216;
analisadas as razões apresentadas pela recorrente, adoto em decisão os 
argumentos constantes das informações prestadas pelo Pregoeiro e resolvo 
conhecer e julgar iMProcEdENTE ao recurso administrativo apresentado 
pela empresa BUll lTda, nesse sentido declaro como vencedora a empre-
sa coMPWirE iNforMáTica lTda, em atendimento ao decreto Estadual 
534/2020, art. 13, iii, iV e V com sua adJUdicaÇÃo e HoMoloGaÇÃo.
Publique-se, dando amplo conhecimento desta decisão.
Belém/Pa, 27 de setembro de 2022.
aNÍdio MoUTiNHo
diretor de administração - em exercício

Protocolo: 858569
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios- tarF
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
*acÓrdÃo N. 8568 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 19579 - dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 372018510001331-5). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTaS. TraNSfE-
rÊNcia ENTrE ESTaBElEciMENToS do MESMo TiTUlar. iMProcEdÊN-
cia do laNÇaMENTo. 1. deve ser mantida a decisão de primeira ins-
tância que declara a improcedência do lançamento tributário formalizado 
para cobrança do icMS diferencial de alíquotas, quando comprovado que 
a operação interestadual refere-se à transferência de bens entre estabele-
cimentos do mesmo titular. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: 
UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 05/09/2022. daTa do acÓr-
dÃo: 09/09/2022.
*rePUBLicaÇÃo do acÓrdÃo Nº 8568, PUBLicado no d.o.e Nº 
35.121 eM 20/09/2022, por ter saído com incorreção .

Protocolo: 858392
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201001109 de 27/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006743/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: Jandrisson Jose figueiredo ramos – cPf: 394.172.042-20
Marca: NiSSaN/KicKS SENSE cVT 1.6 ToTal flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001111 de 27/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006465/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: isaac lobo da Silva – cPf: 477.117.952-20
Marca: cHEV/oNiX 10MT lT2 HacTH Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005591, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006765/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: Jamerson Wagner lima Nascimento – cPf: 565.886.402-00
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U0lT062652
Portaria n.º202204005593, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006744/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulo Sergio Guimaraes Bello – cPf: 526.474.802-06
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XS 15 MT/Pas/automovel/9BrB29BT7H2140974
Portaria n.º202204005595, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 122022730001213/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose luiz de almeida rocha – cPf: 091.543.372-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BEXN2083127
Portaria n.º202204005597, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006767/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: Everardo Soares de araujo – cPf: 121.360.182-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG270096

Portaria n.º202204005599, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006719/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: franciomar de freitas Melo – cPf: 391.648.612-87
Marca/Tipo/chassi
ford/Ka SEl 1.5 Sd B/Pas/automovel/9BfZH54J7J8036079
Portaria n.º202204005601, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006734/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 aramis Vieira Junior – cPf: 635.631.852-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd19716TH3313492
Portaria n.º202204005605, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006658/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: Nazareno cravo Pantoja – cPf: 410.328.882-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3407851
Portaria n.º202204005607, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006665/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: denias cordeiro de oliveira – cPf: 087.452.692-20
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT48V0JG261121
Portaria n.º202204005609, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006771/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: ailton Pinheiro antunes – cPf: 805.965.762-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd X/Pas/automovel/9BrB29BT1E2031115
Portaria n.º202204005611, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006355/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: Eduardo Masahiro Takashima – cPf: 141.819.592-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX 10MT lT1/Pas/automovel/9BGEB48a0NG143913
Portaria n.º202204005613, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006745/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: Jaime dos reis da camara – cPf: 236.533.882-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.0MT lT/Pas/automovel/9BGKS69B0fG138504
Portaria n.º202204005615, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006763/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: Emilene Josilene Vanzeler Gomes – cPf: 615.373.222-49
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl McV/Pas/automovel/9BWdG45U2JT047486
Portaria n.º202204005617, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006710/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 luiz freitas de carvalho – cPf: 430.927.212-68
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45Z6M4008427
Portaria n.º202204005619, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006721/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: Newton Tavares Barata – cPf: 674.298.312-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10MT lT1/Pas/automovel/9BGEB69a0MG167626
Portaria n.º202204005621, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 22022730002579/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: Hellry fabiano de lima Souza – cPf: 741.427.472-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/doBlo aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd11970UG1136379
Portaria n.º202204005623, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 122022730001261/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 alves de lima – cPf: 141.564.822-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l MT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520lB145306
Portaria n.º202204005625, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006751/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: João Batista X. de amorim – cPf: 177.337.662-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3350853
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Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005603, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 0020227300066310/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudança de categoria em veículo benefciado pela isenção 
de ipva, placa qew9i41
interessado: Telma Maria da Silva – cPf: 116.649.322-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/doBlo ESSENcE 7l E/Pas/automovel/9Bd1196GdJ1145196
Portaria n.º202204005604, de 27/09/2022 - 
Proc n.º 0020227300065438/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 qeb4j95
interessado: Jose ronaldo rodrigues Batista – cPf: 145.607.802-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBd3HEXK0397341

Protocolo: 858273

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2022
o BaNco do ESTado do Pará S.a. torna público que realizará, nos ter-
mos da lei nº 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contra-
tos¹, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE BriNdES PErSoNaliZadoS – aGENda, 
caiXa rÍGida coM rElÓGio aNalÓGico E caNETaS PErSoNaliZadaS 
Para diVUlGaÇÃo iNSTiTUcioNal/coMErcial do BaNco do ESTado 
DO PARÁ S.A.- BANPARÁ, conforme condições, quantidades, especifica-
ções, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 10.10.2022
Horário: 10h (horário de Brasília)
SiSTEMa dE liciTaÇÕES: www.gov.br/compras
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 28/09/2022, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará (www.banpara.b.br) e sites 
www.gov.br/compras  e www.compraspara.pa.gov.br ; ou, (ii) Na sede do 
BaNPará (av. Presidente Vargas, nº 251, Ed. BaNPará – 1º andar, comér-
cio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de  R$0,25 (vinte e 
cinco centavos) por folha (conta-corrente nº 800.002-6, agência nº 11 do 
BaNPará), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
Belém-Pará, 28 de setembro de 2022.
Marina furtado
Pregoeira

Protocolo: 858342

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 1118 de 23 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. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1198211.
rESolVE:
loTar, a contar de 26/09/2022, a servidora adriaNa BaNdEira doS 
SaNToS PlaTilHa, matrícula n° 57195756/4, cargo aGENTE adMiNiS-
TraTiVo, no 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE.
Portaria N° 1119 de 23 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. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/987545.
rESolVE:
loTar, a contar de 30/06/2022, o servidor ricardo SoUZa E caSTro, 
matrícula n° 5960085/3, cargo adMiNiSTrador, no GaBiNETE do SE-
crETário, com atuação na SaPS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 23.09.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 858350

Portaria N° 0856 de 27 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 2022/1227957.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora roSalBa aMaral PiNESE, matrícula nº 2010690/1, 
lotada no cENTro dE SaÚdE - icoaraci/aTENÇÃo PSicoSSocial, para 
responder pelo cargo comissionado de cHEfE dE UNidadE MiSTa/ daS-
3, no período de 03.10.2022 a 01.11.2022, em substituição ao titular JoÃo 
MacHado fUrTado, matrícula nº 5754488/7, que se encontrará em gozo 
de férias regulamentares.
Portaria N° 0857 de 27 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 2022/1232091.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora VEra lUcia foNSEca dE SoUZa, matrícula nº 
723274/3, lotada na diViSÃo dE SaÚdE MENTal, para responder pelo 
cargo comissionado de cHEfE da diViSÃo dE SaÚdE MENTal/ daS-3, 
no período de 03.10.2022 a 01.11.2022, em substituição a titular Maria 
ildENEY cardoSo MoraiS, matrícula nº 5956009/1, que se encontrará 
em gozo de férias regulamentares.
Portaria coLetiVa N° 0858 de 27 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 do PaE nº 2022/1234767.
r E S o l V E:
i - dESiGNar, o servidor caio da SilVa GoNÇalVES, matrícula nº 5965750/1, 
para ocupar a fUNÇÃo dE aGENTE PÚBlico dE coNTrolE iNTErNo.
ii - dESiGNar, a servidora cÂNdida Maria doS SaNToS BorGES, ma-
trícula nº 57195418/4, para ocupar a fUNÇÃo dE aGENTE PÚBlico dE 
coNTrolE iNTErNo.
Portaria coLetiVa N° 0859 de 27 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 do PaE nº 2022/1054790.
r E S o l V E:
DESIGNAR, os servidores listados abaixo, para comporem junta oficial mul-
tiprofissional do 1º CRS, conforme necessidade de implementação da Lei nº 
9.313/2021 de 17/09/2021, publicada no doE nº 34.704 de 20/09/2021, 
referente ao Horário Especial dos Servidores Públicos Estaduais.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo

54190159/1 PaTrÍcia criSTiNa cardoSo GUEdES PSicÓloGo 1º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE

57195010/1 rEGia aMaraNTE MoNTEiro dE frEiTaS aSSiSTENTE Social 1º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 27.09.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 858295

.

.

errata
.

errata da Publicação referente ao documento descritivo, anexo 
e parte indissociável ao coNtrato assisteNciaL Nº 04/2021 – 
HosPitaL dr. aFoNso rodriGUes FiLHo Ltda, Publicada no doe 
Nº 34.735, do dia 15 de outubro de 2021, sob o Protocolo: 716200.
oNde LÊ:
EIXO IV - Definição de indicadores para avaliação qualitativa:

1. iNdicadores de ateNÇÃo À saÚde
iNdicadores da assistÊNcia

tiPo iNdicador Meta teNdÊNcia FoNte PoNtUaÇÃo

Hospitalar
Taxa de Mortalidade 

institucional 3% < 

relatório da 
comissão 

Óbitos

≤ 3 = 8
>3 a 5 = 5

> 5 = 0

Hospitalar
Taxa de infecção 

Hospitalar 2% < relatório cciH
≤ 2 = 10

>2 a 3, 5 = 5
> 3,5 = 0

Hospitalar
Taxa de ocupação de 

leitos clínicos 85% = relatório SEr/
SiH

> 85 = 8
< 84 a 75 =6

<75 = 4

Hospitalar
Taxa de ocupação de 

leitos cirúrgicos 85% = relatório SEr/
SiH

> 85 = 8
< 84 a 75 =6

<75 = 4

Hospitalar
Tempo Médio de Perma-
nência por leitos clinicos 5 dias < relatório SEr

≤ 5 = 8
> 5 a 9 = 5
> 9 a 12 = 2

> 12 = 1

Hospitalar

Tempo Médio de 
Permanência por leitos 

cirúrgicos 4 dias < relatório SEr

≤ 4 = 8
> 4 a 8 =5

> 8 a 11 = 2
>11 = 1
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ambulatorial 
(análises
clínicas)

Tempo médio p liberação  
de resultados de exames 

de análises clínicas.  02 dias > SiSlaB

> 2 = 5
> 2 a 5 = 3

> 5= 2

ambulatorial

Tempo  médio  p libe-
ração  de

resultados  de
exames  de diagnósti-

cos  por
imagem

  02 dias > SiSlaB
> 2 = 5

> 2 a 5 = 3
> 5= 2

ToTal dE PoNToS 60

4.5. EIXO V – Definição dos recursos financeiros e respectivas fontes en-
volvidas na contratualização:

ProGraMaÇÃo orÇaMeNtÁria
orÇaMeNto PrÉ-FiXado

1. recUrso de FoNte FederaL
Limite Financeiro de Média complexidade Mensal (r$) anual (r$)

Média da Produção ambulatorial 27.168,18 326.018,16
Média da Produção Hospitalar 536.100,08 6.433.200,96

SubTotal (a) 563.268,26 6.759.219,12
2. recUrso de FoNte estadUaL

Média da Produção Hospitalar 536.100,09 6.433.201,08
SubTotal (b) 536.100,09 6.433.201,08

Total Geral: subtotal (a) + (b) 1.099.368,35 13.192.420,20

4.6. EiXo Vi – forma de monitoramento e avaliação das metas quantitativas e 
qualitativas, e repasse de recursos vinculados ao desempenho alçado.
b) METaS QUaliTaTiVaS:
faiXa dE dESEMPENHo:

FaiXa de deseMPeNHo/PoNtUaÇÃo
PerceNtUaL do totaL de 
recUrsos destiNados ao

deseMPeNHo
VaLor eM r$

90 ou mais pontos 100% r$ 439.747,34
70 a 89 pontos 90% r$ 395.992,60
60 a 79 pontos 80% r$ 351.797,87
50 a 69 pontos 70% r$ 307.823,13

abaixo de 50 pontos 50% r$ 219.873,67

Leia-se:
EIXO IV - Definição de indicadores para avaliação qualitativa:

1. iNdicadores de ateNÇÃo À saÚde

iNdicadores da assistÊNcia

tiPo iNdicador Meta teNdÊNcia FoNte PoNtUaÇÃo

Hospitalar
Taxa de Mortalidade 

institucional 3% < 

relatório da 
comissão 

Óbitos

≤ 3 = 8
>3 a 5 = 5

> 5 = 0

Hospitalar
Taxa de infecção 

Hospitalar 2% < relatório cciH
≤ 2 = 10

>2 a 3, 5 = 5
> 3,5 = 0

Hospitalar
Taxa de ocupação de 

leitos clínicos 85% = relatório SEr/
SiH

> 85 = 8
< 84 a 75 =6

<75 = 4

Hospitalar
Taxa de ocupação de 

leitos cirúrgicos 85% = relatório SEr/
SiH

> 85 = 8
< 84 a 75 =6

<75 = 4

Hospitalar
Tempo Médio de Perma-
nência por leitos clinicos 5 dias < relatório SEr

≤ 5 = 8
> 5 a 9 = 5
> 9 a 12 = 2

> 12 = 1

Hospitalar

Tempo Médio de 
Permanência por leitos 

cirúrgicos 4 dias < relatório SEr

≤ 4 = 8
> 4 a 8 =5

> 8 a 11 = 2
>11 = 1

ambulatorial 
(análises
clínicas)

Tempo médio p liberação  
de resultados de exames 

de análises clínicas.  02 dias < SiSlaB

< 2 = 5
> 2 a 5 = 3

> 5= 2

ambulatorial

Tempo  médio  p libe-
ração  de

resultados  de
exames  de diagnósti-

cos  por
imagem

  02 dias < SiSlaB
< 2 = 5

> 2 a 5 = 3
> 5= 2

ToTal dE PoNToS 60

4.5. EIXO V – Definição dos recursos financeiros e respectivas fontes en-
volvidas na contratualização:

ProGraMaÇÃo orÇaMeNtÁria
orÇaMeNto PrÉ-FiXado

1. recUrso de FoNte FederaL
Limite Financeiro de Média complexidade Mensal (r$) anual (r$)

Média da Produção ambulatorial 27.168,18 326.018,16
Média da Produção Hospitalar 532.831,82 6.393.981,84

SubTotal (a) 560.000,00 6.720.000,00
2. recUrso de FoNte estadUaL

Média da Produção Hospitalar 539.368,35 6.472.416,60
SubTotal (b) 539.368,35 6.472.416,60

Total Geral: subtotal (a) + (b) 1.099.368,35 13.192.416,60

4.6. EiXo Vi – forma de monitoramento e avaliação das metas quantitativas e 
qualitativas, e repasse de recursos vinculados ao desempenho alçado.
b) METaS QUaliTaTiVaS:
faiXa dE dESEMPENHo:

FaiXa de deseMPeNHo/PoNtUaÇÃo
PerceNtUaL do totaL de 
recUrsos destiNados ao

deseMPeNHo
VaLor eM r$

85 ou mais pontos 100% r$ 439.747,34
70 a 84 pontos 90% r$ 395.992,60
60 a 69 pontos 80% r$ 351.797,87
50 a 59 pontos 70% r$ 307.823,13

abaixo de 50 pontos 50% r$ 219.873,67

Protocolo: 858377

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 001/2022
Nº do iNSTrUMENTo: 13º TErMo adiTiVo ao coNVÊNio Nº 03/2019.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, cNPJ nº. 
05.054.929/0001-17 e o HoSPiTal GEral dE BraGaNÇa, cNPJ nº 
07.981.245/0001-96, cNES nº 2678756.
BaSE lEGal do aPoSTilaMENTo: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 
8.666/93.
oBJETo do TErMo adiTiVo: o presente instrumento tem por objetivo 
acréscimo de valor referente à despesa de custeio, em caráter temporário, 
em conformidade com a Portaria GM/MS nº 745, de 05 de abril de 2022 
que habilita o ente portador do cNES nº 2678756 - Hospital Geral de Bra-
gança (HGB) a receber a aplicação de emendas parlamentares para incre-
mento temporário de custeio na atenção especializada, conforme proposta 
fNS/MS nº 360004421932022-00, para o atendimento de despesas com 
custeio na manutenção de unidade especializada de saúde.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: adequar a fonte de recurso da dotação 
orçamentária do instrumento contratual para cobertura de suas despesas 
no exercício financeiro de 2022.
fonte de recurso: 7149010575
ordENador dE dESPESa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.
Belém, 27 de setembro de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETario adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 858528

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a errata PUBLicada No diÁrio oFiciaL 
Nº 34.775, de 25 de NoVeMBro de 2021, soB o ProtocoLo 
Nº 732867 - relativos ao documento descritivo, anexo do contrato as-
sistencial nº 004/2021 - Hospital dr. afonso rodrigues.

Protocolo: 858380

.

.

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°: 084/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de atualização na as-
sistência ao Pré-Natal e Emergências obstétricas, Unidade i, ii, iii, iV e V, 
para o município de cametá, Turma i, no período de 26 à 30/09/2022, no 
horário de 13:00 às 19:00h, totalizando 30 horas-aula.
Valor Total: r$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais)
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data da assinatura: 22/09/2022
Vigência: 22/09 a 21/10/2022
orçamento: NE nº 00312/2022
Programa de Trabalho  Natureza da despesa fonte do recurso  origem do 
recurso
10128150789240000  - 33903600 -  0349002041  - federal
contratado: Maria de fátima Bastos da costa - cPf. Nº 709.972.842-34
Endereço: Tv. carlos de carvalho, Nº 694 Bairro: Jurunas – Belém - Pa
cEP: 66030-000
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 858396
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 085/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de atualização na as-
sistência ao Pré-Natal e Emergências obstétricas, Unidade i, ii, iii, iV e V, 
para o município de cametá, Turma i, no período de 26 à 30/09/2022, no 
horário de 13:00 às 19:00h, totalizando 30 horas-aula.
Valor Total: r$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais)
data da assinatura: 20/09/2022
Vigência: 20/09 a 19/10/2022
orçamento: NE nº 00308/2022
Programa de Trabalho  Natureza da despesa fonte do recurso  origem do 
recurso
10128150789240000  - 33903600 -  0349002041  - federal
contratado: Elidiane de carvalho ribeiro - cPf. Nº 788.298.102-82
Endereço: rua cesário alvin, Nº 604 Bairro: cidade Velha – Belém - Pa
cEP: 66023-170
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 858266

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 52/2022 
de 22 de seteMBro de 2022

a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Portaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, 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 e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
84883 / Manoel Marçal Pereira / 049.145.892-49
Número de diárias: 8,5 (oito diárias e meia)
Valor: r$ 2.017,73(dois mil e dezessete reais e setenta e três centavos).
Período: 23/09 a 01/10/2022
origem: Belém
destinos: cametá e limoeiro do ajurú
objetivo : realizar entrega de material diático do curso introdutório para 
ACS – Módulo II; Conduzir veículo oficial com servidores que irão realizar 
Abertura e Supervisão Pedagógica do Curso de Qualificação para ACS – 
Modulo ii, no município de limoeiro do ajuru.
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 858057

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

coNtrato
.

contrato n°: 54
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/497870
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de Material de Consumo para ações de Oficina ortopé-
dica da UrE MarcEllo caNdia de abrangência do 1º centro regional de 
Saúde/ SESPa, pelo período de12 (doZE) meses.
Valor Total: r$ 201.498,23 (dUZENToS E UM Mil QUaTrocENToS E No-
VENTa E oiTo rEaiS E ViNTE E TrÊS cENTaVoS).
data da assinatura: 27/09/2022
Vigência: 27/09/2022 à 27/09/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 12/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: federal

diSProl diSTriBUidora dE ProdUToS EirEli
cNPJ/Mf: 36.190.482/0001-37
Endereço: rua Maria Mazarelo, nº 29 Bairro: centro ananindeua-Pa.
cEP:67.030-390
TEl:(91)2123-0569
e-mail: distripoldistribuidoraprodutos@gmail.com
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa
contrato n°: 55
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/497870
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de Material de Consumo para ações de Oficina ortopé-
dica da UrE MarcEllo caNdia de abrangência do 1º centro regional de 
Saúde/ SESPa, pelo período de12 (doZE) meses.
Valor Total: r$ 363.615,62 (TrEZENToS E SESSENTa E TrÊS Mil SEicEN-
ToS E QUiNZE rEaiS E SESSENTa E doiS cENTaVoS).
data da assinatura: 27/09/2022
Vigência: 27/09/2022 à 27/09/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 12/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: federal
J & l diSTricoM lTda ME
cNPJ/Mf nº 23.724.296/0001-99
Endereço: av. Senador lemos, 2349- Sala 110 altos
Bairro: Telégrafo sem fio Belém/Pa
cEP: 66.113-000 Telefone: (91) 3015-8108
E-mail: jldistricom@hotmail.com
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa
contrato n°: 56
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/497870
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de Material de Consumo para ações de Oficina ortopé-
dica da UrE MarcEllo caNdia de abrangência do 1º centro regional de 
Saúde/ SESPa, pelo período de12 (doZE) meses.
Valor Total: r$ 128.718,74 (cENTo E ViNTE E oiTo Mil SETEcENToS E 
dEZoiTo rEaiS E SETENTa E QUaTro cENTaVoS).
data da assinatura: 27/09/2022
Vigência: 27/09/2022 à 27/09/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 12/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: federal
SElaria irMÃoS aNdradE lTda
cNPJ/Mf nº 70.986.245/0001-15
Endereço: aVENida GETUlio VarGaS, 760, Bairro caTETE
dorES dE caMPoS-MG
cEP: 3621300
Telefone: (32) 3353-1217
E-mail: licitacoes@selariairmaosandrade.com.br
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa
contrato n°: 57
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/497870
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de Material de Consumo para ações de Oficina ortopé-
dica da UrE MarcEllo caNdia de abrangência do 1º centro regional de 
Saúde/ SESPa, pelo período de12 (doZE) meses.
Valor Total: r$ 569,52 (QUiNHENToS E SESSENTa E NoVE rEaiS E ciN-
QUENTa E doiS cENTaVoS).
data da assinatura: 27/09/2022
Vigência: 27/09/2022 à 27/09/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 12/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: federal
iNTErJET coMErcial lTda
cNPJ:59.403.410/0001-26
Endereço: rua Sobrália nº 422 Bairro Vila Géa
cEP: 04691-020 * São Paulo – SP
Telefone: (11) 5632-4300
E-mail: renata@interjet.com.br
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 858613
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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 17/2022 – PrEGÃo ElETrÔNico 
Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa para aQUiSiÇÃo dE 200(duzentos) 
coMPUTadorES incluindo: (teclado, mouse, monitor 23 Pol’); 200(du-
zentos) NoBrEaKS; 25(vinte e cinco) NoTEBooKS; 120(cento e vinte) 
iMPrESSoraS MUlTifUNcioNaiS (BUlK iNK); 10 (dez) SErVidorES 
dE rEdES; 15 (quinze) daTaSHoW; 06 (seis) TElEViSorES 40” Para 1º 
crS/ SESPa. Por UM PErÍodo dE 12 MESES.
Empresa vencedora:
MEGa diSTriBEM lTda
cNPJ/Mf: 44.931.840/0001-43

Total do fornecedor: r$ 1.209.000,00

(HUM MilHÃo, dUZENToS E NoVE Mil rEaiS).
EccoPoWEr SiSTEMaS dE ENErGia iMPorTaÇÃo, EXPorTaÇÃo EirEli
cNPJ/Mf nº 10.399.398/0002-15

Total do fornecedor: r$ 85.000,00

(oiTENTa E ciNco Mil).
M J dE a coSTa EirElE
cNPJ/Mf nº 30.849.084/0001-01

Total do fornecedor: r$ 140.000,00

(cENTo E QUarENTa Mil).
GifEr coMErcio iMP. E EXP. dE EQUiPaMENToS dE iNforMaTica lTda
cNPJ: 23.140.602/0001-40

Total do fornecedor: r$ 258.000,00

(dUZENToS E ciNQUENTa E oiTo Mil).
METdaTa TEcNoloGia da iNforMaÇÃo
cNPJ: 28.584.157/0003-92

Total do fornecedor: r$ 80.288,40

(oiTENTa Mil, dUZENToS E oiTENTa E oiTo rEaiS E QUarENTa cENTaVoS).
BiT coMErcio EirEli
cNPJ: 04.141.941/0001-04

Total do fornecedor: r$ 13.000,00

(TrEZE Mil rEaiS).
ToTal do PrEGÃo: r$ 1.785.288,40(HUM MilHÃo, SETEcENToS E oiTENTa 
E ciNco Mil dUZENToS E oiTENTa E oiTo rEaiS E QUarENTa cENTaVoS).
Belém, 27 de Setembro de 2022
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1ºcrS/SESPa

Protocolo: 858547

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
eXtrato de editaL PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/3º crs/sesPa/2022
Processo administrativo n° 2022/643059
o 3º crS/SESPa, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo Menor Preço, conforme descrição abaixo:
oBJETo: aquisição de material de consumo: Suprimentos de informática 
(cartuchos, tonners, e tintas originais) para as impressoras deste 3º centro 
regional de Saúde/SESPa (escritório) e das Unidades de Saúde municipais 
não descentralizadas, gerenciadas pelo mesmo.
daTa da aBErTUra: 07 de outubro de 2022.
Hora dE aBErTUra: 09:30h (horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.gov.br/compras
UaSG: 926012 (3º crS/ SESPa)
ProGraMa dE TraBalHo: 4120008338c
NaTUrEZa dE dESPESa: 339030
foNTE dE rEcUrSo: 0103000000
a integra do Edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal – coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br (www.com-
prasgovernamentais.gov.br), e no Portal Eletrônico de compras do Gover-
no do Estado do Pará – coMPraPará, no endereço www.compraspara.
pa.gov.br.
Mário MoraES cHErMoNT filHo
diretor do 3º crS/SESPa

Protocolo: 858054

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico
Nº 010/3ºcrs/sesPa/2022
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/3º crS/SESPa, que opinou 
pelo prosseguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico nº 010/3ºcrS/SES-
Pa/2022, no valor total de r$ 76.268,00 (setenta e seis mil e duzentos e 
sessenta e oito reais).
OBJETO: Aquisição de Materiais Gráficos (BANNERS, FOLHETOS E CARTA-
ZES), pelo período de 12 (doze) meses.
EMPrESa VENcEdora:
BraSil NorTE coMErcio dE MaTEriaiS EM GEral E SErViÇoS lTda - 
EPP, cNPJ: 24.011.497/0001-01, foi a vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 
pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 76.268,00 (setenta e seis 
mil e duzentos e sessenta e oito reais).
Valor total do Pregão Eletrônico nº 010/3ºcrS/SESPa: r$ 76.268,00 (se-
tenta e seis mil e duzentos e sessenta e oito reais).
castanhal – Pa, 26 de setembro de 2022.
Mário MoraES cHErMoNT filHo
diretor regional/3° crS/SESPa

Protocolo: 858175

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1133 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 supervisão de TFD, aos benefiaciarios cadastrados no 
programa, residente e domiciliados nas zona rural do município de Maga-
lhães Barata.
origem: castanhal-Pa.
destino: Magalhães Barata - Pa–  Período: 03 a 04/10 /2022
Servidores: Maria Edileuda de Sousa Pereira cargo: ag. administrativo 
cPf- 254.368.302.00 mat. 57197830
Eliana Maciel da Silva cavalcante cargo: Enfermeira cPf- 176.559.352.20 
mat. 5278074/3
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PorTariaS dE Nº 1134 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 servidoras que irão realizar supervisão de Tfd, aos be-
neficiários cadastrados no programa, residente e domiciliados nas zona 
rural do município de Magalhães Barata.
origem; castanhal- Pa.
destino:  Magalhães Barata -Pa.  Período: 03 a 04/10 /2022
Servidor:  cícero alves ferreira cargo: Motorista cPf- 108.102.502.68 
mat. 0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 858167
Portaria Nº 1132 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 com Secretário adjunto da SESPa no gabi-
nete/SESPa, para tratar sobre demandas deste Escritório regional e das 
Unidades que estão sob gerência deste 3ºcrS/SESPa.
origem: castanhal-Pa.
destino: Belém - Pa–  Período: 03 e 04/10 /2022
Servidores:  Mário Moraes chermont filho cargo: diretor regional cPf- 
663.815.332.34 mat. 5912309/2
rita de cássia da Silva Paiva cargo: ag. administrativo cPf- 210.841.142.91 
mat.54186174/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 858121
Portaria Nº 1130 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: acompanhar equipe técnica do Nível central na realização de 
monitoramento rápido de Cobertura-MRC  no município verificando IN 
loco, a cobertura pos campanha nacional de vacina, em atendimento a ci 
Nº 1124/2022dE 06/09/2022.
origem: castanhal-Pa.
destino: São domingos do capím - Pa–  Período: 03 a 07/10 /2022
Servidores:  Michelle aparecida cordeiro da conceição cargo: ag. adminis-
trativo cPf- 606.650.172.00 mat. 54194498/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 858061
Portaria Nº 1135 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 entregas de vacinas e insumos  de rotina referente ao 
mês de Outubro, afim de abastecer a rede de frio municipal via rota: Cas-
tanhal, inhangapí e São domingos do capím.
origem: castanhal-Pa.
destino: São domingos do capím - Pa–  Período: 05/10 /2022
Servidor: denilda da costa Martins Silva cargo: Enfermeira cPf-
394.420.982.68 mat. 57190559
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PorTariaS dE Nº 1136 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.
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objetivo: conduzir servidora que irá realizar entregas de vacinas e insu-
mos  de rotina referente ao mês de Outubro, afim de abastecer a rede de 
frio municipal via rota: castanhal, inhangapí e São domingos do capím.
origem; castanhal- Pa.
destino:  São domingos do capím -Pa.  Período: 05 /10 /2022
Servidor:  João ricardo da rocha rodrigues cargo: motorista cPf- 
689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 858203
Portaria Nº 1137 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 entregas de vacinas e insumos  de rotina referente ao 
mês de Outubro, afim de abastecer a rede de frio municipal via rota: Terr 
alta, São joão da Ponta, curuçá e Marapanim.
origem: castanhal-Pa.
destino: Marapanim - Pa–  Período: 06/10 /2022
Servidor: denilda da costa Martins Silva cargo: Enfermeira cPf-
394.420.982.68 mat. 57190559
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PorTariaS dE Nº 1138 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 realizar entregas de vacinas e insu-
mos  de rotina referente ao mês de Outubro, afim de abastecer a rede de 
frio municipal via rota: Terra alta, São João da Ponta, curuçá e Marapanim.
origem; castanhal- Pa.
destino:  Marapanim -Pa.  Período: 06/10 /2022
Servidor:  José raimundo Holanda de Melo costa cargo: motorista cPf- 
134.588.842.20 mat. 721220/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 858206
Portaria Nº 1139 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 entregas de vacinas e insumos  de rotina referente ao 
mês de Outubro, afim de abastecer a rede de frio municipal via rota: São 
francisco do Pará, igarapé-açú, Magalhães Barata e Maracanã.
origem: castanhal-Pa.
destino: Maracanã - Pa–  Período: 07/10 /2022
Servidor: denilda da costa Martins Silva cargo: Enfermeira cPf-
394.420.982.68 mat. 57190559
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PorTariaS dE Nº 1140 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 realizar entregas de vacinas e insu-
mos  de rotina referente ao mês de Outubro, afim de abastecer a rede de 
frio municipal via rota: São francisco do Pará, igarapé –açú, Magalhães 
Barata e Maracanã
origem; castanhal- Pa.
destino:  Maracanã -Pa.  Período: 07/10 /2022
Servidor:  Benedito José lima da Silva cargo: Motorista cPf- 
233.862.232.49 mat.5705304/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 858217

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito 2022
PUBLicaÇÃo do diÁrio oFiciaL do dia 22/07/2022
doE: 35.054
PorTariaS dE diáriaS: Nº 846
SErVidor: JoÃo ricardo da rocHa rodriGUES carGo: MoToriSTa 
cPf-689.018.952.34 MaT. 57205648/1
dESTiNo: MaracaNÃ PEriodo: 29/07/2022
ordENador: Mário MoraES cHErMoNT filHo

Protocolo: 858101

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 01 de 27 de setembro de 2022
a diretora do 4º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições que 
lhe foram conferidas através da PorTaria Nº 2.521- cGc de 13 de março 
de 2019, publicada no doE nº 33.824 de 14/03/2019 e PorTaria Nº 712, 
de 03 de agosto de 2022, publicada no doE nº 35.069 de 05/08/2022 
e, coNSidEraNdo a manifestação consignadas no parecer da coNJUr/
SESPA, de fls 84,85, constantes do processo 510887/2019, devidamente 
homologado através do despacho do GABINETE/SESPA fl.93.
rESolVE
i – instaurar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar através da co-
MiSSÃo PErMaNENTE dE ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar do 
4º crS/SESPa composta pelos servidores: lUiZa HElENa ProGÊNio dE 

SaNTaNa matricula 54190705-1 assistente Social, diNá fErrEira da 
coSTa -Enfermeira matrícula n° 57174866/1, e rEdSoN roGÉrio MoU-
ra GoNÇalVES- Enfermeiro, matricula 57190600-1 sob a presidência do 
primeiro, apurar irregularidades administrativas em desfavor da servidora 
E.M.l cargo: ENfErMEiro Matricula nº 57191201/1 , servidora desta SE-
crETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica – SESPa, descrito nos autos do 
processo acima referido.
ii – a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação de relatório 
final no prazo de 60 (sessenta) dias prorrogáveis por igual período, desde 
que por motivo fundamentado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
PaTricia dE fáTiMa liMa da SilVa
dirETora do 4º crS/ SESPa

Protocolo: 858182

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N°. 41 de 27 de seteMBro de 2022
a diretora do 4º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições que 
lhe foram conferidas através da PorTaria Nº 2.521- cGc de 13 de março 
de 2019, publicada no doE nº 33.824 de 14/03/2019.
rESolVE:
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei n° 5.810 / 24.01.1994, ao 
servidor MaNoEl iriNEU riBEiro, matrícula nº 5895002-1, agente ad-
ministrativo, lotado na central de regulação SaMU 4° centro regional de
Saúde, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, correspondente ao triênio de
19/10/2011 a 18/10/2014, no período de 01/11/2022 a 30/12/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaTrÍcia dE fáTiMa liMa da SilVa
dirETora do 4° crS - caPaNEMa

Protocolo: 858242

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 221 de 26/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para ParTiciPar da rEUNiÃo do 
GrUPo coNdUTor do Pri (PlaNEJaMENTo rEGioNal iNTEGrado) da 
rEGiÃo METroPoliTaNa iii.
VEÍcUlo oficial raNGEr NSV – 3d76
PErÍodo: 27/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dESTiNo (S): caSTaNHal- Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
JoÃo carloS riBEiro fidEliS 58530102 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 858122

Portaria Nº 220 de 26/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo do GrUPo coNdUTor do Pri (Pla-
NEJaMENTo rEGioNal iNTEGrado) da rEGiÃo METroPoliTaNa iii.
PErÍodo: 27/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dESTiNo (S): caSTaNHal- Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS 55687489-2 dirETor dE cENTro rEGioNal

aNToNia cEcÍlia dE SoUZa liMa 5896306/1 aGENTE adMiNiSTraTiVo

Maria dE NaZarÉ oliVEira E SoUZa 5145031 aGENTE dE SaÚdE

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 858119

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 085 de 27 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.
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r E S o l V E:
designar a servidora clarissa Mendes lobato de oliveira, cargo: odontólo-
ga, Matrícula: 57193911-1, para responder pelo chefe da divisão Técnica 
do 7º centro regional de Saúde, no período de 03/10/2022 a 08/10/2022, 
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: 858532

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 418  de 27 de seteMBro de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor Matrícula
raYMUNdo roNaldo do coUTo frEiTaS JUNior – farMacÊUTico –
Mat. 55209406/1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302  0103000000 339033 480,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de Santa cruz do arari.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 858252

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 374 de 27 de seteMBro de 2022
objetivo: instrumentilizar os técnicos e o coordenador municipal para de-
senvolverem as ações estratégicas de implementação e monitoramento 
dos programas da Política Nacional de alimentação e Nutrição (PNaN).
origem: BrEVES/Pá - cUrraliNHo/Pa.
Servidor (es): Mariene Gomes do Nascimento e Maria ivete Queiroz Tubi-
nambá, 4,5 diárias de 03 à 07/10/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 858599
Portaria Nº 373 de 27 de seteMBro de 2022
objetivo: realizar assessoramento técnico, supervisão e monitoramente 
do Programa Saúde do idoso, juntamente com o servidor amujacy Taveres 
Vilhena (coordenador estadual da Saúde do idoso)
origem: BrEVES/Pá - BaGrE/Pa.
Servidor (es): felipe oliveira rodrigues da Paes, 2,5 diárias de 29/09 à 
01/10/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 858594

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNar serVidor N° 82 de 26 de setembro de 
2022. a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, usan-
do das atribuições legais, coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94. 
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60. rESolVE: 
Designar como fiscal de contrato a servidora Elisângela Tapajós de Sousa, 
matricula funcional nº 5901207/1,celebrado com as empresas EMPrESa 
JTH coMErico lTda, J M foNSEca MarTiNS lTda e coNTaiNEr coMEr-
cio E SErVicoS lTda no processo 2021/889604 que tem como objeto: 
aquisição de Material de consumo- Equipamentos de Proteção individual 
– para ser utilizado nas ações de Prevenção e combate a coVid 19, que 
serão distribuidos às Equipes de Saúde do 9ºcrSSESPa – Escritório, caPS, 
UrE, divisão de Endemias, divisão Técnica, doca. de acordo com as es-
pecificações e quantidades constantes do Anexo I do Termo de Referência, 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão 
identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este 
instrumento, independente de transcrição. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 858194

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato NÚMero do coNtrato: 010/2022 Pro-
cesso Nº: 2021/889604 oBJETo: aquisição de Material de consumo- 
Equipamentos de Proteção individual – para ser utilizado nas ações de 
Prevenção e combate a coVid 19, que serão distribuídos às Equipes de 
Saúde do 9ºcrS-SESPa – Escritório, caPS, UrE, divisão de Endemias, 

Divisão Técnica, DOCA. De acordo com as especificações e quantidades 
constantes do anexo i - a que integra o Termo de referência, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identifica-
do no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instru-
mento, independente de transcrição coNTraTaNTE: 9º centro regional de 
Saúde da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará-9ºcrS/SESPa. 
cNPJ N°: 05.054.929/0001-17. coNTraTado: EMPrESa J M foNSEca 
MarTiNS lTda cNPJ 35.822.821/0001- 98 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi 
Nº 8.666/93 e lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Valor: r$ 3.000,00 
(Três mil reais) ViGÊNcia: 12 (doze) meses, contado a partir da data 
de sua assinatura doTaÇÃo orÇaMENTária: 908338, 908288, 908302, 
907684, 908874, 908881 ElEMENTo dE dESPESa: 339030 foNTE rEcUr-
So: 0103000000, 0132000000, 0149001435, 0149001654, 0149001512, 
0149001786, 0349001786, 0103006356, 0349008847 foro: Belém daTa 
da aSSiNaTUra: 20/09/2022 ENdErEÇo do coNTraTado: Travessa 
apinagés, 427, Sala: 03, Batista campos, Belém - Pará cEP: 66025-002. 
Santarém (Pá), 26 de Setembro de 2022. aline Nair liberal cunha diretora 
de centro regional

Protocolo: 858180

.

.

diÁria
.

diÁria.
Portaria Nº329 de 20 de setembro de 2022.fundamento legal: dE-
crETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar Monitoramento e asses-
soramento Técnico para uso dos sistemas SiM/SiNaSc e SiNaN..origem: 
Santarém/ Pa- Brasil
destino: Placas / Pa – Brasil.Período: 03/10/2022 a 07/10/2022 / N° de 
diárias: 4 ½ (quatro diárias e meia).Servidor:Juraci lopes da Silva.cPf: 
071.224.462-04.Matrícula: 479359
cargo: Motorista.ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 858125
diÁrias.Portaria Nº 330 de 22 de setembro 2022 .fundamento 
legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994..oBJETiVo: realizar 
levantamento Patrimonial e conferência para averiguar, registrar equipa-
mentos novos, atendido através do processo de aquisição n° 370789/13, 
para atender as necessidades do centro de saúde de cUrUá e para a 
implantação dos complexos reguladores e informatização do Estado do 
Pará..origem: Santarém/ Pa- Brasil..destino: curuá/ Pa – Brasil.Perío-
do: 17/10/2022 a 21/10/2022 N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia).
Servidores:Elisangela Tapajós de Sousa. cPf:621.800.612-34. Matrícula: 
59012071.cargo: Técnico de Enfermagem.ronaldo Gomes Nascimento 
.cPf:480.396.162-04.Matrícula: 57207377.cargo: Marinheiro fluvial de 
Máquinas.ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 858145

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria n° 424/2022, de 19/09/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos do CEREST Xingu do 10° 
crS/SESPa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Uruará e Medicilândia
Servidor: 555883757224644-1 / loUVEr SilVa dE SoUSa (Motorista) / 
4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 858369
Portaria n° 380/2022, de 13/09/2022
Portaria individual
objetivo: Participar de capacitação de médicos e enfermeiro para diagnós-
tico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Santarém
Servidor: 55208486/1 / KariNa loPES corrEa (assistente de direção) / 
3,5 diárias (completa) de 18/10/2022 a 21/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 858372
Portaria n° 0404/2022, de 20/09/2022 10:05:41
Portaria individual
objetivo: realizar monitoramento e acompanhamento dos programas da 
(ViSaMB, ViGiaGUa, ViGiSolo, ViGiar, ViSPEa)
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Senador José Porfírio
Servidor: 5160391-1/ JorGE Gil cHaGaS dE alMEida (Técnico de Vig. 
Sanitária) / 4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 858373
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Portaria n° 0403/2022, de 20/09/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar inspeção em serviços e produtos nas ações de vigilância 
sanitária dentre esses serviços atuar na (comissão de controle de infecção 
Hospitalar - cciH), do hospital deste município
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Senador José Porfírio
Servidor: 57224781 / EdiValdo dE SoUZa SilVa (Téc. de Enfermagem) 
/ 4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
Servidor: 57224934/2 / NilSoN caSTElo BraNco JUNior (TEcNico EM 
radioloGia) / 4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 858374
Portaria n° 379/2022, de 13/09/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar supervisão, monitoramento e coleta de laminas de ma-
lária para diagnóstico e tratamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
Destino (s): Senador José Porfirio (localidade TVR)
Servidor: 0504251 / GilBErTo Gil dE araUJo (agente de Saúde Pública) 
/ 4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
Servidor: 0504185 / GEraldo frEiTaS dE SoUSa (guarda de endemias) 
/ 4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 858358
Portaria n° 384/2022, de 16/09/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos da Divisão de Endemias do 
10° crS/SESPa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
Destino (s): Senador José Porfirio (localidade TVR)
Servidor: 5155452-1 / JaNdUY SiMÃo (Motorista) / 4,5 diárias (completa) 
de 17/10/2022 a 21/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 858359
Portaria n° 378/2022, de 13/09/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar captura de triatomíneo transmissor da doença de chagas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Uruara.
Servidor: 0504272 / fraNciSco GoNÇalVES doS SaNToS filHo (guar-
da de endemias) / 4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
Servidor: 57206441-1/ alMira PErEira da SilVa (agente de endemias) 
/ 4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 858360
Portaria n° 385/2022, de 16/09/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos da Divisão de Endemias do 
10° crS/SESPa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Uruara.
Servidor: 0498865 / adElio oliVEira da SilVa (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 858362
Portaria n° 423/2022, de 19/09/2022
Portaria coletiva
Objetivo: realizar monitoramento e capacitação de preenchimento das fi-
chas técnicas
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Uruará e Medicilândia
Servidor: 5918313-2 / QUEZia dE JESUS aNdradE SilVa (enfermeira) / 
4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
Servidor: 5895557-4/ liliaN MoraES doS SaNToS (assistente social) / 
4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 858366

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 243 de 16 de setembro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
 objetivo: conduzindo servidores da doca que irão acompanhar e avalia-
ção e auditoria dos processos de Tfd.
MUNiciPio: MaraBá/ abel figueiredo, Bom Jesus, rondon do Pará Nova ipixuna.
PEriodo: 19 a 23 /09/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
iZaQUE caValcaNTE dE araUJo Motorista 505659

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 858541
Portaria Nº 242 de 16 de setembro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: acompanhamento, avaliação e auditoria dos processos de Tfd.
MUNiciPio: MaraBá/ abel figueiredo, Bom Jesus, rondon do Pará Nova ipixuna.
PEriodo: 19 a 23 /09/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
MariNETE oliVEira cHaVES agente administrativo 57191006/1
JEaNE dE MoraiS doUrado chefe da doca 5897742/1

alEX SaNToS da SilVa agente administrativo 57209582/2

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 858458
Portaria Nº 232 de 06 de setembro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
 objetivo: conduzir servidor da vigilância que irá retirar produto químico 
(larvicida-Espinosade) liberado pela central Estadual UBV
 MUNiciPio: MaraBá/BElÉM
 PEriodo: 08 a 10/09/2022
(2/5 duas diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
JoSÉ SaraiVa aMado Motorista 503577

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 858355
Portaria Nº 231 de 06 de setembro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
 objetivo: retirar produto químico (larvicida-Espinosade) liberado pela 
central Estadual UBV
 MUNiciPio: MaraBá/BElÉM
 PEriodo: 08 a 10/09/2022
(2/5 duas diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
JoSE dE alENcar alVES riBEiro Guarda de Endemias 503494

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 858347
Portaria Nº 234 de 08 de setembro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: realizar monitoramento das campanhas de Vacinação contra 
Poliomielite, Seguimento Sarampo, atualização da caderneta Vacinal, Mo-
nitoramento das ações de Vigilância Sanitária-ViSa e Vigilância da Saúde 
do Trabalhador-ViSaT.
MUNiciPio: MaraBá/ Nova ipixuna, Jacundá e Goianésia do Pará.
PEriodo: 12 a 16/09/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

SErVidor carGo/fUNÇÃo MaTricUla
Maria aSSUNÇÃo da rocHa MacHado Técnica de Enfermagem 57206544-1

aNdrEZa ciNara criSTo aNdradE farmacêutica 5940382-1
SaNdra dE araUJo dE oliVEira Técnica de Enfermagem 5960467-1

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 858375
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Portaria Nº 235 de 08 de setembro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
 objetivo: conduzindo servidores da vigilância do 11º crS/SESPa que irá 
realizar monitoramento das campanhas de Vacinação contra Poliomielite, 
Seguimento Sarampo, atualização da caderneta Vacinal, Monitoramento 
das ações de Vigilância Sanitária-ViSa e Vigilância da Saúde do Trabalha-
dor-ViSaT.
 MUNiciPio: MaraBá/ Nova ipixuna, Jacundá e Goianésia do Pará.
 PEriodo: 12 a 16/09/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
iZaQUE caValcaNTE dE araUJo MoToriSTa 505659

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 858389

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 537 de 27 de setembro de 2022
Nome: fernando rodrigues ferreira.
cargo: agente de arte Práticas.
Matrícula/Siape: 5425212-2.
cPf: 265.935.642-49.
Período: 26 a 29.09.2022.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: floresta, Sapucaia e Pau d’arco
Objetivo: Firmar parcerias entres a VISA/Municipal e a população com a fi-
nalidade principal à disseminação sobre à temática sobre Vigilância sanitá-
ria, através do conhecimento do atendimento e recebimento de denúncias
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 858296

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

GoVerNo do estado do ParÁ
sisteMa ÚNico de saÚde
secretaria de saÚde PÚBLica
13º ceNtro reGioNaL de saÚde
LiceNÇa PrÊMio:
Portaria Nº 48 de 26 de seteMBro de 2022
coNcEdEr ao servidor fraNciSco alVES da SilVa NETo, Matricula nº 
57200855-2, ocupante do cargo de aG. adMiNiSTraTiVo, lotado no Escri-
tório regional/13ºcrS, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 26 
de dezembro de 2022 a 24 de Janeiro de 2023, referente ao triênio 22 de 
Maio de 2014 a 21 de Maio de 2017.
PUBliQUE–SE, rEGiSTrE–SE E cUMPra–SE. 26.09.2022
Helius cezar Tocantins de Souza
diretor do 13º crS/SESPa-cametá-Pa

Protocolo: 857566

diÁria
.

Portaria Nº 320 de 16 de agosto de 2022
Nome: Shirle Pontes de freitas (chefe de divisão) matrícula – 5948119-1; 
Maria Zuleide farias cei (assistente Social), matrícula – 5266195-1;
objetivo: realizar apoio técnico quanto as normas técnicas do PTfd. 2,5 
(duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para Baião, no período de 24 a 26/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 321 de 16 de agosto de 2022
Nome: alan cristhe Marques Vulcão (coord. do Núcleo de Planejamento), 
matrícula – 5913119-1; Helius cezar Tocantins de Souza (diretor regio-
nal), matricula – 5225949-5;
objetivo: realizar supervisão, monitoramento, avaliação e implementação 
dos instrumentos de planejamento da gestão do SUS, relacionado quanto a 
alimentação do sistema diGiSUS-Módulo Planejamento. 3,5 (três e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
Baião, no período de 28 a 31/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 323 de 16 de agosto de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícula – 
5910030-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1; Manoel otávio ribeiro Baia (Motorista), matricula 

– 0505208; Sandra Maria da costa Silva (agente administrativo), matrí-
cula – 8112/1;
objetivo: realizar supervisão e avaliação do sistema de informação da 
malária, SiVEP-Malária. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para limoeiro do ajuru, no período 
de 29 a 31/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 324 de 16 de agosto de 2022
Nome: Ederson Silva da Silva (agente de controle de Endemias) matrí-
cula – 57207637-1; denilson Silva cordeiro (agente de Saúde) matricula 
– 1086775;
objetivo: realizar supervisão e atualização de insumos no SiES. 2,5 (duas 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para oeiras do Para, no período de 29 a 31/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 325 de 16 de agosto de 2022
Nome: arialdo João Sanches de oliveira, (Técnico em ViSa), matrícula 
–5265983-2; camila fernandes Barra (chefe da divisão Técnica), matrí-
cula – 5967099-1;
objetivo: realizar ação de monitoramento, avaliação e fortalecimento da 
gestão em ViSa.  3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao desloca-
mento do município de cametá para Mocajuba, no período de 29/08 a 
01/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 326 de 18 de agosto de 2022
Nome: andressa alencar dos Santos de assis (Enfermeira), matrícula 
–5966198-1;
Objetivo: Participar da oficina de formação de avaliadores da iniciativa 
Hospital amigo da criança. 6,5 (seis e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para Belém, no período de 21 a 
27/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 327 de 18 de agosto de 2022
Nome: denilton de castro Tavares (farmacêutico), matrícula – 5850940-3;
Maria do Espírito Santo corrêa dos Prazeres (farmacêutica) matrícula – 
5959503-1;
objetivo: realizar visita técnica com intuito de contribuir para o moni-
toramento da implantação do sistema Nacional de Gestão da assistên-
cia farmacêutica – HoÓrUS. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para Mocajuba, no período de 23 
a 26/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 328 de 18 de agosto de 2022
Nome: antônio farias Xavier Neto (chefe administrativo), matrícula – 
6029570-2; José Mauricio Vanzeler Pompeu; (ag. administrativo) matrícu-
la – 57232496-1; Jonathan Baeta leão (agente administrativo), matrícula 
– 5966197-1;
objetivo: Vistoriar as embarcações que tem contrato de fornecimento de 
passagem fluvial com o 13ºCRS/SESPA para o trecho Oeiras/Belém/Oei-
ras e realizar pesquisa de mercado do referido trajeto para o serviço de 
fornecimento de passagem fluvial para o PTFD. 3,5 (três e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do 
Pará no período de 24 a 27/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 329 de 23 de agosto de 2022
Nome: antônio farias Xavier Neto (chefe administrativo), matrícula – 
6029570-2; Joás Heleno Soares de Souza (agente Público de controle), 
matrícula – 57233233-1;
objetivo: realizar procedimento de controle interno e organização de al-
moxarifado no HPP de oeiras do Pará. 2,5 (duas e meia) diárias, corres-
pondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do Pará no 
período de 29 a 31/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 330 de 23 de agosto de 2022
Nome: Shirle Pontes de freitas (chefe de divisão) matrícula – 5948119-1; 
ilana Monique do Socorro de Moraes carvalho (agente administrativo), 
matrícula – 5913132-1;
objetivo: realizar visita técnica para monitoramento e avaliação dos pro-
cedimentos de Saúde realizados no Hospital municipal. 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
Baião, no período de 29 a 31/08/2022
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 331 de 23 de agosto de 2022
Nome: andressa alencar dos Santos de assis (Enfermeira), matrícula 
–5966198-1;
objetivo: realizar planejamento junto aos municípios para a campanha do 
Outubro Rosa, avaliar inserção de dados do SISCAN, implantar fluxogra-
mas para condução de casos com mamografia de rastreamento alterada. 
2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município 
de cametá para Baião, no período de 01 a 03/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 332 de 23 de agosto de 2022
Nome: Vicente filho assunção da cruz (fiscal de contrato), matricula – 
57233230-1;
Objetivo: Supervisionar e fiscalizar o postos de vigilância do hospital de 
pequeno porte de Oeiras do Pará, afim de subsidiar o relatório bimestral 
de fiscalização a ser encaminhado para o gerenciamento do GT-Contratos 
e convênios/SESPa. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslo-
camento do município de cametá para oeiras do Pará, no período de 01 a 
03/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
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Portaria Nº 333 de 24 de agosto de 2022
Nome: ionilson alves da Silva (resp. pela rede regional de frio), matrí-
cula – 5900470-1;
objetivo: realizar abastecimento de imunobiológicos e insumos e inventá-
rio na rede de frios do município. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para Baião, no período de 05 a 
07/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 334 de 24 de agosto de 2022
Nome: andressa alencar dos Santos de assis (Enfermeira), matrícula 
–5966198-1;
objetivo: realizar planejamento junto aos municípios para a campanha do 
Outubro Rosa, avaliar inserção de dados do SISCAN, implantar fluxogra-
mas para condução de casos com mamografia de rastreamento alterada. 
2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município 
de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 05 a 07/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 335 de 24 de agosto de 2022
Nome: Mairley albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014;
objetivo: realizar monitoramento nas ações, avaliação conjuntamente no 
sistema SiSaB e orientação as equipes e coordenação quanto aos registros 
pertinentes as linhas de ações do PSE, crescer saudável e Semana na Esco-
la. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento de cametá 
para Mocajuba, no período de 05 a 07/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 336 de 24 de agosto de 2022
Nome: João Batista Pinheiro (Técnico em Saúde), matrícula – 0505204; ca-
mila fernandes Barra (chefe da divisão Técnica), matrícula – 5967099-1;
objetivo: realizar monitoramento dos Programas de Vigilância da quali-
dade da água para consumo humano vigiagua, forma de atuação Visamb/
Gal, Vigissolo, Vspea (agrotóxico), vigiar, bem como realizar orientação 
quanto as planilhas de acompanhamento e cadastro do município. 3,5 (três 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para oeiras do Pará, no período de 07 a 10/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 337 de 24 de agosto de 2022
Nome: andressa alencar dos Santos de assis (Enfermeira), matrícula 
–5966198-1;
objetivo: realizar planejamento junto aos municípios para a campanha do 
Outubro Rosa, avaliar inserção de dados do SISCAN, implantar fluxogra-
mas para condução de casos com mamografia de rastreamento alterada. 
2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município 
de cametá para Mocajuba, no período de 08 a 10/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 338 de 24 de agosto de 2022
Nome: Valéria de Paula Maciel Pantoja (Enfermeira), matrícula – 57191022-1;
objetivo: “realizar Planejamento para aumento da cobertura vacinal no mu-
nicípio”. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do mu-
nicípio de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 08 a 10/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Protocolo: 858111

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°150/2022 – HoL
objeto: coNTraTaÇÃo de EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS coNTÍNUoS dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa, corrETiVa coM 
forNEciMENTo dE PEÇaS E/oU ParTES dE ar coNdicioNado, do TiPo 
JaNEla, SPliT ParEdE, SPliT PiSo E TETo, cHillEr, faNcoil E oUTroS, 
iNSTaladoS NaS dEPENdÊNciaS PrEdiaiS do HoSPiTal oPHir loYola
data: 10/10/2022
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, 27 de setembro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 858209

.

.

errata
.

No extrato Publicado no doe n° 35.128 de 26 de setembro de 2022, 
que trata da Portaria N° 760/2022-GaB/HoL, referente à instaura-
ção de Processo administrativo para apuração de possível responsabilida-
de, imputada à empresa: BrENo rafaEl daS cHaGaS BarBoSa.
oNde se LÊ:
Processo n° 2022/107891 de 10/02/2020
Leia-se:
Processo n° 2020/107891 de 10/02/2020

Protocolo: 858628

No extrato Publicado no doe n° 35.128 de 26 de setembro de 2022, 
que trata da Portaria N° 750/2022-GaB/HoL, referente a arquiva-
mento do Processo nº 2018/222405.
oNde se LÊ:
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.
Leia-se:
coNSidEraNdo a conclusão do Parecer PS 161/2022 de 02/09/2022 da 
ProJUr que se manifestou pela regularidade jurídico-formal da Sindicância 
administrativa disciplinar - Sad instituída pela PorTaria N° 289/2022 
– GaB/dG/Hol de 18/04/2022, que atuou nos autos do Processo no 
2018/222405 de 18/05/2018 arquivando-se os autos conforme delibera-
ção da diretora Geral.

Protocolo: 858632

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°151/2022 – HoL
SrP Nº 091/2022
objeto: aquisição de Mobiliário Hospitalar e de Escritório do Hospital ophir loyola
data de abertura: 11/10/2022
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, 27 de setembro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 858626

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 758/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1100648 de 29/08/2022.
r E S o l V E:
SUSPENdEr o gozo de férias da servidora aNa EMilia MENdES TEiXEira 
MaGNo Médico, matrícula nº 5423759/2, programadas para o período de 
05/09/2022 a 04/10/2022, concedida por meio da PorTaria Nº 477 de 
01/07/2022, publicado no Diário Oficial nº 35.048 de 15/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 21 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 858098
Portaria Nº 769/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a essencialidade das atividades deste Hospital, que sus-
citam a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade 
do serviço;
coNSidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 5.810/94.
coNSidEraNdo os termos contido no Processo nº 2022/1066698 de 22/08/2022.
r E S o l V E:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 01/10/2022, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% sobre o salário – 
base, ao servidor iVoNildo SEaBra lEdo agente administrativo, matrí-
cula n 57194317/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo da Secretaria 
de Estado de Saúde Pública - SESPa.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da 
direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remune-
ração ou provento do (a) servidor (a).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 27 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 858379

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 845395, 
diÁrio oFiciaL Nº 35.094 de 29/08/2022
PaE (2021/300581) - 1º T.a ao coNT 070/2021 - iNEX E raTif 010/2021 
- MV SiSTEMaS
oNde se LÊ: coNTraTo Nº 070/2020
Leia-se: coNTraTo Nº 070/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 858050



diário oficial Nº 35.132  23Quarta-feira, 28 DE SETEMBRO DE 2022

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3
contrato nº 205/2019
data de assinatura: 23/09/2022
E-ProTocolo nº 2019/121775
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação do prazo 
contratual estabelecido no contrato supramencionado, pelo período com-
preendido entre 24/09/2022 e 23/09/2023, bem como o reajuste, confor-
me a variação do índice iPca/iBGE, no percentual de 11,73% para os itens 
nº 01 (oxigênio líquido incolor) e nº 04 (oxigênio Medicinal 0,75 a 1m³), 
e reajuste de 11,38% para os serviços (anexo iii), consoante dispõe res-
pectivamente o artigo 57, inciso ii, c/c artigo 65 inciso i, alínea “b” e § 1º, 
da lei federal n.º 8.666/93. É importante frisar que o objeto contratual 
consiste na prestação de serviço em postos e tubulações de gases medici-
nais (ar comprimido, oxigênio e vácuo).
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes: 0103, 
0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936 e seus respectivos superávits; 
Elemento de despesa: 339030
contratada: WHiTE MarTiNS GaSES iNdUSTriaiS do NorTE lTda, 
cNPJ/Mf n.º 34.597.955/0013-23
Endereço: rod. augusto Montenegro s/n - Km 12 Part - colônia do Pinhei-
ro, Belém-Pa, cEP: 66.820-000, telefone: (91)3211-7200
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 858634

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

NoVa data de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 060/2022-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 770/2022-GP/fScMP, torna 
pública a nova data que será realizada a licitação em referência, no 
dia 29/09/2022 às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço Por item 
oBJETo: a presente licitação tem como objeto e futura e eventual aqui-
sição de Medicamentos diversos objetivando abastecimento da fScM-
PA, conforme as especificações contidas no Anexo I, Termo de Referência 
do Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 27  setembro de 2022.
rodrigo fernando rodrigues Wanzeller
Pregoeiro/cPl/fScMP

Protocolo: 858383

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 095/2022
data: 26/09/2022
Valor total: r$ 98.328,00
oBJETo: aQUiSiÇÃo EMErGENcial de MaTEriaiS TÉcNicoS diVErSoS - 
SolUÇÃo Para diáliSE PEriToNEal 1,5%, 2,5 l, considerando se tratar 
de item fracassado no pregão 82/2021 de hemodiálise e que novo processo 
está em andamento em análise de propostas sob protocolo 2022/730212, 
considerando que os mesmos encontram-se com estoque critico em nosso 
almoxarifado, e considerando ainda o tratamento em leito de enfermaria 
(menino jesus) com quatro (04) pacientes pediátricos, sendo três desses 
com insuficiência renal crônica e um (01) com insuficiência renal aguda, 
que está com quadro de trombose venosa MMi impossibilitando troca de 
cateter para hemodiálise, fundamentação legal: com base no artigo 24, 
incisos iV, da lei federal nº8.666/93 e Parecer nº 390/2022/Prof/fScMP
Data de Ratificação: 26/09/2022 - PAE nº 2022/1088557
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 0149009936 e 
seus respectivos superavits;
Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda, cNPJ/Mf: 19.769.575/0001-00.
ENdErEÇo: Travessa WE-12 (conjunto Satélite) Galpão a nº1000, Bairro 
coqueiro, Belém/Pará, cEP 66.670-260.
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 858198

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 095/2022
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
data: 26/09/2022 - PaE nº 2022/1088557
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial de MaTEriaiS TÉcNicoS diVErSoS - 
SolUÇÃo Para diáliSE PEriToNEal 1,5%, 2,5 l, considerando se tratar 
de item fracassado no pregão 82/2021 de hemodiálise e que novo processo 
está em andamento em análise de propostas sob protocolo 2022/730212, 
considerando que os mesmos encontram-se com estoque critico em nosso 

almoxarifado, e considerando ainda o tratamento em leito de enfermaria 
(menino jesus) com quatro (04) pacientes pediátricos, sendo três desses 
com insuficiência renal crônica e um (01) com insuficiência renal aguda, 
que está com quadro de trombose venosa MMi impossibilitando troca de 
cateter para hemodiálise.
coNTraTada: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda, cNPJ/Mf: 19.769.575/0001-00.
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 858201

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 906/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 22 de seteMBro de 2022.

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o 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 2022/1208244;
rESolVE:
i - aUToriZar o servidor abaixo listado, a viajar para foz do /iguaçu/Pr, 
no período de 02/10/2022 a 08/10/2022, a fim de participar 16º Pregão 
Week instituto de Negócios Públicos;
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, seis diárias e 
meia ao servidor abaixo listado, que se deslocará conforme item i.
dioGo da coSTa rodriGUES
cPf: 827.093.432-15
carGo: GErENTE
loTaÇÃo: aSSESSoria dE GaBiNETE
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 22 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 858227

.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 001/2022/FscMP
ParTÍciPES: fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará–fS-
cMP E fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará 
– HEMoPa
daTa da aSSiNaTUra: 14/09/2022
do oBJETo: o presente acordo de cooperação Técnica, realizado de forma 
gratuita entre os partícipes, tem como objeto a cooperação Técnica por 
parte do HEMoPa na prestação de serviços para execução de 02 biópsias 
medulares em pacientes da fScMP que tiverem indicação do procedimen-
to; e em contrapartida, a fScMP manterá 02 leitos clínicos adultos e 02 
leitos clínicos pediátricos como retaguarda para os pacientes ativo-cadas-
trados no HEMoPa e que necessitem de internação relacionada à patologia 
hematológica. Vale ressaltar que a fScMP não fará de atendimentos de 
urgência/emergência pois não possui pronto socorro, havendo necessidade 
imperiosa de regulação dos pacientes. o acordo em questão se faz neces-
sário uma vez que a fScMP não tem o especialista médico para execução 
deste procedimento; e o HEMoPa tratar-se de uma unidade de atendimen-
to ambulatorial não possuindo internação hospitalar.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS:
BrUNo MENdES carMoNa,
Presidente - fundação Santa casa de Misericórdia do Pará - fScMP
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará - SESPa
cPf 671.646.922-20

Protocolo: 858164

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº. 975/2022/GeaPe/GaPre/HeMoPa, 01 de setembro de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, usando de suas atribuições legais,
rESolVE:
coNcEdEr, licença Prêmio regulamentar aos servidores deste centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – HEMoPa, abaixo relacio-
nados, no mês de outubro/2022.

Matrícula servidor(a) Período 
aquisitivo Período de Gozo Gerência

 
54195554/1 alexsandra Silva da Silveira 2012/2015 03/10/2022 a 01/11/2022 cHr-SaN
54195554/1 alexsandra Silva da Silveira 2015/2018 02/11/2022 a 01/12/2022 cHr-SaN
57226330/1 cristiane do Socorro de Souza arias 2017/2020 03/10/2022 a 01/11/2022 GEcod
54194165/2 Edinalva do Socorro rodrigues lobato 2017/2020 03/10/2022 a 01/11/2022 GEPro
7000065/1 fatima Maria Silva de Barros 2012/2015 03/10/2022 a 01/11/2022 cHr-caS
2020033/1 iolanda alves da Silva 2015/2018 29/09/2022 a 28/10/2022 GEdiH
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5631696/3 leila campos da Silva 2012/2015 03/10/2022 a 01/11/2022 GEdiH
5445000/2 lilia Vasconcelos do Vale fernandez 2013/2016 03/10/2022 a 01/11/2022 GETdT
7000243/1 Maria do Socorro Herenio de Sousa 2019/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 cHr-MaB
7000707/1 Maria Helena da Silva correa 2007/2010 03/10/2022 a 01/11/2022 GEdiH
57175454/1 rosa Maria oliveira da Silva 2009/2012 03/10/2022 a 01/11/2022 GETiN
5444314/3 Simone oliver Maues 2015/2018 03/10/2022 a 01/11/2022 GETrd
5902973/1 Thais campos iketani 2015/2018 03/10/2022 a 01/11/2022 GaPrE

ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 01 de setembro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 858066

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 098/2021 
(reF. Proc. 2022/1035948)

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: NorTforT coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 02.479.932/0001-94 com 
sede na Qd.03 lote 65 parte B, Zona industrial, SaaN, Brasília-df, neste 
ato representada por seu representante legal Maria alessandra Bezerra 
ortega, portador da cédula de identidade nº. 1.878.044, SSP/df, cPf/Mf 
sob o nº. 848.514.301-91, doravante denominada coNTraTada
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato Nº 098/2021, nos termos da lei federal nº 8666/93, especificamente 
quanto à prorrogação de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) 
meses, ou seja, de 30/09/2022 a 30/09/2023.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$ 
189.909,60 (cento e oitenta e nove mil novecentos e nove reais e sessenta 
centavos), com reajuste de 9,29% iPc-fiPE.
foNTE do rEcUrSo: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Programa de Trabalho: 10122129783380000 E 10302150782930000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 21 de Setembro de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Maria alessandra Bezerra ortega -NorTforT coMÉrcio E SErViÇoS Ei-
rEli - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 858337

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 1059/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JardEl NaZarENo SilVa da cUNHa  Gerente de Transporte/GE-
Tra 59416002
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 3995,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1197123 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 858150
Nº da portaria: 1060/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JoSÉ MilToN do NaSciMENTo NETo Gerente/HENal 5953436
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129782930000  269  3390330 2300,00
observação: Nº do Processo: 2022/1233619 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 858153

FÉrias
.

Portaria Nº 974/2022-GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 01 de setembro de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, usando de suas atribuições legais,
rESolVE:
i -  coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores deste centro de He-
moterapia e Hematologia do
Estado do Pará – HEMoPa, abaixo relacionados, no mês de outubro/2022.

Matrícula servidor(a) Período 
aquisitivo Período de Gozo Gerência

 
5954274-1 alana da Silva cruz 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 HENaB
5455995-2 amância da Silva Santos 2017/2018 03/10/2022 a 01/11/2022 GEdiH
5361567-2 ana cleide coutinho da Silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GEMEr

57206191-1 andreia de Souza Neves 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022 cHr-SaN
5949438-1 angelita Silva de Miranda corrêa 2020/2021 03/10/2022 a 17/10/2022 GEcoQ
55590012-1 antônia Maria Batista de Souza dias 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022 aSlic
2019302-1 arão Gabbay 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022 GEdiH
5949421-1 auricea Maria farias Botelho 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022 GEfiN
5960872-1 Barbara Botelho cunha 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GEcod
5517664-1 candido dos Santos lobato 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 SENUT
5883750-2 cleidsonmar correa costa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 cHr-SaN
57205250-1 clovis almeida e Silva filho 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GEiNE
57175900-2 cynthia Patrícia Maia duarte 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 cHr-SaN
5949440-1 daniela Gibson rodrigues 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022 GElES
54194646-1 domingas de fatima Santos de Souza 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GEHEc
5959180-1 Edilena Venâncio chaves 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GErEN
57195061-2 Edinea do Socorro cagas coutinho 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GEcod
54189238-1 Edson de Moraes Nascimento 2019/2020 03/10/2022 a 01/11/2022 GETra
57204713-1 Elcione do Socorro Brito Gomes 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 cHr-caS
5877784-2 Eni de Sales lima 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 HENTU
5950291-1 Evandro abreu Barreto 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022 cHr-SaN
54190869-1 fábio Medeiros Monteiro 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GETra
57207499-1 francisco de Jesus Santana 2017/2018 03/10/2022 a 01/11/2022 HENal
5325773-2 Helena do Socorro lemos Pereira 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022 GEdiH
57203555-1 Hugo Jose regis de almeida 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GEHEc
5466300-2 ilka da Silva rosa 2017/2018 03/10/2022 a 17/10/2022 coHEM
5466300-3 ilka da Silva rosa 2016/2017 03/10/2022 a 17/10/2022 coHEM
5949445-1 Jose rafael Paulo Magalhães 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022 GEdoi
5455979-2 Karlla cynthia Marques Pontes freitas 2019/2020 03/10/2022 a 01/11/2022 GEdiH
57191775-2 laura dayanna Marinho da cruz 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022 cHr-SaN
5959075-1 leticia cristina dalzy castro 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GEdiH
54190151-1 lilian Mara Mendes Negrão 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022 SaSS
57196726-2 luciene Martins Mendes 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 HENTU
5883580-1 luzanilva Souza leal 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 cHr-SaN
57195195-2 Marcel da Silva Moreira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GEcod
5883733-2 Marcos de Jesus Miranda de oliveira 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022 cHr-MaB

3247-1 Maria clarice de carvalho Valente 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 aGESP
5613302-1 Maria da Graça dias de Sousa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GETrd
57173526-2 Mariana costa da cunha 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GEdiH
7000251-1 Marlene oliveira dos Santos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GEdiH
5920126-2 Michele Martins do Nascimento 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GEcod
5843634-3 Monica costa da Silva Pereira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GEcod
54188484-1 Nilson Silva de lima Junior 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022 NQ
57217248-2 odilton cleber Siqueira de amaral 2018/2019 17/10/2022 a 31/10/2022 cHr-SaN
57217248-2 odilton cleber Siqueira de amaral 2018/2019 16/12/2022 a 30/12/2022 cHr-SaN
5883954-2 Paula christine amarantes Justino oliveira 2016/2017 17/10/2022 a 31/10/2022 diTEc
54188943-2 Pedro reginaldo cavalcante de Souza 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 colaB
5957189-1 rafaella do Nascimento ferreira 2021/2022 17/10/2022 a 31/10/2022 GEriM
5957189-1 rafaella do Nascimento ferreira 2021/2022 16/12/2022 a 30/12/2022 GEriM
5521076-4 roberto lima Bezerra 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GEPro

54188345-1 rodrigo oliveira da costa 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022 cHr-SaN

5144531-3 rosana do Socorro de oliveira cabral 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022 cHr-caS

5321620-2 Sandra Helena da Silva Viegas 2020/2021 03/10/2022 a 17/10/2022 cHr-MaB

55588826-3 Shirley de farias fontinele 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022 GEHEc

54190853-1 Siane de oliveira Soares 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GETrd

5569710-1 Teonice Joaquina de lima Vale 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022 GETdT

57193069-3 Valdecira corrêa araújo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GErEN

54193492-1 Valdemir ferreira da Silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 HENrE

5957978-1 Valter Junior Pompeu da luz 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 GEiNE

5937234-2 Vanucia Nunes Vieira 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022 GEcoN

57174662-1 Washington de castro Pinto 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022 HENTU

ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 01
de setembro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa.

Protocolo: 858065
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1°
data da assinatura: 13/09/2022
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Além do objeto descrito, a cláusula I do contrato nº 20/2022 
passa a conter contemplar seguinte objeto: desinstalação, desmontagem 
e remoção com readequação das áreas do SPr, dos equipamentos: 01 
(um) angiógrafo da marca PHiliPS com NS cV0200; 01 (uma) litotripsia 
Extra corpórea da Marca dorNYEr com NS 593; 02 (duas) Secadoras rotati-
vas com capacidades de 100 kg da marca SUZUKi; 01 (uma) centrífuga Tripé 
da marca SUZUKi; 01 (uma) calandra Monorol da marca SUZUKi; 02 (duas) 
coifas, pertencentes à fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Valor do acréscimo: r$ 163.950,00 (cento e sessenta e três mil, novecen-
tos e cinquenta reais)
contrato: 20/2021
Exercício: 2022
contratado: GloBal MEd SErViÇoS lTda
Endereço: avenida Santa Maria, 42 - camarão - São Gonçalo - rJ - cEP: 
24.436-800
Telefone: (21)3989-1503 / 96431-5255 / 967498776
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 858256

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 132/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de medicamentos  sujeitos 
à controle especial e anestésicos, para atendimento aos pacientes inter-
nados nas clínicas, Unidades de Terapia intensiva, ambulatório, centro 
cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna – fPEHcGV, pelo período de 12 (doze) meses, conforme es-
pecificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte integrante do 
edital, para adquirir nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Edilza farias azevedo
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 13/10/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 858149

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo Na ModaLidade 
carta coNVite Nº 03/FPeHcGV/2022

oBJETo: contratação de empresa especializada na área de engenharia 
predial para a prestação de serviços profissionais, para reforma e reade-
quação do lacTário, na clínica Pediátrica, do imóvel sede da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

contratação de empresa especializada na área de 
engenharia para a prestação de serviços profissionais para 

Elaboração de Projetos Executivos complementares de 
Engenharia e Execução dos Projetos elaborados, para re-
forma e readequação do lacTário, na clínica Pediátrica, 
do imóvel sede da fundação Pública Estadual Hospital de 

clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.

01 r$ 281.284,32 caldaS ENGE-
NHaria lTda

ToTal da carTa coNViTE Nº 03/fHcGV/2022:
r$ 281.284,32 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e quatro 
reais e trinta e dois centavos).
Belém/Pa, 27 de setembro de 2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordenadora responsável

Protocolo: 858240

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 102/2022
Valor: r$ 12.600,00 (doZE Mil E SEiScENToS rEaiS)
objeto: contratação de serviços de empresa especializada em manipula-
ção de medicamento – ciclofosfamida, de forma endovenosa para atender 
as necessidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fHcGV).
Data de Ratificação: 14/09/2022
fundamento legal: art. 24, ii, da lei nº. 8.666/93.

orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.768
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103, 0269 e suas respectivas subfontes e superávits.
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: BEST PHarMa TEraPia NUTricioNal lTda
Endereço: PSG PriNciPal, n° 40
BElÉM – Pa – cEP: 66.055-480
Telefone: (91) 3224-1675
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 858158
dispensa de Licitação nº 100/2022
Valor: r$ 6.000,00 (SEiS Mil rEaiS)
objeto: aquisição de KiT cPaP nasal infantil, para atender à fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna no período de 90 (no-
venta) dias.
Data de Ratificação: 26/09/2022
fundamento legal: art. 24, iV e art. 62, caput e § 4° da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103, 0149 E SUaS rESPEcTiVaS SUBfoN-
TES E SUPEraViTS
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: cirUBEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS MÉdicoS 
E HoSPiTalar EirEli  Endereço: rUa doS MUNdUrUcUS, 3616 – GUa-
Má, cEP: 66.063-495.
BElÉM-Pa
Telefone: (91) 3355-1366 – 98217-2600
E-mail: gerencia2@cirubel.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 858126
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 101/2022
Valor: r$22.080,00 (vinte e dois mil e oitenta reais)
objeto: aquisição Emergencial através de dispensa de licitação de medica-
mento clínico para 60 dias de atendimento das clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
Data de Ratificação: 27/09/2022
fundamento legal: art. 24, iV, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0103, 0269, 0103, 0149 e suas respectivas subfontes 
e superávits.
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda
Endereço: ESTrada do cUrUcaMBa - cUrUcaMBa
aNaNiNdEUa – Pa
cEP: 67.146-263
Telefone: (91)3282-0206
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 858300

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 538, de 19 de seteMBro de 2022.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de SaloME aParEcida 
PiNTo SoarES doS SaNToS, matrícula funcional nº 54193804/ 1, MEdi-
co, no seguinte elemento de despesa: 333903096, no valor de r$ 700,00 
(SETEcENToS rEaiS), para fazer face à despesas miúdas desta institui-
ção. o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo será de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
Presidente – fPEHcGV

Protocolo: 858319

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Nº de dias: 20 (dez) dias
Nome: aNdErSoN dE SalES corrEa
Matrícula: 5951350/ 1
cargo/lotação: aUX.adMiNiSTraTiVo/ fPEHcGV
Período: 20/09/2022 a 09/10/2022
N° da certidão: 066431 01 55 2022 1 00164 216 0118769 09
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 858322



26  diário oficial Nº 35.132 Quarta-feira, 28 DE SETEMBRO DE 2022

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 11/2022/Hrs
Processo Pae Nº 2022/397392
a diretora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNoPoliS/SESPa, no uso de 
suas atribuições legais e com fundamento no inciso Vi, do art.43, da lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores,
rESolVE:
HoMoloGar o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 11/2022/HrS, do tipo Menor Preço por iTEM, destinado à aquisição de 
MaTErial dE coNSUMo: MaTErial dE EXPEdiENTE, para suprir, pelo pe-
ríodo de 12 (doze) meses as necessidades Hospital regional de Salinópolis.
EMPrESaS VENcEdoraS:
1 – BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli – cNPJ: 01.580.769/0001-99
iTENS: 2, 7, 9, 21, 24, 32, 37 e 38.
Valor ToTal doS iTENS: r$ 3.878,20 (Três mil oitocentos e setenta e 
oito reais e vinte centavos).
2 – PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElaria EirEli – cNPJ: 19.518.277/0001-39
iTENS: 14, 15, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 33, 34, 35, 36 e 39.
Valor ToTal doS iTENS: r$ 3.242,74 (Três mil duzentos e quarenta e 
dois reais e setenta e quatro centavos).
3 – SoUSa E SilVa coMErcio dE aliMENToS EM GEral lTda - ME – 
cNPJ: 05.154.476/0001-09
iTENS: 1, 3, 8, 13, 25, 29, 30, 41 e 43.
Valor ToTal doS iTENS: r$ 421,43 (Quatrocentos e vinte e um reais e 
quarenta e três centavos).
Valor ToTal PrEGÃo ElETrÔNico Nº 11/2022/HrS: r$ 7.542,37 (Sete 
mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos)
Salinópolis/Pa, 27 de setembro de 2022.
luana Kelly Noronha loiola
diretora do HrS/SESPa

Protocolo: 858082

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 376 de 26 de setembro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/120437
objetivo: o servidor se deslocará para conduzir o Eng. Emerson, ao mu-
nicipio de Bragança.
origem: Belém
destino(s): Bragança
Servidor (a): Paulo Sergio dos Santos Neves
cargo: Motorista
id. funcional: 3275981/1
Período: 08 a 09/09/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 858555

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo de serViÇos 
coM reFLeXo FiNaNceiro
Nº do coNTraTo: 09/2020
ProcESSo Nº. 2019/488387  aNEXo N°. 2022/231080
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de acréscimo e Supressão de Serviços, 
com Reflexo Financeiro ao Contrato nº 09/2020, é decorrente da solicitação 
feita pela empresa contratada, Manifestação Jurídica e Manifestação da dir-
TEc, devidamente autorizada pelo Secretário de Estado de Transportes, com 
fundamento no art. 65, i, alínea “a” e “b” c/c § 1º da lei nº 8.666/93.
Valor do coNTraTo: r$ 33.185.463,50 (trinta e três milhões, cento e oi-
tenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).
Valor acrEScido: r$ 5.328.561,46 (cinco milhões, trezentos e vinte 
e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais, quarenta e seis centavos).
Valor SUPriMido: r$ 337.065.07 (trezentos e trinta e sete mil, sessenta 
e cinco reais e sete centavos).
rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 4.991.496,39 (quatro milhões, novecentos e no-
venta e um mil,  quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos).
Valor fiNal: 38.176.959,89 (trinta e oito milhões, cento e setenta e seis 
mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da despesa: 449051; origem do 

recurso: Tesouro; fonte do recurso: 0125000000; Pi: 206rPa1405i.
daTa da aSSiNaTUra: 23/09/2022.
coNTraTada: ETEc - EMPrESa TÉcNica dE ENGENHaria E coMÉrcio lTda.
cNPJ: 05.856.869/0001-56.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira.

Protocolo: 858591
eXtrato 1º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo de 
serViÇos coM reFLeXo FiNaNceiro
Nº do coNtrato: 032/2020
Processo Nº 2020/419173 aNeXo: 2022/1067818
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de acréscimo e Supressão de Serviços, 
com Reflexo Financeiro ao Contrato nº 032/2020 é decorrente de solici-
tação 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 
para a elaboração do presente TErMo, passando consequentemente os 
documentos referenciados a fazerem parte integrante deste instrumento.
Valor do coNTraTo: r$ 15.368.838,01 (quinze milhões, trezentos e ses-
senta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e um centavo)
Valor SUPriMido: r$ 233.809,15 (duzentos e trinta e três mil, oitocentos e 
nove reais e quinze centavos)
Valor acrEScido: r$ 3.839.144,32 (três milhões, oitocentos e trinta e 
nove mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos por cento)
rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 3.605.335,17 (três milhões, seiscentos e cinco 
mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos)
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 3.605.335,17 (três milhões, seiscentos e 
cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade: 29101; Programa de Trabalho: 
26.782.1486.7429; Natureza da despesa: 449051; origem do recurso: 
TESoUro; fonte de recurso: 0124000000.
daTa da aSSiNaTUra: 23/09/2022.
coNTraTada: aMaZoN coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda.
cNPJ: 08.362.093/0001-06
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 858596

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo ao 
coNVÊNio
Nº. do convênio: 172/2022 Processo nº 2022/307868
Nº. do termo: 1º  data de assinatura: 23/09/2022
Justificativa:  O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 172/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Muni-
cipal de Mojui Dos Campos Através do o oficio nº 125/2022-GAP (seq.47), 
Para a conclusão dos procedimentos legais e o cumprimento da finalida-
de do convênio. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 
8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “j”, passando 
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste instrumento.
Prazo: 90 (noventa) dias inic. de Vig.: 27/09/2022 T. Vig.: 25/12/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MoJUÍ doS caMPoS cNPJ nº: 
17.349.8448/0001-23.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 858587
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 158/2022 Processo nº 2021/1270133
Nº. do termo: 1º  data de assinatura: 23/09/2022
Justificativa:  O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 144/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Muni-
cipal de Mojui Dos Campos Através do o oficio nº 126/2022-GAP (seq.42), 
Para a conclusão dos procedimentos legais e o cumprimento da finalida-
de do convênio. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 
8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “j”, passando 
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste instrumento.
Prazo: 90 (noventa) dias inic. de Vig.: 27/09/2022 T. Vig.: 25/12/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MoJUÍ doS caMPoS cNPJ nº: 
17.349.8448/0001-23.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 858583
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo ao 
coNVÊNio
Nº. do convênio: 144/2022 Processo nº 2022/173899
Nº. do termo: 1º  data de assinatura: 23/09/2022
Justificativa:  O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 144/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Muni-
cipal de Mojui Dos Campos Através do o oficio nº 124/2022-GAP (seq.39), 
Para a conclusão dos procedimentos legais e o cumprimento da finalida-
de do convênio. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 
8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “j”, passando 
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste instrumento.
Prazo: 90 (noventa) dias inic. de Vig.: 26/09/2022 T. Vig.: 24/12/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MoJUÍ doS caMPoS cNPJ nº: 
17.349.8448/0001-23.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 858575
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FÉrias
.

Portaria Nº 375 de 27 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 dEZEMBro /2022, conforme relação anexa.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 27 / 09 / 2022.
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro
anexo da Portaria nº 375 de 27 de setembro de 2022

Nº MatricULa NoMe PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo de 
GoZo

1 5945742/1 fraNciSco EdVaN dE oliVEira 08.01.2021 a 
07.01.2022 01  a 30.12.2022

2 57196797 PolYaNa MaGalHaES fErrEira 19.05.2021 a 
18.05.2022

05.12 a 
03.01.2023

3 5104564/1 GrEGorio do ESPiriTo SaNTo daMaScENo 21.09.2021 a 
20.09.2022 01  a 30.12.2022

4 2018594/5 VEra lUcia dE SoUZa SilVa 23.08.2021 a 
22.08.2022 01 a 30.12.2022

5 5901792/3 afoNSo coSTa PicaNÇo 08.01.2021 a 
07.01.2022

15.12.2022 a 
13.01.2023

6 5964639/1 WElTEr carValHo PErEira 01.12.2021 a 
30.11.2022 02 a 31.12.2022

7 51855836/3 rodriGo NaSSar crUZ 07.05.2020 a 
06.05.2021

13.12 a 
11.01.2023

8 5121434/2 aNa Maria rocHa da SilVa 08.01.2021 a 
07.01.2022

05.12.2022 a 
03.01.2023

9 3274578/1 roNaldo fUrTado PESSoa 02.08.2021 a 
01.08.2022 01 a 30.12.2022

10 3276082/1 raiMUNdo coNcEicao doS SaNToS 21.05.2021 a 
20.05.2022 01 a 30.12.2022

11 2042088/1 daNiEl da SilVa SaNToS 11.02.2021 a 
10.02.2022

15.12.2022 a 
13.01.2023

12 3277399/1 lUiZ carloS SarGES doS rEMEdioS 01.02.2020 a 
31.01.2021

12.12.2022 a 
10.01.2023

13 3277500/1 ZacariaS JorGE cardoSo BaTiSTa 01.02.2021 a 
31.01.2022

15.12.2022 a 
13.01.2023

14 5104580/1 roNaldo MiraNda fErrEira 21.09.2021 a 
20.09.2022 01 a 30.12.2022

15 5136725/1 ZElMa HEliaNa MaraNHao doS SaNToS 29.06.2020 a 
28.06.2021 01 a 30.12.2022

16 2035278/1 JUNY riBEiro dE fiGUEirEdo 20.11.2020 a 
19.11.2021 01 a 30.12.2022

17 2046059/1 MaNoEl PEQUENo da coSTa 01.07.2020 a 
30.06.2021 01 a 30.12.2022

18 2048370/1 raiMUNdo da PaZ MEirElES 01.09.2020 a 
31.08.2021 01 a 30.12.2022

19 2044331/1 rEGiNaldo da coNcEicao SaNToS 01.07.2020 a 
30.06.2021 01 a 30.12.2022

20 2042371/1 Joao corrEa diaS 01.09.2021 a 
31.08.2022 01 a 30.12.2022

21 2033836/1 JoaQUiM da coSTa TaVarES 27.11.2021 a 
26.11.2022 01 a 30.12.2022

22 2038552/1 JoSE Maria MacEdo raMoS 01.09.2021 a 
31.08.2022 01 a 30.12.2022

23 2040336/1 JUlio fErrEira da SilVa 01.03.2021 a 
28.02.2022 01 a 30.12.2022

24 2041014/1 raiMUNdo NoNaTo QUadroS da roSa 01.11.2021 a 
31.10.2022 01 a 30.12.2022

25 2036312/1 EdilSoN rodriGUES da SilVa 01.08.2021 a 
31.07.2022 01 a 30.12.2022

26 2024136/1 adEMir doS SaNToS cardoSo 01.11.2021 a 
31.10.2022 01 a 30.12.2022

27 2024500/1 Joao cordEiro da rocHa 13.09.2021 a 
12.09.2022 01 a 30.12.2022

28 2026236/1 JoSE raiMUNdo dE liMa BarroS 12.07.2021 a 
11.07.2022 01 a 30.12.2022

29 2028085/1 JoSE Maria alMEida alBUQUErQUE 02.05.2020 a 
01.05.2021 01 a 30.12.2022

30 2046520/1 MaNoEl MiGUEl foro daMaScENo 12.07.2020 a 
11.07.2021 01 a 30.12.2022

31 2046571/1 raiMUNdo PaiVa filHo 12.07.2020 a 
11.07.2021 01 a 30.12.2022

32 2035642/1 Joao doS aNJoS da crUZ PaNToJa 09.03.2020 a 
08.03.2021 01 a 30.12.2022

33 2027380/1 JoSE Maria dE MElo 27.11.2021 a 
26.11.2022 01 a 30.12.2022

34 2047004/1 MaNoEl roBErTo PiNHEiro dE oliVEira 23.11.2020 a 
22.11.2021 01 a 30.12.2022

35 2047039/1 NESTor SilVa dE JESUS 01.08.2021 a 
31.07.2022 01 a 30.12.2022

Protocolo: 858559

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preço.
Número: n.º 037/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da Tomada de Preço nº 
037/2021 – SETraN.
Vencedora: M. GoMES da SilVa & cia lTda.
Valor: r$ 1.032.469,13.
Belém, 27 de setembro de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 858169
eXtrato de terMo de aUtoriZaÇÃo de Uso
Proc. Nº. 2022/605829
Nº do TErMo: 19/2022
oBJETo: o Termo tem como objeto a autorização de Uso de bem público, 
para serviços de inserção de tubo camisa (podendo ser martelo pneumá-
tico ou Boring / Machine) na rodovia Pa-252 Km 184 (cruzamento), sem 
necessidade de interdição (parcial ou total da rodovia, sem qualquer ônus 
à SETraN, conforme descrito no relatório Produzido pela dirTEc/SETraN.
daTa da aSSiNaTUra: 27/09/2022.
PraZo dE ViGÊNcia: indeterminado.
foro: comarca de Belém/Pa.
aUToriZada: a MiNEraÇÃo ParaGoMiNaS S.a (MPSa).
cNPJ: 12.094.570/0004-10.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 858603

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

coNtrato Nº 032/2021-cPH
1º terMo de aPostiLaMeNto
assinatura: 26/09/2022
Empresa: r & a locaÇÃo dE VEÍcUloS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
n.º 04.203.287/0001-08.
Justificativa: Na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE, REVISÃO 
E/OU ALTERAÇÃO DE PREÇOS será incluída o item 11.5 definindo o Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, como índice oficial utilizado para 
cálculo de reajustes do contrato, conforme texto abaixo:
“11.5 – Na hipótese de reajustamento do presente contrato, deverá ser 
adotado como índice oficial para o cálculo, o Índice de Preços ao Consumi-
dor amplo – iPca, divulgado pelo iBGE.”
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato ori-
ginal, não expressamente alteradas por este Termo.
ordenador: HUGo PENNa HacHEM.

Protocolo: 858215

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 828/2022 – arcoN-Pa, 27 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.coNSidEraNdo o artigo 77, inciso 
iX, c/c artigo 98 e 99 da lei nº. 5810, de 24.01.1994;coNSidEraNdo 
Processo nº2022/710516;rESolVE:i - coNcEdEr 60 (sessenta) dias de 
licença Prêmio ao servidor JoSE riBaMar PErEira da coSTa, matrícula 
n.º 54197887/1, ocupante do cargo de Motorista, correspondente ao 
triênio 2009/2012, conforme Parecer Jurídico nº 62/2022-NUJUr, contido 
nas folhas 94 a 97 dos autos.ii - aUToriZar o gozo de 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022, considerando a 
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manifestação da chefia imediata na folha 05.III - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS 
do ESTado do Pará, 27 dE SETEMBro dE 2022.dENiSE rodriGUES 
BraNdÃo PiMENTadiretora Geral em exercício- arcoN-Pa

Protocolo: 858232

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 311 de 27 de seteMBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
considerando o Processo 2022/1044965;
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor dilSoN da cUNHa, matrícula nº 11312/ 1, ocupan-
te do cargo de Agente de Operações Gráficas, para responder pelo cargo 
de Secretario de diretoria, no período de 12/09/2022 a 11/10/2022, em 
virtude do titular, riVaNildo ParENTE da crUZ, matrícula nº 5920541/ 
3, estar em gozo de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 858551

.

.

errata
.

errata ao coNtrato Nº 09/2022-sedaP
Emenda 21dEf393303 – cássio andrade
Processo nº 2022/90426 – SEdaP
onde se lê:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
1.1 - o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUTo-
MoTorES, iMPlEMENToS aGricolaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE 
aPoio a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria item 24, na quantidade de 171 
(cento e setenta e uma) raBETaS loNGa 2,20 M, coM MoTor a GaSoli-
Na dE 6.5 HP.4; ou superior.
Leia-se:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
1.1 - o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUTo-
MoTorES, iMPlEMENToS aGricolaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE 
aPoio a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria item 24, na quantidade de 131 
(cento e trinta e um) raBETaS loNGa 2,20 M, coM MoTor a GaSoliNa 
dE 6.5 HP.4; ou superior.
onde se lê:
cLÁUsULa seGUNda: do PrEÇo E daS coNdiÇÕES dE PaGaMENTo
2.1 - o valor total do contrato é de r$ 248.362,11 (duzentos e Quarenta 
e oito Mil e Trezentos e Sessenta e dois reais e onze centavos) irrea-
justáveis, já considerados o frete, os tributos, seguros, tarifas e demais 
despesas decorrentes da execução do objeto, conforme planilha abaixo:

iteM descriÇÃo UNid QUaNt PreÇo UNit. PreÇo totaL

24

raBETa loNGa 2,20M, coM MoTor 
a GaSoliNa dE 6,5 HP, 4 TEMPoS, 
ParTida MaNUal, coM HÉlicES dE 
3 PÉS. ModElo: Motor Barco 7HP 4T 
Kawashima de popa + rabeta longa 

2,20. (Produto de especificação superior)

Und 171 r$ 1.452,41 r$ 248.362,11

Valor ToTal r$ 248.362,11

Leia-se:
cLÁUsULa seGUNda: do PrEÇo E daS coNdiÇÕES dE PaGaMENTo
2.1 - o valor total do contrato é de r$ 190.265,71 (cento e Noventa Mil, 
duzentos e Sessenta e cinco reais e Setenta e Um centavos) irreajustá-
veis, já considerados o frete, os tributos, seguros, tarifas e demais despe-
sas decorrentes da execução do objeto, conforme planilha abaixo:

iteM descriÇÃo UNid QUaNt PreÇo UNit. PreÇo totaL

24

raBETa loNGa 2,20M, coM MoTor 
a GaSoliNa dE 6,5 HP, 4 TEMPoS, 
ParTida MaNUal, coM HÉlicES dE 
3 PÉS. ModElo: Motor Barco 7HP 4T 
Kawashima de popa + rabeta longa 

2,20. (Produto de especificação superior)

Und 131 r$ 1.452,41 r$ 190.265,71

Valor ToTal r$ 190.265,71

daTa  dE aSSiNaTUra: 27/09/2022
ordENador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 858151

errata do coNtrato Nº 21/2022-sedaP
eMeNda 21deF393332 – cÁssio aNdrade
Processo Nº 2022/90595– sedaP
onde se lê:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
1.1 - o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUTo-
MoTorES, iMPlEMENToS aGricolaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE 
aPoio a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria item 24, na quantidade de 130 
(cento e trinta) raBETaS loNGa 2,20 M, coM MoTor a GaSoliNa dE 6.5 
HP.4; ou superior.
Leia-se:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
1.1 - o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUTo-
MoTorES, iMPlEMENToS aGricolaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE 
aPoio a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria item 24, na quantidade de 100 
(cem) raBETaS loNGa 2,20 M, coM MoTor a GaSoliNa dE 6.5 HP.4; 
ou superior.
onde se lê:
cLÁUsULa seGUNda: do PreÇo e das coNdiÇÕes de PaGaMeNto
2.1 - o valor total do contrato é de r$ 188.813,30 (cento e oitenta e oito 
Mil, oitocentos e Treze reais e Trinta centavos) irreajustáveis, já conside-
rados o frete, os tributos, seguros, tarifas e demais despesas decorrentes 
da execução do objeto, conforme planilha abaixo:

iteM descriÇÃo UNid QUaNt PreÇo UNit. PreÇo totaL

24

raBETa loNGa 2,20M, coM MoTor 
a GaSoliNa dE 6,5 HP, 4 TEMPoS, 
ParTida MaNUal, coM HÉlicES dE 
3 PÉS. ModElo: Motor Barco 7HP 4T 
Kawashima de popa + rabeta longa 

2,20. (Produto de especificação superior)

Und 130 r$ 1.452,41 r$ 188.813,30

Valor ToTal r$ 188.813,30

Leia-se:
cLÁUsULa seGUNda: do PreÇo e das coNdiÇÕes de PaGaMeNto
2.1 - o valor total do contrato é de r$ 145.241,00(cento e Quarenta e 
cinco Mil, duzentos e Quarenta e Um reais) irreajustáveis, já considera-
dos o frete, os tributos, seguros, tarifas e demais despesas decorrentes da 
execução do objeto, conforme planilha abaixo:

iteM descriÇÃo UNid QUaNt PreÇo UNit. PreÇo totaL

24

raBETa loNGa 2,20M, coM MoTor 
a GaSoliNa dE 6,5 HP, 4 TEMPoS, 
ParTida MaNUal, coM HÉlicES dE 
3 PÉS. ModElo: Motor Barco 7HP 4T 
Kawashima de popa + rabeta longa 

2,20. (Produto de especificação superior)

Und 100 r$ 1.452,41 r$ 145.241,00

Valor ToTal r$ 145.241,00

daTa dE aSSiNaTUra: 27/09/2022
ordENador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 858155

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 165/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE UliaNÓPoliS.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor coM PlaiNa 
cHaSSi: GYWdJ1163759MS
daTa dE aSSiNaTUra: 27/09/2022
ViGÊNcia: 27/09/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 858614

.

.

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

2015/324250 BrENda dE SoUZa SÍTio NoSSa SENHo-
ra aParEcida i 65,3482 ha TailÂNdia 1674/2022

2016/52148 alEX BorGaS da crUZ raNcHo SaVaNa 33,5850 ha PriMaVEra 1675/2022
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2013/50544 aGroEXPorT TradiNG E 
aGroNEGÓcioS S/a faZENda NaZarÉ

Geral:532,4548 
ha;

MoJU: 302,9798 
ha;

MoJU: 229,4750 
ha

MoJU 1676/2022

2018/219854 aGroEXPorT TradiNG E 
aGroNEGÓcioS S/a faZENda BoNiTa 89,2081 ha MoJU 1677/2022

 

2018/390390 SilVio dE JESUS dE oli-
VEira diaS

faZENda ESPEraNÇa 
NoVa 114,1007 ha SÃo GEraldo 

do araGUaia 1678/2022

2018/219921 aGroEXPorT TradiNG E 
aGroNEGÓcioS S/a faZENda BoNiTa 196,1775 ha MoJU 1679/2022

Belém (Pa), 27/09/2022
fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
rESPoNdENdo PEla PrESidÊNcia
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 858309

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1672/22 de 27/09/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:Paragominas/Pa
Periodo: 28/09 a 02/10/2022(5,0) diárias
Servidor:
-3167-054/1-raimundo Hugo de Moraes filho-Técagricola
-3166-210/1-antonio Maria da costa Vila Nova-Eng.agrônomo
-8002-811/2-fábio roberto dos reis Monteiro-Técnico/dEaf
-13366/1-Marcelo Pinto de almeida-Motorista
ordenador:flávio ricardo albuquerque azevedo
resp.p/Presidência
Pòrt.013/2019
Portaria Nº 1673/22 de 27/09/2022
objetivo:apoio logistico
Municipio:alenquer/Pa
Periodo:27/09 a 01/10/2022(4,5) diárias
Servidor:
-5719-7740/1-ruy Guilherme ferreira de alcantara-Motorista
-ordenador :flavio ricardo albuquerque azevedo
resp. pela Presidência/Portaria nº013/2019

Protocolo: 858286

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 6189 de 27 de setembro de 2022
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar José Wanderlei dos Santos oliveira, lotação/GrBrE, 
matrícula n° 5914808/3, para exercer a função de fiscal e cássia Eliane 
do Perpétuo Socorro de Souza e Silva, lotação/curralinho, matricula n° 
57192005/1, para suplente do Contrato nº 33/2021, firmado pela ADEPA-
rá e PaUlo afoNSo N r G fErNaNdES, cPf: 689.989.102-68, que tem 
por objeto locação de imóvel no município de BrEVES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 27 de setembro de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 858224
Portaria Nº 6188 de 27 de setembro de 2022
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar liliaN da SilVa MoraiS, afa, lotação/anapú, matrícula 
n° 57223554/1, para exercer a função de fiscal e JoSÉ iVaNEU liMa, 
afa, lotação/anapú, matricula n° 54187568/1, para suplente do contrato 
nº 27/2021, firmado pela ADEPARÁ e GISELIA BRITO DE SOUSA, CPF: 
000.624.442-47, que tem por objeto locação de imóvel no município de 
aNaPU.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 27 de setembro de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 858218

Portaria Nº 6187 de 27 de setembro de 2022
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar aNToNio rodriGUES SilVa, afa, lotação/Uruará, ma-
trícula n° 55586147/1, para exercer a função de fiscal e SidNEi SaNTaNa 
dE JESUS, afa, lotação/Uruará, matricula n° 57223640/1, para suplente 
do Contrato nº 38/2022, firmado pela ADEPARÁ e CRISTIANE MARIA DA 
SilVa, cPf: 901.198.354-87, que tem por objeto locação de imóvel no 
município de UrUará
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 27 de setembro de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 858214

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato 83/2018
Processo N° 2018/287108
Projeto/atividade: 928338
 Natureza da despesa: 339040
fonte: 0261000000
 Valor global (12 meses): r$ 2.500,000,00
 ViGÊNcia: 27/09/2022 à 26/09/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: serviço de administração e gerenciamento e 
controle de frota e alteração da razão social da contratada.
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: EMPrESa VÓlUS iNSTiTUiÇÃo dE PaGaMENTo lTda, 
cNPJ nº: 03.817.702/0001-50
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 852706

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6176/2022: BENEficiá-
rio: aNdrESSa NUNES dE oliVEira; Matrícula: 6403321;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica e aquisições de materiais diversos de consumo, para atender as ne-
cessidades da Ulsa de rio Maria.Elemento de despesa / Valor 339030/39/ 
r$ 1.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 858133

.

.

diÁria
.

Portaria: 6175/2022 
Objetivo: Realizar atividades de vacinação contra febre aftosa, agulha ofi-
cial, nas propriedades no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MUaNá/Pa Servidor: 54185766/ 
WaldEariNo PaZ do NaSciMENTo/ (MÉdico VETEriNário) / 14,5 diá-
riaS / 26/09/2022 a 10/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaS-
SU MacEdo.

Protocolo: 858127
Portaria: 6172/2022 
Objetivo: Dar apoio a notificação da vacina Aftosa – Etapa Marajó 2022 
por meio de atendimento em público em geral na UlSa no município de 
Chaves. Justificam porque o servidor terá que pernoitar no município de 
chaves sendo que o referido período já compreende seu deslocamento.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cHaVES/Pa des-
tino: cHaVES/Pa Servidor: 64003395/ EdilSoN NUNES MoNTEiro JU-
Nior / (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 14,5 diáriaS / 01/10/2022 a 
15/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858123
Portaria: 6173/2022 
objetivo: realizar vacinação na modalidade Agulha Oficial e/ou assistida na 
região dos rios cururu e Jurupucu, no município de chaves. as diárias jus-
tificam-se devido as propriedades ficarem distantes da sede do município e 
a região sofrer a influência da maré, não é possível o retorno no mesmo dia 
para a sede do município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: cHaVES/Pa destino: cHaVES/Pa Servidor: 57221223/ MarÇal 
caValcaNTi dE SoUZa BarroS (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - 
MÉdico VETEriNário) / 14,5 diáriaS / 01/10/2022 a 15/10/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858113
Portaria: 6174/2022 
Objetivo: Intensificar as ações Educativas voltadas ao Programa de Raiva 
dos Herbívoros nos municípios de maior ocorrência de focos de raiva dos 
herbívoros nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: BaiÃo, iTUPiraNGa/Pa Servidor: 54180052/
iNGrid PErPETUo do Socorro PiNHEiro Toda (MÉdico VETEriNá-
rio) / 6,5 diáriaS / 25/09/2022 a 01/10/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858120
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Portaria: 6171/2022 
objetivo: Saneamento de focos de Mormo e aiE em propriedade localizada 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoN-
TE alEGrE/Pa destino: alENQUEr/Pa Servidor: rG 6881220/ STEfaNY 
lEoNara MEirElES cordEiro (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉ-
dico VETEriNário) / 0,5 diária / 21/09/2022 a 21/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858117
Portaria: 6168/2022 
objetivo: realizar atendimento a UlSa no município de água azul do Nor-
te. Justifica-se o pagamento das diárias em virtude do longo período de 
atendimento a ser realizado na unidade de outro município de lotação, bem 
como das longas distancias a serem percorridas na zona rural do municí-
pio para o cumprimento das metas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: TUcUMÃ/Pa destino: áGUa aZUl do NorTE/Pa Servi-
dor: 6403716/ WilliaN rodriGUES SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUá-
rio) / 8,5 diáriaS / 29/09/2022 a 07/10/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858081
Portaria: 6163/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante de trânsito agropecuário.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
alENQUEr, SaNTarÉM/Pa Servidor: 57223711/ PaUlo fErNaNdo PirES 
BaSToS JUNior (MÉdico VETEriNário) / 10,5 diáriaS / 03/10/2022 a 
13/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858074
Portaria: 6167/2022 
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: UrUará/Pa Servidor: 6403422/rENaN MErÊNcio 
dE BarroS (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) 
/ 3,5 diáriaS / 11/10/2022 a 14/10/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858075
Portaria: 6164/2022 
objetivo: realizar apoio a fiscalização de Trânsito agropecuário.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
alENQUEr, SaNTarÉM/Pa Servidor: 57223642/ MaicoN JoSE dE SaN-
TaNa SaNToS/ (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 10,5 diáriaS / 
03/10/2022 a 13/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 858078
Portaria: 6162/2022 
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambo-
la.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem:  cUrraliNHo/
Pa destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa Servidor: 57192005/ caS-
Sia EliaNE do P. Socorro dE SoUZa E SilVa (fiScal ESTadUal aGro-
PEcUário) / 1,5 diária / 26/09/2022 a 27/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858069
Portaria: 6169/2022 
objetivo: dar apoio no saneamento de focos de Mormo e aiE em pro-
priedade localizada no município. Para dar continuidade ao saneamen-
to de interdição de foco de Mormo em propriedade.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alENQUEr/Pa destino: alENQUEr/
Pa Servidor: 54197928/ alTEMar PaiXao da SilVa (aGENTE fiScal 
dE dEfESa aGroPEcUária E florESTal) / 0,5 diária / 21/09/2022 a 
21/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858096
Portaria: 6170/2022 
objetivo: realizar atividades de contenção de foco de raiva e entrega de 
notificação para vacinação obrigatória nas propriedades dentro do raio 
de 12km no município de curuça.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: TErra alTa/Pa destino: cUrUÇá/Pa Servidor: 5900218/ 
MEliNa Garcia dE SoUSa NoBrE / (fiScal ESTadUal aGroPEcUário 
- MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS /26/09/2022 a 30/09/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858092
Portaria: 6166/2022 
objetivo: dar apoio a fiscalização e monitoramento de propriedades rurais 
que apresentam inconformidades com o sistema SiaPEc-3 nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa desti-
no: BElTErra, rUrÓPoliS, SaNTarÉM/Pa Servidor: 5906865/ GUSTa-
Vo HUMBErTo SoUZa do aMaral (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) 
/ 14,5 diáriaS / 05/09/2022 a 19/09/2022. ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858093
Portaria: 6165/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante de trânsito agropecuário.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/
Pa destino: alENQUEr, SaNTarÉM/Pa Servidor: 54187600/ JoaNNES 
PaUlUS fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) 
/ 10,5 diáriaS / 03/10/2022 a 13/10/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858084

Portaria: 6182/2022 
Objetivo: Intensificar as ações Educativas voltadas ao Programa de Raiva 
dos Herbívoros nos municípios de maior ocorrência de focos de raiva dos 
herbívoros no município. Para retorno e para intensificar as ações Edu-
cativas voltadas ao Programa de raiva dos Herbívoros nos municípios de 
maior ocorrência de focos de raiva dos herbívoros.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: iTUPiraNGa/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa 
Servidor: 57223521/ lETicia ElBErT ValVErdE da coSTa (MÉdico VE-
TEriNário) / 1,5 diária / 30/09/2022 a 01/10/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858204
Portaria: 6184/2022 
objetivo: realizar fiscalização de Propriedades de risco nos municípios. 
Justifica-se o destino ser o mesmo da lotação em virtude da distância en-
tre propriedades e a necessidade de pernoitar na propriedade foco, otimi-
zando o rendimento das atividades.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: áGUa aZUl do Nor-
TE, oUrilÂNdia do NorTE/Pa Servidor: 6403701/ fraNciSco dE aSSiS 
do Ó lUZ (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 26/09/2022 
a 01/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858212
Portaria: 6186/2022 
objetivo: realizar vigilância e captura de morcegos hematófagos em 4 
propriedades que estão espolinado animais na região nos municípios.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa desti-
no: PraiNHa, SaNTa Maria do UrUará/Pa Servidor: 57218065/ aNdrÉ 
rEalE SiMÕES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNá-
rio) / 4,5 diáriaS / 26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858220
Portaria: 6181/2022 
objetivo: realizar vigilância epidemiológica em propriedade de maior risco 
de aftosa no município. Distância das agrovilas a serem atendidas ficam 
aproximadamente 110 km da sede do município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servi-
dor: 55588436/ raiKa diaS da SilVa (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diá-
ria / 30/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU 
MacEdo.

Protocolo: 858193
Portaria: 6183/2022 
objetivo: Promover entrega de exame id, coleta de soro para análise labo-
ratorial (encefalomielite), vigilância em propriedades vizinhas, orientações 
técnicas sobre doenças em equídeos no município de Novo repartimen-
to (Vitória da conquista).fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: iTUPiraNGa/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 
57173803/ JoElSoN dE SoUZa rEZENdE/ (MÉdico VETEriNário) / 2,5 
diáriaS / 26/09/2022 a 28/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858207
Portaria: 6180/2022 
Objetivo: Intensificar as ações Educativas voltadas ao Programa de Raiva 
dos Herbívoros nos municípios de maior ocorrência de focos de raiva dos 
herbívoros no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BrEU BraNco/Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: 55588136/ 
alEXaNdrE da SilVa cUNHa (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 
26/09/2022 a 28/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 858189
Portaria: 6178/2022 
Objetivo: Realizar vacinação agulha oficial e assistida contra febre aftosa 
em 39 propriedades rurais no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BrEVES/Pa destino: aNaJáS/Pa Servidor: 5246601/ 
roNaldo oliVEira MiraNda/ (TÉcNico aGrÍcola) / 12,5 diáriaS / 
03/10/2022 a 15/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 858183
Portaria: 6177/2022 
Objetivo: Realizar atividades de vacinação contra febre aftosa, agulha ofi-
cial, nas propriedades no município. considerando a importância de reali-
zação da vigilância epidemiológica em propriedades rurais durante a eta-
pa de vacinação.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
MUaNá/Pa destino: MUaNá/Pa Servidor: 54187437/Nollar liBErali fi-
lHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 14,5 diáriaS / 26/09/2022 
a 10/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858178
Portaria: 6179/2022 
objetivo: realizar vacinação agulha oficial e assistida contra febre af-
tosa em 39 propriedades rurais no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BrEVES/Pa destino: aNaJáS/Pa Servidor: 
59430009/ raiMUNdo frEirE PErEira JÚNior (aUXiliar dE caMPo) 
/ 12,5 diáriaS / 03/10/2022 a 15/10/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858186
Portaria: 6185/2022 
objetivo: dar apoio nas atividades de contenção de foco de raiva e entre-
ga de notificação para vacinação obrigatória nas propriedades dentro do 
raio de 12km no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: TErra alTa/Pa destino: cUrUÇá/Pa Servidor: 54186951/ idE-
Valdo alVES coSTa (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 26/09/2022 
a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858216
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Portaria: 6190/2022 
objetivo: fiscalizar em evento agropecuário, (ProVa dE laÇo) em pro-
priedade – comunidade de Santa luzia, zona rural no município de Juru-
ti. informamos que o evento será realizado no final de semana e haverá 
a necessidade do servidor pernoitar na localidade.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: JUrUTi/Pa destino: JUrUTi/Pa Servidor: 
6403356/ MarTa rEBElo daS NEVES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) 
/ 1,5 diária / 24/09/2022 a 25/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858235
Portaria: 6191/2022 
objetivo: fiscalizar em evento agropecuário, (ProVa dE laÇo) no recinto 
faZENda BaNdEira BraNca –comunidade de Santa luzia, zona rural no 
município de Juruti. Informamos que o evento será realizado no final de 
semana e haverá a necessidade do servidor pernoitar na localidade.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: JUrUTi/Pa destino: 
JUrUTi/Pa Servidor: 5870968/ roGErio dE fiGUEirEdo PESSoa (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 24/09/2022 a 25/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858241
Portaria: 6192/2022 
objetivo: realizar busca em inadimplente de vacinação do foco de rai-
va no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
aBEl fiGUEirEdo/Pa destino: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 
57173779/ roNiValdo faUSTiNo fErrEira (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 
diáriaS / 26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858243
Portaria: 6193/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização móvel em torno do 135º Leilão no municí-
pio de itupiranga. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 54193768/ TaTiaNa Pai-
Va lEÃo NUNES (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 25/09/2022 a 
27/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858245
Portaria: 6194/2022 
objetivo: realizar vigilância e captura de morcegos hematófagos em 4 
propriedades que estão espolinado animais na região nos municípios.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE alEGrE/Pa 
destino: PraiNHa, SaNTa Maria do UrUará/Pa Servidor: 54195804/ 
iVoNilSoN fErrEira da SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
4,5 diáriaS / 26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858247
Portaria: 6197/2022 
objetivo: realizar visita administrativa nos escritórios da Gerência regio-
nal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa 
destino: aUGUSTo corrÊa, BoNiTo, BraGaNÇa/Pa Servidor: 5092507/ 
JacQUEliNE dE MiraNda rocHa (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 03/10/2022 
a 07/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858288
Portaria: 6195/2022 
objetivo: auxiliar o fEa na Vigilância ativa, orientação técnica, captura de 
morcego hematófago e cadastro de possíveis abrigos no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alTaMira/Pa destino: 
MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 54193001/ ricardo da SilVa rodriGUES 
(TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 21/09/2022 a 22/09/2022.ordena-
dor:  JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858279
Portaria: 6196/2022 
Objetivo: Realizar vacinação na modalidade Agulha Oficial e/ou Assistida 
na região da Boa Vista, igarapé fundo, Jenipapo, Tartaruga, Vila dos Pam-
plona, Santa Rita e Corredor, no município de Santa Cruz do Arari. Justifi-
cam-se devido as propriedades ficarem distantes da sede do município e a 
região sofrer a influência da maré, não possibilitando o retorno no mesmo 
dia para a sede do município. o dia 16/10 será para o retorno do servidor.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa crUZ do 
arari/Pa destino: SaNTa crUZ do arari/Pa Servidor: 5934204/ oliVar 
aNToNio ValENTE riBEiro (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 13,5 di-
áriaS / 03/10/2022 a 16/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaS-
SU MacEdo.

Protocolo: 858283
Portaria: 6198/2022 
objetivo: Prestar apoio à gerente regional durante visita administrativa aos 
escritórios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPa-
NEMa/Pa destino: aUGUSTo corrÊa, BoNiTo, BraGaNÇa/Pa Servidor: 
5909025/ JoSE claUBio SilVa GalVÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 4,5 
diáriaS / 03/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858290
Portaria: 6199/2022 
objetivo: realizar emissão de GTa, atualização cadastral, atendimento ao 
público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
caPaNEMa/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 57175279/MicHElE roSaNa 
MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 1,5 diária / 10/10/2022 a 
11/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858291

Portaria: 6201/2022 
objetivo: realizar visita administrativa nos escritórios da Gerência regio-
nal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa 
destino: ViSEU/Pa Servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE MiraNda rocHa 
(GErENTE) / 1,5 diária / 10/10/2022 a 11/10/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858306
Portaria: 6200/2022 
objetivo: realizar emissão de GTa, atualização cadastral, atendimento ao 
público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
caPaNEMa/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 57175279/MicHElE roSaNa 
MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 1,5 diária / 13/10/2022 a 
14/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858301
Portaria: 6202/2022 
objetivo: realizar visita administrativa nos escritórios da Gerência regio-
nal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa 
destino: cacHoEira do Piriá/Pa Servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE 
MiraNda rocHa (GErENTE) / 1,5 diária / 13/10/2022 a 14/10/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858316
Portaria: 6203/2022 
objetivo: Prestar apoio à gerente regional durante visita administrativa 
aos escritórios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
caPaNEMa/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 5909025/ JoSE claUBio 
SilVa GalVÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 1,5 diária / 10/10/2022 a 
11/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858327
Portaria: 6204/2022 
objetivo: Prestar apoio à gerente regional durante visita administrativa 
aos escritórios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
caPaNEMa/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 5909025/ JoSE claUBio 
SilVa GalVÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 1,5 diária / 13/10/2022 a 
14/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 858333

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº0520/2022 –27/09 /2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, resolve: coNcEdEr, férias regulamentares, referente ao mês 
de NoVEMBro/2022, aos empregados abaixo relacionados, considerando 
o Planejamento anual de férias:

Nº MatricULa eMPreGado eXercÍcio FÉrias
001 3171590/ 1 roSoMiro MarQUES BaTiSTa 2020/2021 07.11.2022 a 06.12.2022
002 3173607/ 1 aNToNio Hilario caMPoS 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
003 3179028/ 1 EdMir aGUiar NoroNHa 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
004 3173500/ 1 raiMUNdo NoNaTo BoTElHo da coSTa 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
005 3175561/ 1 roSaNGEla Vidal dE carValHo 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
006 5953568/ 1 MaridalVa MENdES riBEiro-PSS 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
007 5036259/ 1 Joao aNToNio loPES dE BriTo filHo 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
008 3178030/ 1 Maria da Graca loUrEiro aMaral 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
009 3177777/ 1 GilSoN BarBoSa dE SoUZa 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
010 57175240/ 1 JoSE GoMES dE MoraiS 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
011 57174751/ 1 lUciaNo coVrE NoGUEira 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
012 57196997/ 3 Sildo PEdro SoUSa cordoVil 2020/2021 07.11.2022 a 06.12.2022
013 57210175/ 1 aNToNio corrEa da crUZ-cH.local 2020/2021 07.11.2022 a 06.12.2022
014 5656915/ 1 arY dJalMa rocHa caldaS 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
015 3172236/ 1 BENEdiTo liNdEMar SarMENTo PiNTo 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
016 5065961/1 claUdio aUGUSTo MarTiNS dE BarroS PErEira 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
017 57201812/ 1 daNiEl SoUZa dE aGUiar 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
018 57210811/ 1 MaUro MoNTEiro E MoNTEiro-faTal 2020/2021 07.11.2022 a 06.12.2022
019 55586007/ 1 roBSoN caBral do NaSciMENTo 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
020 54197301/ 1 carloS EdUardo dE liMa coSTa 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
021 3172317/ 1 cEliTa Maria GUSMao PaNToJa 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
022 3175871/ 1 clEidE Maria do NaSciMENTo 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
023 5066263/ 1 EdilBErTo SaNcHEZ MarcUarTU 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
024 55585692/ 1 GilVaNiErE BaTiSTa dE oliVEira-aNTEc. 2021/2021 30.11.2022 a 29.12.2022
025 3178293/ 1 HUMBErTo WaNdErlEY do roSario PErEira 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
026 370690/ 2 Maria ZElia cardoSo dE aNdradE 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
027 5035910/ 1 MaXiMiaNo JoSE coSTa dE BriTo-cH.local 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
028 5066867/ 1 oSValdo ViEira roMario-SUP.adJUNTo 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
029 3178838/ 1 roNaldo da SilVa SaNcHES-cH.local 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
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030 54197823/ 1 roNaldo SoUZa liMa 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
031 55585953/ 2 ToNildES liSBoa dE aTaidE 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
032 57173878/ 1 darllaN PHiliPPE PaliToT fErNaNdES-cH.local 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
033 55585916/ 1 ElcioNE BarBoSa doS SaNToS 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
034 5882702/ 4 lUciaNo coSME alMEida 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
035 5961464/ 1 NilVa cardoSo da SilVa SaNToS-PSS 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
036 3171876/ 1 aNToNio dE PadUa SalVador dErGaN 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
037 5769051/ 2 dENilSoN BaTiSTa dE SoUSa 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
038 3175340/ 1 fraNciSca fErNaNdES lEiTE 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
039 3176010/ 3 HENriQUE KiYoSHi SaWaKi 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
040 3176061/ 1 oBErlaNdEr BarBoSa dE caSTro 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
041 54187190/ 2 oZiaS fErrEira NEVES 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
042 3176363/ 1 raiMUNdo caSSiaNo fiGUEirEdo 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
043 3175626/ 2 roMildo PErEira dE MoraiS 2021/2021 07.11.2022 a 06.12.2022
044 54197573/ 1 aNdErSoN carValHo MacHado 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
045 57175470/ 1 aNToNio Marcal dE SoUZa NETo 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
046 55585835/ 1 dEBora dE SoUSa ViEira lEaNdro 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
047 5879582/ 4 fraNcoiS JafE da coSTa SoUSa 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
048 3171850/ 1 JoSE lUiZ GoMES 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
049 54196326/ 1 lUiZ roNaif da SilVa SoUSa 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
050 54196658/ 1 MYrla BarrETo cHaVES dE araUJo 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
051 57190819/ 1 BrUNa PaUla coSTa doS SaNToS-cH.local 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
052 57210180/ 1 JociMar PriMaVEra dE MENdoNca-faTal-cH.local 2020/2021 07.11.2022 a 06.12.2022
053 57174745/ 1 dircEU caSTro fErrEira 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
054 54180055/ 3 GilVaNdro PiNTo da SilVa 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
055 3171744/ 1 JoSE ViNENTE BENTES 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
056 55585933/ 3 MaUra cElia dE SiQUEira cHaVES 2020/2021 07.11.2022 a 06.12.2022
057 54197815/ 1 PaUlo criSToVao da MoTa raBElo 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
058 3176703/ 1 aNToNia roSiMar SoarES MiraNda 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
059 3178277/ 1 JorGE lUiZ doS SaNToS MEdEiroS-cH.local 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
060 57175847/ 1 MicHEllE SaNdriNE liMa doS SaNToS-l.MaTErNid 2020/2021 21.11.2022 a 30.11.2022
061 3176681/ 1 PaUlo cElSo fariaS dE MoUra 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
062 57173855/ 1 EdiMilSoN MaToS PErEira-cH.local 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
063 3171264/ 1 Maria da Graca MariNHo da SilVa 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
064 57200826/ 2 MoNica SoUSa rodriGUES EScaloNa-faTal 2020/2021 07.11.2022 a 06.12.2022
065 3170861/ 1 laUro cUSTodio caMPoS da cUNHa 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
066 57189559/ 1 MaX aNGElo dE liMa coSTa-cH.local 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
067 3176134/ 1 oTaVio lUiZ doS SaNToS PaiVa 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
068 80845100/ 1 raiMUNdo MaciEl dE caSTro-SUP.adJUNTo 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
069 5067294/ 1 TEMiSToclES olaVo BarBoSa 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022
070 57189527/ 1 Marcia coUTiNHo caETaNo 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022

roSiVal PoSSodoNio do NaSciMENTo - Presidente
Protocolo: 858354

.

.

errata
.

errata ao terMo aditiVo do coNtrato de PrestaÇÃo 
Nº026/2020 – Diário Oficial nº.35.130 de 27 de setembro de 2022. 
Protocolo: 857981
oNde LÊ: PARÁGRAFO PRIMEIRO – fica concedido a repactuação na im-
portância de r$ 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais), que cor-
responde à repactuação de 12% do valor global do contrato, que passará 
a ser r$ 60.480,00.
Leia-se: PARÁGRAFO PRIMEIRO – fica concedido a repactuação na impor-
tância de r$ 3.242,80 (três mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta 
centavos), que corresponde à repactuação do valor global do contrato, que 
passará a ser r$ 38.913,64.
ordenador: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
Presidente da Emater-Pará

Protocolo: 858418

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 082/2022:BENEficiário: 
roNaldo da SilVa SaNcHES; Matrícula: 3178838; função: Extensionista 
rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101; 
objetivo: liberação de recurso para realizar despesas de pronto paga-
mento para atender as necessidades do Escritório local de Santa izabel do 
Pará;MUNICÍPIO: Santa Izabel do Pará; Elemento de Despesa: 33903096= 
r$ 700,00. 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: 858219

diÁria
.

diÁrias - Portaria 021/2022
BENEficiário: EdiNaldo SilVa doS SaNToS: MaTrÍcUla: 57210215; 
carGo: cHEfE local; foNTE dE rEcUrSo: 0101006357.; 
objetivo: cUSTEar dESPESaS rEUNiÃo coM a dirEX, rEGioNal E 
rESPEcTiVoS ESloc’S Para TraTar dE aSSUNToS iNSTiTUcioNaiS E 
oPEracioNaiS No PErÍodo dE 29 a 30/09/2022 No MUNiciPio dE al-
TaMira-Para; Nº dE diáriaS: 1,5 (UMa E MEia); iTiNErário: BraSil 
NoVo / alTaMira / BraSil NoVo; ordENador dE dESPESaS da UG 
alTaMira: MicHEl clEYToN do carMo SilVa

Protocolo: 858455
diÁrias - Portaria 022/2022
BENEficiário: SidEValdo SaNTaNa dE JESUS: MaTrÍcUla: 87175246; 
carGo: cHEfE local; foNTE dE rEcUrSo: 0101006357.; 
objetivo: cUSTEar dESPESaS rEUNiÃo coM a dirEX, rEGioNal E 
rESPEcTiVoS ESloc’S Para TraTar dE aSSUNToS iNSTiTUcioNaiS E 
oPEracioNaiS No PErÍodo dE 29 a 30/09/2022 No MUNiciPio dE al-
TaMira-Para; Nº dE diáriaS: 1,5 (UMa E MEia); iTiNErário: MEdici-
laNdia / alTaMira / MEdicilaNdia; ordENador dE dESPESaS da UG 
alTaMira: MicHEl clEYToN do carMo SilVa

Protocolo: 858460
diÁrias - Portaria 020/2022
BENEficiário: TEUMa fÉliX coSTa: MaTrÍcUla: 5036380; carGo: aU-
Xiliar EM adMiNiSTraÇÃo; foNTE dE rEcUrSo: 0101006357.; 
objetivo: cUSTEar dESPESaS rEUNiÃo coM a dirEX, rEGioNal E 
rESPEcTiVoS ESloc’S Para TraTar dE aSSUNToS iNSTiTUcioNaiS E 
oPEracioNaiS No PErÍodo dE 29 a 30/09/2022 No MUNiciPio dE al-
TaMira-Para; Nº dE diáriaS: 1,5 (UMa E MEia); iTiNErário: BraSil 
NoVo / alTaMira / BraSil NoVo; ordENador dE dESPESaS da UG 
alTaMira: MicHEl clEYToN do carMo SilVa

Protocolo: 858451
diÁrias - Portaria 023/2022
BENEficiário: GilSoN BarBoSa dE SoUZa: MaTrÍcUla: 3177777; 
carGo: cHEfE local EM EXErcÍcio; foNTE dE rEcUrSo: 0101006357.; 
objetivo: cUSTEar dESPESaS rEUNiÃo coM a dirEX, rEGioNal E rES-
PEcTiVoS ESloc’S Para TraTar dE aSSUNToS iNSTiTUcioNaiS E oPE-
racioNaiS No PErÍodo dE 29 a 30/09/2022 No MUNiciPio dE alTa-
Mira-Para; Nº dE diáriaS: 1,5 (UMa E MEia); iTiNErário: UrUara 
/ alTaMira / UrUara; ordENador dE dESPESaS da UG alTaMira: 
MicHEl clEYToN do carMo SilVa

Protocolo: 858466
diÁrias - Portaria 024/2022
BENEficiário: lUciaNo coVrE NoGUEira: MaTrÍcUla: 57174751; 
carGo: cHEfE local EM EXErcÍcio; foNTE dE rEcUrSo: 0101006357.; 
objetivo: cUSTEar dESPESaS rEUNiÃo coM a dirEX, rEGioNal E rES-
PEcTiVoS ESloc’S Para TraTar dE aSSUNToS iNSTiTUcioNaiS E oPE-
racioNaiS No PErÍodo dE 29 a 30/09/2022 No MUNiciPio dE alTaMi-
ra-Para; Nº dE diáriaS: 1,5 (UMa E MEia); iTiNErário: ViToria do 
XiNGU / alTaMira / ViToria do XiNGU; ordENador dE dESPESaS da 
UG alTaMira: MicHEl clEYToN do carMo SilVa

Protocolo: 858472
diÁrias - Portaria 025/2022
BENEficiário: NEilSoN clEiToN MorEira dE araUJo: MaTrÍcUla: 
57212729; carGo: cHEfE local EM EXErcÍcio; foNTE dE rEcUrSo: 
0101006357.; 
objetivo: cUSTEar dESPESaS rEUNiÃo coM a dirEX, rEGioNal E 
rESPEcTiVoS ESloc’S Para TraTar dE aSSUNToS iNSTiTUcioNaiS E 
oPEracioNaiS No PErÍodo dE 29 a 30/09/2022 No MUNiciPio dE al-
TaMira-Para; Nº dE diáriaS: 1,5 (UMa E MEia); iTiNErário: aNaPU 
/ alTaMira / aNaPU; ordENador dE dESPESaS da UG alTaMira: Mi-
cHEl clEYToN do carMo SilVa

Protocolo: 858476
diÁrias - Portaria 026/2022
BENEficiário: JacKSoN da SilVa liMa: MaTrÍcUla: 5693071; carGo: 
cHEfE local; foNTE dE rEcUrSo: 0101006357.; 
objetivo: cUSTEar dESPESaS rEUNiÃo coM a dirEX, rEGioNal E rES-
PEcTiVoS ESloc’S Para TraTar dE aSSUNToS iNSTiTUcioNaiS E oPE-
racioNaiS No PErÍodo dE 29 a 30/09/2022 No MUNiciPio dE alTa-
Mira-Pará; Nº dE diáriaS: 1,5 (UMa E MEia); iTiNErário: PorTo dE 
MoZ / alTaMira / PorTo dE MoZ; ordENador dE dESPESaS da UG 
alTaMira: MicHEl clEYToN do carMo SilVa

Protocolo: 858481
diÁrias - Portaria 018/2022
BENEficiário: SaUlo oNorio TaVarES; MaTrÍcUla: 54196712; car-
Go: cHEfE local; foNTE dE rEcUrSo: 0101006357.; 
objetivo: cUSTEar dESPESaS rEUNiÃo coM a dirEX, rEGioNal E 
rESPEcTiVoS ESloc’S Para TraTar dE aSSUNToS iNSTiTUcioNaiS E 
oPEracioNaiS No PErÍodo dE 29 a 30/09/2022 No MUNiciPio dE al-
TaMira-Para; Nº dE diáriaS: 1,5 (UMa E MEia); iTiNErário: PacaJa 
/ alTaMira / PacaJa; ordENador dE dESPESaS da UG alTaMira: Mi-
cHEl clEYToN do carMo SilVa

Protocolo: 858430
diÁrias - Portaria 019/2022
BENEficiário: rodriGo da SilVa fErNaNdES: MaTrÍcUla: 3321459; 
carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii; foNTE dE rEcUrSo: 0101006357.; 
objetivo: cUSTEar dESPESaS rEUNiÃo coM a dirEX, rEGioNal E 
rESPEcTiVoS ESloc’S Para TraTar dE aSSUNToS iNSTiTUcioNaiS E 
oPEracioNaiS No PErÍodo dE 29 a 30/09/2022 No MUNiciPio dE al-
TaMira-Para; Nº dE diáriaS: 1,5 (UMa E MEia); iTiNErário: PacaJa 
/ alTaMira / PacaJa; ordENador dE dESPESaS da UG alTaMira: Mi-
cHEl clEYToN do carMo SilVa

Protocolo: 858444



diário oficial Nº 35.132  33Quarta-feira, 28 DE SETEMBRO DE 2022

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

coNtrataÇÃo eM carÁter de sUBstitUiÇÃo, aUtoriZa-
do eM 19/03/2019, aTraVÉS do ProcESSo 2019/99395-SEMaS E 
EM VirTUdE dE MaNdado dE SEGUraNÇa (ProcESSo Nº 0807399-
22.2019.8.14.0000). NÃo acarrETaNdo acrÉSciMo dE dESPESa ao 
Erário.
ordENador: lÍlia Márcia raMoS rEiS
PErÍodo: 27/09/2022 a 26/09/2023
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica-ciÊNciaS coNTáBEiS
SErVidor: iSaBEllE corrÊa PaES BarrETo da crUZ

Protocolo: 858147

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: carloS EdUardo dE oliVEira MadUrEira
MaTrÍcUla: 5955046
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
a coNTar dE 26/09/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - diretora de Gestão administrati-
va e financeira

Protocolo: 858159

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 02373/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2022/126818 SEMaS/Pa;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 057/2022- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa fEEliNG ProPaGaNda lTda, 
os servidores EMaNUEl lUcaS PErEira liMa, matrícula nº 5938940/3 
como fiscal Titular e DIANA DA SILVA CASTRO, matrícula nº 54189441/2 
como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do Contrato em 05 
de agosto de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa,  27  de  setembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 858070

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 2354/2022 – GaB/seMas, de 
26/09/2022, Publicada no doe Nº 35.130 do dia 27/09/2022.
oNde se LÊ: destino: Santarém/Pa.
Leia-se: destino: Tucuruí/Pa.
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 858068
errata da Portaria nº /2022-dGaF/GaB/seMas, 11/05/2022, 
publicada no doe Nº 34.969 de 13/05/2022
onde se lê; PorTaria nº  /2022 , de 11/05/2022
Leia-se ;  PorTaria nº 918/2022, de 11/05/2022

Protocolo: 858116
errata da Portaria Nº 2334/2022 – GaB/seMas, de 
23/09/2022, Publicada no doe Nº 35.128 do dia 26/09/2022,
oNde se LÊ:
- Período: 04/10 a 08/10/2022 – 04 e ½ diárias.
Leia-se:
-Período: 04/10 a 09/10/2022 – 05 e ½ diárias.
ordENadora: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 858179
errata da Portaria Nº 2303/2022 – GaB/seMas, de 
21/09/2022, Publicada no doe Nº 35.128 do dia 26/09/2022,
oNde se LÊ: - 5787904/3 - PUYr doS SaNToS TEMBÉ - (colaborador 
Eventual)
Leia-se: - PUYr doS SaNToS TEMBÉ - (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 858246

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 035/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE – SEMaS, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.921.783/0001-
68, e a aSSociaÇÃo BraSilEira dE ENTidadES ESTadUaiS dE MEio 
aMBiENTE - aBEMa, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
01.641.281/0001-24.
do oBJETo: contratação da aSSociaÇÃo BraSilEira dE ENTidadES 
ESTadUaiS dE MEio aMBiENTE - aBEMa referente ao pagamento de anui-
dade do exercício de 2022, contratação fundamenta-se no art. 25, caput 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações;
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, referente ao Processo nº 2022/1111174 
de 30 de agosto de 2022, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 23.826,25 (Vinte três mil, oitocentos e vinte e seis 
reais e vinte e cinco centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS
UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 278583 – licENciaMEN-
To, MoNiToraMENTo E fiScaliZaÇÃo aMBiENTal; foNTE: 0116 – 
fEMa; ElEMENTo: 339039 – oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PJ; Pla-
No iNTErNo: 2100008583c;aÇÃo: 247468
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lÍlia Marcia raMoS rEiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
Belém/Pa,  26  de setembro  de 2022.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 858140
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratifi-
car o Termo de inexigibilidade de licitação nº 035/2022 para contratação 
de Valor: r$ 23.826,25 (Vinte três mil, oitocentos e vinte e seis reais e 
vinte e cinco centavos).
Belém/Pa, 26 de setembro de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 858142
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 024/2022-seMas
considerando a tramitação do Processo licitatório nº 2022/860489 e de-
pois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE MaU-
ro dE liMa o’ dE alMEida, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico 
n.º 024/2022 - SEMaS, cujo objeto é aquisição de equipamentos de prote-
ção individual a serem utilizados no manuseio de biodigestores adquiridos 
por esta Secretaria, bem como nas atividades desenvolvidas pela diretoria 
de ordenamento, Educação e da descentralização da Educação ambiental, 
de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Edital, 
tendo como vencedora do certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: r. P. fErraGENS lTda/ cNPJ: 29.309.583/0001-19
Valor Total r$ 6.240,54 (loTE ÚNico)
Belém/Pa, 27 de setembro de 2022.
JoSE MaUro dE liMa o’ dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 858326
terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 022/2022-seMas
considerando a tramitação do Processo licitatório nº 2022/318428 e de-
pois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE MaU-
ro dE liMa o’ dE alMEida, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico 
nº 022/2022 - SEMaS, cujo objeto é contratação de empresa especializada 
na comercialização de refeições por quilo, tipo self service e lanches aos 
servidores, terceirizados e estagiários através da concessão de espaço na 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Estado do 
Pará, de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no 
Edital, tendo como vencedora do certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: PlaNETa food lTda/ cNPJ: 17.094.543/0001-18
Valor do quilograma Self Service r$ 49,00
Belém/Pa, 27 de setembro de 2022.
JoSE MaUro dE liMa o’ dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 858271
.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 024/2022-seMas
A Pregoeira Oficial designada pela PORTARIA nº 800/2022 – GAB/
SEMaS, de 03/05/2022, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
(art. 3º, iV da lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das 
exigências legais relativas ao processo licitatório n° 2022/860489, resolve 
adJUdicar o Pregão Eletrônico nº 024/2022 – SEMaS, cujo objeto é 
aquisição de equipamentos de proteção individual a serem utilizados no 
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manuseio de biodigestores adquiridos por esta Secretaria, bem como nas 
atividades desenvolvidas pela diretoria de ordenamento, Educação e da 
descentralização da Educação ambiental, de acordo com as condições e 
especificações técnicas constantes no Edital, tendo como vencedora do 
certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: r.P fErraGENS lTda/ cNPJ: 29.309.583/0001-19
Valor Total r$ 6.240,54 (loTE ÚNico)
Belém/Pa, 27 de setembro de 2022
raiZa frEiTaS GoiS
PrEGoEira/cPl/SEMaS

Protocolo: 858278
terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 022/2022-seMas
A Pregoeira Oficial designada pela PORTARIA nº 800/2022 – GAB/SEMAS, 
de 03/05/2022, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV 
da lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências legais 
relativas ao processo licitatório n° 2022/318428, resolve adJUdicar o 
Pregão Eletrônico nº 022/2022 – SEMaS, cujo objeto é contratação de 
empresa especializada na comercialização de refeições por quilo, tipo 
self service e lanches aos servidores, terceirizados e estagiários através 
da concessão de espaço na Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade do Estado do Pará, de acordo com as condições e 
especificações técnicas constantes no Edital, tendo como vencedora do 
certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: PlaNETa food lTda/ cNPJ: 17.094.543/0001-18
Valor do quilograma Self Service r$ 49,00
Belém/Pa, 27 de setembro de 2022
raiZa frEiTaS GoiS
PrEGoEira/cPl/SEMaS

Protocolo: 858262

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2385/2022 - GaB/seMas 27 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: aldeia sede da Terra indígena Menkragnoti do município de Novo 
Progresso/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 01/10 à 08/10/2022 – 07 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– irEMErUiTi MEKraNoTirE – (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 858165
Portaria Nº 2258/2022 - GaB/seMas 16 de seteMBro de 2022.
objetivo: de realizar vistoria técnica no período 03 a 07/10/2022, na área 
da empresa iMErYS rio caPiM caUliM S.a e arredores, localizada no 
município de ipixuna/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: ipixuna/Pa
Período: 03/10/2022 a 07/10/2022– 04 e ½ diárias
Servidores:
- 8001279/5– WilHElM aBUd KlEiNlEiN – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5926173/ 2– iVaNEidE da SilVa fUrTado – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 6005246/ 2– daVi GoNÇalVES PiNTo – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 853989
Portaria Nº 2264/2022 - GaB/seMas 16 de seteMBro de 2022.
objetivo: Vistoria técnica para acompanhamento de simulado de emer-
gência ambiental, com o cenário de “Vazamento de floculante (cYfloc 
HX-200), devido ruptura de tanque iBc (após tombamento) durante trans-
porte”, sob responsabilidade da empresa alunorte
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 30/09 a 30/09/2022 – ½ diária
Servidores:
- 54186252/2 - fraNciSco lUcio BarBoSa QUarESMa - (Técnico em 
Gestão Meio ambiente)
- 5961611/2 - KaTSUMi JoSE doUrado WaTaNaBE – (Técnico em Gestão 
Meio ambiente)
- 57228402/2 - flaViaNo roBErTo ViEira NETo - (Técnico em Gestão 
Meio ambiente)
- 57196796/1 - MarcElo aNToNio dE Sá MEdEiroS – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 854349
Portaria Nº 2269/2022 - GaB/seMas 19 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Organizar e participar das Oficinas Regionais e de Contribuição 
para a construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - 
PlaNBio/Pa
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.

destino: altamira/Pa
Período: 13/10/2022 à 15/10/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidor:
– 5938940/3 – EMaNUEl lUcaS PErEira liMa – (chefe de Gabinete).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 854409
Portaria Nº 2270/2022 - GaB/seMas 19 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Organizar e participar das Oficinas Regionais e de Contribuição 
para a construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - 
PlaNBio/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 03/10/2022 à 06/10/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
– 5893083 – JESSica BrilHaNTE MacHado – (assessora Especial)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 854422
Portaria Nº 2273/2022 - GaB/seMas 19 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação de oficinas etno regionais do PLANBIO em Altamira/PA
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: altamira/Pa
Período: 13/10 à 15/10/2022 – 02 e ½ diária
Servidora:
- 5958908/1 - caMillE BENdaHaN BEMErGUY – (diretora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 854441
Portaria Nº 2276/2022 - GaB/seMas 19 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Organizar e participar das Oficinas Regionais e de Contribuição 
para a construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - 
PlaNBio/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: altamira/Pa.
Período: 11/10/2022 à 15/10/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
– 5893083 – JESSica BrilHaNTE MacHado – (assessora Especial)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 854465
Portaria Nº 2305/2022 - GaB/seMas 21 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica para subsidiar análise de licenciamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Paragominas/Pa.
destino: Zona rural de Paragominas/Pa e aurora do Pará/Pa.
Período: 05/10 à 07/10/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
– 5963855/ 1 – dilMa rodriGUES dE aNdradE – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
– 5901823/ 2 – rafaEl MilHoMENS NoGUEira – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 855785
Portaria Nº 2322/2022 - 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 de Maguari, flona do Tapajós do município de Bel-
terra/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 02/10 à 07/10/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– MaUro cÉlio dUarTE PErEira – (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 856972
Portaria Nº 2325/2022 - GaB/seMas 23 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participar das Oficinas Regionais e de Contribuição para a cons-
trução 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: deslocamento da comunidade itapaiuna, flona do Tapajós para a 
sede do município de Belterra/Pa.
destino:Santarém/Pa.
Período: 02/10 a 07/10/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– roSilda SilVa oliVEira – (colaboradora eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 856980
Portaria Nº 2327/2022 - 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 Vila Nova, PaE Eixo forte.
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destino: Santarém/Pa.
Período: 02/10 à 07/10/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– JUaQUiENE doS SaNToS – (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 857001
Portaria Nº 2328/2022 - GaB/seMas 23 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participar das Oficinas Regionais e de Contribuição para a cons-
trução 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: deslocamento da comunidade Vista alegre do Muratuba dentro da 
rESEX Tapajós arapiuns de Barco.
destino: Santarém/Pa.
Período: 02/10 a 07/10/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– MarilENE rodriGUES rocHa – (colaboradora eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 857005
Portaria Nº 2329/2022 - 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: Belterra/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 02/10 à 07/10/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– iNGrYd KETTElEN fErNaNdES BarroS – (colaboradora Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 857013
Portaria Nº 2365/2022 - GaB/seMas 26 de seteMBro de 2022.
Objetivo: de 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 Nova Vista do ituqui/STM ( Santarém/Pa.)
destino: Santarém/Pa.
Período: 03/10/2022 á 06/10/2022 – 03,½ diárias.
colaborador:
- MiriaNE coSTa coElHo - (colaBorador EVENTUal)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 857949
Portaria Nº 2364 – 2022 - GaB/seMas 26 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: deslocamento da comunidade São domingos, flona do Tapajós 
para a sede do município de Belterra/Pa.
destino: Santarém/Pa
Período: 02/10 a 07/10/2022 - 05 e ½ diárias.
colaboradora eventual:
- aMaNda caroliNE diaS PaZ - (colaboradora eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 857950
Portaria Nº 2368/2022 - GaB/seMas 26 de seteMBro de 2022.
Objetivo: de 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: oriximiná/Pa
destino: Santarém/Pa.
Período: 02/10/2022 á 07/10/2022 – 05,½ diárias.
colaborador:
- rUBENS cordEiro rocHa - (colaBorador EVENTUal)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 858010
Portaria Nº 2369/2022 - GaB/seMas 26 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 arapucu da sede do município de Óbidos/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 02/10 à 07/10/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– liNEQUEr SaUl MorEira dE aZEVEdo – (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 858013
Portaria Nº 2371/2022 - GaB/seMas 26 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 Murumuru/STM.
destino: Santarém/Pa.
Período: 03/10 à 06/10/2022 – 03 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– Mario aUGUSTo PaNToJa dE SoUSa – (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 858030
Portaria Nº 2374/2022 - GaB/seMas 26 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 aracampina dentro da PaE ituqui de Barco.
destino: Santarém/Pa.
Período: 02/10 à 07/10/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– JoSÉ EdiNaldo rocHa da SilVa – (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 858038
Portaria Nº 2376/2022 - GaB/seMas 27 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 Monte dos oliveiras da sede do município 
de oriximiná/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 02/10 à 07/10/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– GErSoN PiNHEiro dE oliVEira – (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 858047
Portaria Nº 2377/2022 - GaB/seMas 27 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 São domingos, flona do Tapajós da sede do municí-
pio de Belterra/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 02/10 à 07/10/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– adailSoN PErEira PaZ – (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 858048
Portaria Nº 2378/2022 - GaB/seMas 27 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 Passagem da sede do município de Mon-
te alegre/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 02/10 à 07/10/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– roSa SUliaNE doS SaNToS MoNTEiro – (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 858052
Portaria Nº 2331/2022 - GaB/seMas 23 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participar das Oficinas Regionais e de Contribuição para a cons-
trução 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: deslocamento da comunidade Membeca, no PaE lago Grande 
para Translago.
destino: Santarém/Pa.
Período: 02/10 a 07/10/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– ricardo doS SaNToS airES – (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 857056
Portaria Nº 2332/2022 - GaB/seMas 23 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participar das Oficinas Regionais e de Contribuição para a cons-
trução 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:deslocamento da comunidade de São Pedro dentro da rESEX Ta-
pajós arapiuns de Barco.
destino: Santarém/Pa.
Período: 02/10 a 07/10/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– Maria MarGarETH SEadE doS SaNToS – (colaboradora Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 857154
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Portaria Nº 2333/2022 - GaB/seMas 23 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participar das Oficinas Regionais e de contribuição para a cons-
trução 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: deslocamento da comunidade Maranhão, na PaE lago Grande 
para Vila de curuai.
destino: Santarém/Pa.
Período: 02/10 a 07/10/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– EdilSoN SilVEira fiGUEira – (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 857206
Portaria Nº 2335/2022 - 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 Piracãoera de Baixo em área de várzea dentro da 
PaE Urucurituba.
destino: Santarém/Pa.
Período: 02/10 à 07/10/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– MaNoEl PiNHEiro doS SaNToS – (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 857264
Portaria Nº 2338/2022 - GaB/seMas 23 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em empresa localizada no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Breu Branco/Pa
Período: 17/10 a 21/10/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 5965826/ 1 - roMUlo PiNTo aMaral - (TEcNico EM GESTao dE MEio 
aMBiENTE)
- 5953091/ 1 - BrUNo GilMar SilVa da SilVa - (TÉcNico EM GESTÃo 
dE MEio aMBiENTE)
- 5954963/ 1 - ElENa alMEida dE carValHo - (TÉcNico EM GESTÃo 
dE MEio aMBiENTE)
- 6005246/ 2 - daVi GoNcalVES PiNTo – (TÉcNico EM GESTÃo dE MEio 
aMBiENTE)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 857339
Portaria Nº 2395/2022 - GaB/seMas 27 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: aldeia sede da Terra indígena Baú para a sede do município de 
Novo Progresso/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 01/10 à 08/10/2022 – 07 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– MYdJErE KaYaPo MEKraNGNoTirE – (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 858237
Portaria Nº 2392/2022 - GaB/seMas 27 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: aldeia Pykany para a aldeia sede da Terra indígena Menkragnoti 
do município de Novo Progresso/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 01/10 à 08/10/2022 – 07 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– BEPdJYrE TXUcarraMaE – (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 858222
Portaria Nº 2390/2022 - GaB/seMas 27 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: aldeia indígena Mapuera de cachoeira Porteira da sede do muni-
cípio de oriximiná/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 01/10 à 08/10/2022 – 07 e ½ diárias.
colaboradora Eventual:
– EliaNE WoXiXaKi Wai Wai – (colaboradora eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 858195
Portaria Nº 2406/2022 - GaB/seMas 27 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: aldeia indígena Mapuera de cachoeira Porteira da sede do muni-
cípio de oriximiná/Pa.

destino: Santarém/Pa.
Período: 01/10 à 08/10/2022 – 07 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– EliSEU rodriGUES da SilVa WaY WaY – (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 858519
Portaria Nº 2408/2022 - GaB/seMas 27 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: aldeia Kubenkakre para a aldeia sede da Terra indígena Menkrag-
noti do município de Novo Progresso/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 01/10 à 08/10/2022 – 07 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– PaTKa rE raiBi MEKraNoTirE – (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 858567
Portaria Nº 2410/2022 - GaB/seMas 27 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: aldeia Pykany para a aldeia sede da Terra indígena Menkragnoti 
do município de Novo Progresso/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 01/10 à 08/10/2022 – 07 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– irENGraNGra KaYaPo – (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 858579
Portaria Nº 2400/2022 - GaB/seMas 27 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: aldeia indígena Kaxuyana de cachoeira Porteira da sede do mu-
nicípio de oriximiná/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 01/10 à 08/10/2022 – 07 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– lUcaS KUMoroHTo KaXUYaNa – (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 858315

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº2319 /2022 -dGaF/GaB/seMas , 22/09/2022
Excluir da PorTaria nº 2088/2022-dGaf/GaB/SEMaS de 08/09/2022, 
publicada no doE nº 35.109 de 09/09/2022, por necessidade de serviços 
o gozo das férias regulamentares da servidora lUciaNa dE alMEida 
BorGES, matrícula nº 6403657/ 2, ocupante do cargo de Secretário de 
diretoria, lotada na diretoria de Gestão administrativa e financeira - dGaf, 
tornando sem efeito o período de 20/10/2022 a 18/11/2022, referente ao 
exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 858076

.

.

NorMa
.

iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº 01, de 27 de seteMBro de 2022.
Estabelece os procedimentos e critérios para solicitação e concessão de auto-
rização para transporte estadual, interestadual e para exportação de produtos 
e subprodutos de origem florestal do estado do Pará e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE do 
Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 138, inciso 
ii, da constituição Estadual, e tendo em vista o disposto na lei federal nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981, lei Estadual nº 6.462 , de 04 de julho de 
2002, nos art. 35 e 36 da lei federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e 
no decreto Estadual nº 2.596, de 31 de agosto de 2022,
rESolVE:
caPÍtULo i
disPosiÇÕes PreLiMiNares
art.1º  Estabelecer os procedimentos e critérios para solicitação e conces-
são de autorização para transporte estadual, interestadual e para expor-
tação de produtos e subprodutos de origem florestal do estado do Pará.
§1º O transporte, por qualquer meio, de espécies nativas, para fins comer-
ciais ou industriais, requer autorização da Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMaS).
§2º a autorização prevista no caput será formalizada por meio da emis-
são de Guia Florestal específica, que deverá acompanhar os produtos e/
ou subprodutos de origem florestal até destino final, inclusive no local de 
armazenamento.
art.2º  Para emissão de Guia florestal é obrigatória a inscrição das pes-
soas, físicas e/ou jurídicas, responsáveis por empreendimentos que ex-
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traiam, coletem, beneficiem, transformem, industrializem, comercializem, 
armazenem ou consumam produtos e/ou subprodutos de origem florestal, 
no cadastro de Exploradores e consumidores de Produtos florestais do 
Estado do Pará (cEProf-Pa), por meio do Sistema de comercialização e 
Transporte de Produtos florestais (SiSflora-Pa), exceto os casos de dis-
pensa previstos em regulamento.
Art.3º  Os requerimentos protocolados na SEMAS para fins de emissão, 
prorrogação, suspensão, cancelamento de Guia florestal, que ainda não 
estiverem implementados no SiSflora-Pa, serão formalizados no Sistema 
integrado de Monitoramento e licenciamento ambiental (SiMlaM).
Art.4º  Aplica-se aos produtos e subprodutos florestais, de que trata esta 
Instrução Normativa, as definições previstas na Resolução CONAMA nº 
411, de 6 de maio de 2009 e suas alterações.
caPÍtULo ii
das GUias FLorestais
art.5º  a Guia florestal (Gf-Pa) será emitida e deverá ser utilizada para 
o transporte de produtos e subprodutos de origem florestal, nos termos 
desta instrução Normativa e de acordo com as seguintes modalidades:
i - Guia florestal 1 (Gf1-Pa);
ii - Guia florestal 2 (Gf2-Pa);
iii - Guia florestal 3 (Gf3-Pa);
iV - Guia florestal 3 interestadual (Gf3i-Pa);
V - Guia florestal 4 (Gf4-Pa);
Vi - Guia florestal 5 (Gf5-Pa);
Vii - Guia florestal 6 (Gf6-Pa); e
Viii - Guia de Transporte de floresta Plantada (GfP-Pa).
art.6º  a Gf1-Pa será emitida e deverá ser utilizada para o transporte de 
toras desde a origem até o destino, quando estas forem oriundas de:
i – autorização de Exploração florestal (aUTEf);
II - Autorização de supressão florestal e demais formas de vegetação (AUAS); e
iii - autorização de Utilização de Matéria Prima florestal (aUMP).
§1º Na Gf1 - Pa constará o volume explorado conforme os dados do romaneio 
cadastrados no SISFLOR - PA, observados os limites definidos na AUTEF.
§2º Nos casos em que for constatado o cadastro de romaneio com volume-
tria maior que os limites definidos na AUTEF, a SEMAS-PA analisará os fatos 
para fins de instauração de processo administrativo infracional e aplicação 
das sanções administrativas e ambientais, quando cabíveis.
§3º A GF1 – PA poderá ser emitida em até 90 (noventa) dias após o fim 
da vigência da aUTEf.
art.7º  a Gf2 - Pa será emitida e deverá ser utilizada para o transporte, 
desde a origem até o destino, dos seguintes produtos e/ou subprodutos 
florestais oriundos de licenciamento ambiental, exceto toras:
i - escoramentos;
ii - lascas e achas;
iii – lenha;
iV – mourão;
V – palmito;
Vi - postes; e
Vii – toretes.
art.8º  a Gf3 - Pa será emitida e deverá ser utilizada para o transporte 
interno e de exportação, dos seguintes produtos e/ou subprodutos de ori-
gem florestal:
i - madeira serrada bruta ou semiacabada;
II - produtos beneficiados;
iii - produtos industrializados;
iV - toras, nas hipóteses de transferência ou revenda;
V - resíduos de produtos florestais oriundos de serrarias, indústrias ou 
beneficiamento, observado os casos de dispensa; e
Vi – carvão vegetal.
art.9º  a Gf3i - Pa será emitida e deverá ser utilizada no caso de trans-
porte interestadual dos produtos e subprodutos de origem florestal de que 
trata o art. 6º, 7º e 8º.
Parágrafo único.  No caso de transporte interestadual de resíduo fonte de 
energia, o interessado deverá  solicitar a SEMaS a permissão para emissão 
de Gf3i - Pa, nos termos do disposto na Seção i do capítulo iii.
art.10.  a Gf4 - Pa será emitida e deverá ser utilizada para o transporte de 
produtos e/ou subprodutos de origem florestal que sejam provenientes de:
I – doações de produtos e subprodutos florestais apreendidos ou doados 
por órgãos e entidades, sem direito a comercialização;
ii - leilões públicos; e
III – transferência de produtos florestais entre estabelecimentos perten-
centes ao mesmo proprietário, ou entre proprietários diversos, mas que 
tenham a mesma participação societária, nos casos em que estes não pos-
sam realizar tal operação.
art.11.  a Gf5 - Pa será emitida e deverá ser utilizada para o transporte 
estadual, interestadual e de exportação de ferro-gusa.
art.12.  a Gf6 - Pa será emitida e deverá ser utilizada para o transporte 
de produtos e subprodutos florestais para fins de prestação de serviço de 
industrialização e/ou beneficiamento.
art.13.  a Guia de Transporte de floresta Plantada (GfP-Pa) será emitida e 
deverá ser utilizada para o transporte de produtos e subprodutos florestais 
provenientes de floresta plantada.
Parágrafo único.  a GfP - Pa será emitida em sistema próprio e regulamen-
tada em ato normativo específico pelo titular da SEMAS.
caPÍtULo iii
da eMissÃo das GUias FLorestais
art. 14.  Para a emissão de Guia florestal, o vendedor de produtos e/ou 
subprodutos florestais deverá possuir saldo no CEPROF - PA corresponden-
te ao produto comercializado, para que o sistema realize o débito automá-
tico dos créditos, e prestar as seguintes informações:
i - dados do remetente e do destinatário:
a) razão social, quando couber;

b) endereço;
c) número do cNPJ ou cPf;
d) número da inscrição Estadual, quando couber; e
e) número de cadastro no cEProf - Pa do adquirente ou contratado, exce-
to em casos de consumidor final;
ii- número da chave de acesso da Nota fiscal eletrônica – Nfe;
iii – número da Nota fiscal eletrônica da prestação de serviço, no caso de 
emissão de Gf6 – Pa;
iV - número e valor do documento de arrecadação Estadual – daE, devi-
damente recolhido;
V – nome, popular e científico, da essência a ser transportada;
Vi - produto e/ou subproduto a ser transportado, com o volume e valor da 
venda correspondente;
Vii - memorial descritivo de transporte da rota principal e/ou alternativa, 
quando couber, indicando o trajeto de destino da carga citando as cidades, 
os acidentes geográficos, os rios, os postos de fiscalização e as rodovias;
VIII - identificação do(s) veículo(s) transportador(es) e das respectivas 
placas, na hipótese de carreta, bitrem ou treminhão, conforme o caso;
IX - identificação da embarcação transportadora ou condutora, para os 
casos de jangada, balsa ou rebocadores; e
X - estação de embarque e da empresa ferroviária transportadora, quando couber.
§1º além das informações prestadas pelo vendedor, o sistema preencherá 
automaticamente as informações vinculadas no cEProf - Pa necessárias à 
emissão da Guia florestal.
§2º No caso da utilização de mais de uma modalidade de transporte, deve-
rão ser informadas na Gf - Pa e na Nota fiscal:
i - as etapas a serem cumpridas;
ii -  os nomes dos prestadores dos serviços; e
iii - o nome do armazém onde será armazenado e/ou porto alfandegário 
por onde será transitado, nos casos de exportação.
§3º Para os valores numéricos referentes ao volume de madeira trans-
portada, será admitido um percentual de divergência de até 10% (dez 
por cento) do volume indicado na Gf-Pa, mantida a quantidade de toras, 
toretes e essências.
art.15.  É vedado o recebimento da Gf - Pa quando não efetuada a entrega 
do produto ou subproduto florestal, sob pena responsabilidade.
art.16.  caso as informações prestadas sejam falsas, enganosas ou omis-
sas, serão estornados os créditos do saldo do comprador, conforme essên-
cia e volumetria constante na Gf - Pa, sem prejuízo das sanções adminis-
trativas, penas e civis cabíveis.
seção i
da GF3i-Pa destinada a comercialização do resíduo -fonte de energia
art.17.  Para emissão da Gf3i - Pa destinada a comercialização do resíduo 
- fonte de energia, o vendedor deverá protocolar requerimento na SEMaS, 
direcionada à diretoria responsável pelo controle e monitoramento do SiS-
flora-Pa, acompanhado dos seguintes documentos:
i – requerimento padrão, devidamente preenchido;
ii - licenças de operação das partes envolvidas;
iii - contrato de comercialização assinado pelo comprador e vendedor, com 
firmas reconhecidas;
iV – cadastro Técnico federal – cTf do comprador;
V – memorial descritivo da rota de transporte;
Vi – plano de utilização de resíduos; e
Vii - saldo da empresa vendedora obtido junto ao SiSflora – Pa.
art.18.  caberá, ao empreendimento vendedor, a emissão de declaração 
de Venda de Produtos florestais (dVPf)3i-Pa (dVPf3i - Pa), por meio do 
SiSflora - Pa, onde constará o total de créditos a ser comercializado, com 
base no contrato firmado pelas partes.
§1º as Gf3i - Pa serão emitidas de acordo com a remessa dos produtos, 
sendo que os créditos serão debitados da dVPf3i - Pa do saldo do vende-
dor, assim como creditado no saldo do comprador até a comercialização 
total do saldo.
§2º Esgotado o saldo contratado pelas partes e para que se efetive nova 
comercialização de resíduos, deverá se repetir os procedimentos previstos 
nos arts. 17 e 18.
seção ii
da GF4-Pa
art.19.  Para emissão da Gf4 - Pa, além das informações dispostas no 
art.14, o interessado deverá protocolar o requerimento na SEMaS, acom-
panhado dos seguintes documentos:
I – cópia do documento de identificação com foto e Cadastro de Pessoa 
física (cPf) do remetente e destinatário;
ii – cópia da procuração, quando couber;
iii - cópia do Termo de apreensão dos produtos doados, quando couber.
iV – cópia do ato constitutivo da empresa donatária;
V – cópia do documento de arrecadação Estadual (daE) e do comprovante 
de pagamento;
Vi – romaneio, informando o produto, quantidade a ser transportada e a 
essência;
Vii – número de inscrição do cEProf- Pa do arrematante, no caso de 
leilão público;
Viii - Nota fiscal eletrônica (Nfe), quando couber;
iX - termo de doação, quando couber; e
X - memorial descritivo do transporte e identificação dos veículos trans-
portadores.
Parágrafo único.  o preenchimento do daE, no sítio da Secretaria Executiva 
de Estado da fazenda (SEfa -Pa) é de responsabilidade do interessado.
Art.20.  O lançamento dos créditos florestais provenientes da arrematação 
será efetuado para o saldo do empreendimento a medida que as Guias 
florestais forem recebidas no SiSflora - Pa.
art.21.  No caso de doação realizada por outros órgãos ou entidades, além 
dos documentos previstos no art.19, a adquirente deverá protocolar o 
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requerimento na SEMaS, acompanhado do ofício da instituição donatária 
destinado a SEMaS, para formalização do Termo de doação.
art.22.  a SEMaS solicitará informações ao órgão ou entidade responsável 
pela doação e poderá realizar vistorias para constatar a regularidade da 
origem do produto florestal.
seção iii
da GF6-Pa
art. 23. o preenchimento da Gf6-Pa é de responsabilidade da empresa 
proprietária do produto e/ou subproduto florestal, nas operações de envio 
ao prestador de serviço, retorno e exportação.
art.24.  Para emissão de Gf6 - Pa, o prestador de serviço de industrializa-
ção deverá informar em campo específico no SISFLORA - PA:
I - o recebimento do produto e/ou subproduto florestal, para fins de aco-
bertamento de pátio e controle de estoque;
II – o volume do produto beneficiado; e
iii - o volume de resíduo gerado pelo processo de industrialização decor-
rente da prestação do serviço.
art.25. o prestador de serviço deverá emitir Nota fiscal eletrônica de pres-
tação de serviço do produto e/ou subproduto florestal.
art.26.  a emissão de Gf6- Pa se dará, exclusivamente, entre o emitente e 
o prestador de serviço, para acobertar o transporte de produtos e subpro-
dutos florestais oriundos de madeira serrada.
§1º Para os fins desta Instrução Normativa, poderão ser objeto de presta-
ção de serviço de industrialização e/ou beneficiamento as seguintes ativi-
dades: serragem, secagem, industrialização, envernizamento, montagem 
de painéis ou de produtos elaborados com diferentes componentes e ou-
tras atividades de beneficiamento.
§2º a madeira acompanhada de Gf6 - Pa não poderá ser comercializada 
pela prestadora de serviço cujo saldo do produto beneficiado deverá ser 
registrado no sistema a favor da contratante, a qual poderá emitir a Guia 
florestal para exportação, quando couber.
§3º o produto ou subproduto de madeira registrado na Gf6-Pa, enquanto 
estiver na empresa prestadora de serviço, deverá ser armazenado com iden-
tificação e devidamente organizado, a fim de viabilizar a vistoria pela SEMAS.
§4º Na hipótese de sanções ambientais que determinem a suspensão do 
cEProf - Pa do prestador de serviço, será efetuado o bloqueio de todos os 
seus saldos no SiSflora - Pa.
Art.27.  Para atividade de beneficiamento, exercida por prestador de ser-
viço, a SEMAS criará  funcionalidade específica para crédito no SISFLORA 
- PA, a fim de separar o saldo desta operação com as demais atividades 
exercidas pelo empreendimento.
§1º O saldo da GF6 - PA ficará disponível ao prestador de serviço para acesso 
apenas ao recebimento dos créditos e a transformação virtual do produto.
§2º O emitente contratante deverá acessar o saldo resultante do benefi-
ciamento para emissão de Gf3 -Pa, Gf3i - Pa, e Gf6 - Pa para retorno.
seção iV
 das guias para exportação
Art.28.  Os produtos e subprodutos florestais destinados à exportação deve-
rão estar acompanhados da respectiva Guia florestal, desde o pátio de origem 
até o terminal alfandegado onde será processado o despacho aduaneiro de 
exportação, observado o disposto em ato normativo específico do Instituto 
Brasileiro do Meio ambiente e dos recursos Naturais renováveis (iBaMa).
§1º No ato da emissão da Gf - Pa, deverá ser indicado o nome do arma-
zém ou terminal alfandegado de internacionalização e de embarque, assim 
como o endereço completo do importador no país de destino da carga.
§2º Em casos do importador não ser o destinatário final, este deverá ser 
indicado em campo específico na nota fiscal e GF - PA, identificando o nome 
e endereço completo.
caPÍtULo iV
do PaGaMeNto do dae
art.29.  o documento de arrecadação Estadual (daE) será emtido através 
do sítio oficial da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda (SEFA - PA) e 
deverá ser pago até a data de vencimento.
art.30.  caso o pagamento do daE não seja efetuado até o vencimento de 
emissão da Gf - Pa, a Guia florestal será considerada inválida e a SEMaS 
poderá realizar a anulação, suspensão ou o estorno dos créditos do saldo 
do comprador, bem como bloquear a emissão de novas Gf - Pa, sem pre-
juízo das demais sanções previstas em lei.
caPÍtULo V
do PraZo de VaLidade da GUia FLorestaL
art.31.  o prazo de validade para o transporte, entendido como o tempo 
necessário para a concretização do percurso total a ser percorrido pelo 
transportador do produto ou subproduto florestal, desde sua origem até o 
destino, será de:
i - 10 (dez) dias, para transporte rodoviário e ferroviário;
ii - 30 (trinta) dias, para transporte hidroviário ou intermodal; e
iii - 60 (sessenta)dias, em casos de Gf3 -Pa para exportação.
§1º a contagem dos prazos de validade previstos neste artigo iniciará na 
data de emissão da Guia florestal.
§2º Para os fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se 
transporte intermodal aquele onde ocorre a utilização de mais de um ser-
viço de transporte entre a origem e o destino.
seção i
da prorrogação do prazo de validade
art.32.  o prazo de validade da Gf-Pa poderá ser prorrogado, mediante 
justificativa no SISFLORA - PA, pelo vendedor, antes de seu vencimento, 
em até 50% (cinquenta por cento) do prazo previsto no art.31, quando 
ocorrer qualquer problema que prejudique o cumprimento do prazo de 
validade estabelecido.
art.33.  após o vencimento da Guia florestal, a SEMaS poderá conceder prorro-
gação pelo prazo máximo de 5 (cinco) dias, mediante solicitação e justificativa.
Parágrafo único.  a solicitação de prorrogação deverá ser efetuada no SiSflo-

ra-Pa antes de seu vencimento, acompanhada dos seguintes documentos:
i - requerimento Padrão, devidamente preenchido e motivado; e
II - procuração pública específica, acompanhada da cópia do documento de 
identidade com foto do procurador, quando couber.
caPÍtULo Vi
da iMPressÃo
art.34.  após a emissão das Guias florestais no SiSflora - Pa, a im-
pressão deste documento ficará sob responsabilidade do interessado, que 
deverá observar o seguinte número de vias:
i - nas operações internas, interestaduais e de exportação, serão impres-
sas 2(duas) vias, sendo que uma será entregue ao destinatário do produto 
e/ou subproduto florestal e a outra será para o arquivo do remetente e 
deverá ficar arquivada por um período de 5 (cinco) anos;
ii - nas operações interestaduais e de exportação, além das vias de que trata 
o inciso i deste artigo, deverão ser impressas outras 2(duas) vias, sendo que 
uma destina-se à fiscalização do Estado de destino e a outra deverá ser entre-
gue no posto fiscal de fronteira, na divisa do Estado do Pará; e
iii - nas operações de exportação, além das vias de que tratam os incisos 
i e ii, deverá ser impressa outra via, a qual deverá ser entregue para a 
fiscalização da Receita Federal, acompanhada da nota fiscal;
art.35.  a Guia florestal que apresentar rasura que prejudique a consta-
tação da veracidade das informações, será considerada inválida para o 
transporte dos produtos e subprodutos de origem florestal e será retida 
pelo agente de fiscalização, que deverá comunicar a SEMAS para fins de 
apuração e adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
caPÍtULo Vii
da sUsPeNsÃo e caNceLaMeNto das GUias FLorestais
art.36.  a Guia florestal será suspensa e considerada inválida para o trans-
porte nos seguintes casos:
i – a pedido do interessado, em razão de determinada ocorrência que pre-
judique o cumprimento do prazo de validade estabelecido.
ii – pela SEMaS, quando:
a) desconformidade dos dados constantes na Gf - Pa;
b) utilização da Gf - Pa com prazo de validade vencido;
c) realização de venda ou recebimento de produtos florestais sem origem 
legal comprovada;
d) realização de comércio virtual de créditos florestais;
e) realização de venda interna de produtos florestais para empreendimento 
que, embora necessite, não possua cadastro no SiSflora - Pa, conforme 
disposto no art.20 da instrução Normativa SEMaS nº 3, 13 de novembro 
de 2020; e
f) por determinação do setor de fiscalização.
§1º Para fins desta Instrução Normativa, entende-se por comércio virtual 
a transferência e recebimento de créditos florestais cujo transporte do pro-
duto ou subproduto não foi realizado.
§2º ocorrerá o bloqueio automático da Gf -Pa quando constatada a ocor-
rência da hipótese prevista no inciso ii, alínea “b”.
§3º a Guia florestal será reativada quando cessados os motivos que deram 
ensejo a sua suspensão.
art.37.  Para o cancelamento de Gf - Pa, o interessado deverá preencher o 
termo de anulação no SiSflora - Pa e, em seguida, protocolar na SEMaS 
os seguintes documentos:
i - requerimento padrão, devidamente preenchido e com o número da 
respectiva Gf – Pa e motivação;
II - procuração pública específica, acompanhada da cópia do documento de 
identificação oficial do procurador, com foto, quando couber; e
iii - cópia da Nota fiscal de saída cancelada ou Nota fiscal de entrada.
Parágrafo único.  No caso da Guia florestal ser emitida com erro, o interes-
sado poderá efetuar o cancelamento, no SiSflora-Pa, em até 2h (duas 
horas) após a sua emissão, desde que informe o motivo, cujo crédito retor-
nará automaticamente para o cEProf - Pa do vendedor.
art.38.  caso ocorra o cancelamento parcial ou total da exportação e não 
estando vencido o prazo de validade da Gf-Pa, o emitente deve cancelar 
parcialmente ou totalmente a Guia no sistema SiSflora - Pa, mediante o 
upload de documentos que comprovem a operação.
§1º Nos casos em que a exportação não for realizada na sua totalidade, o 
emitente deverá a requerer à SEMaS o cancelamento da volumetria parcial 
da Gf3-Pa de exportação, conforme o descrito no art.37, e aguardar o 
retorno do crédito para emissão de nova Gf-Pa e dar prosseguimento ao 
transporte do produto.
§2º Para o cancelamento da Gf-Pa e estorno do crédito é necessário que o 
representante operacional faça o upload da Nota fiscal eletrônica de saída 
cancelada e/ou a Nota fiscal eletrônica de devolução.
art.39.  Não será permitido o cancelamento da Gf quando for constatada 
a existência de fraude, simulação ou dolo no preenchimento, ressalvados 
os casos de erro formal ou material, sem prejuízo das demais sanções 
previstas em lei.
caPÍtULo Viii
do traNsPorte
art.40.  É obrigatório o preenchimento dos campos relativos ao meio de 
transporte, à(s) placa (s) ou registro do (s) veículo (s) ou da (s) embarca-
ção (ões) a ser (em) utilizada (s), assim como a descrição completa da rota 
de transporte para cada trecho a ser percorrido.
§1º Os veículos a serem utilizados no transporte de produto florestal devem 
ser previamente cadastrados no SiSflora, assim como no Módulo de Utili-
zação de recursos florestais do Sistema Nacional de controle da origem dos 
Produtos Florestais (Sinaflor), a partir do CTF do respectivo proprietário.
§2º Se constatada irregularidade no uso do veículo, o órgão ambiental 
competente poderá desabilitá-lo para futuras emissões de Gf.
§3º Em caso de perda total ou indisponibilidade permanente do veículo 
para o transporte de produtos florestais, o proprietário deverá realizar sua 
baixa definitiva no sistema ou requerê-la ao órgão ambiental competente.
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Art.41.  No transporte de produtos e subprodutos de origem florestal:
i - cada Guia florestal deverá corresponder a uma Nota fiscal eletrônica e 
a um veículo ou conjunto de veículos; e
ii -  a Guia florestal somente será válida quando estiver acompanhada de:
a) Nota Fiscal que discrimine o produto e/ou subproduto florestal trans-
portado; e
b) documento(s) de arrecadação Estadual, acompanhado(s) do(s) respec-
tivo(s) comprovante(s) de pagamento;
art.42.  fica autorizado o transbordo, no caso de transporte intermodal, 
desde de que seja indicado na Gf-Pa e na Nota fiscal eletrônica, que acom-
panham a carga, o local onde será realizado o transbordo.
Parágrafo único.  Quando não for conhecida, no momento da emissão da 
Gf-Pa, a placa do veículo a ser utilizado em trecho posterior ao inicial, a 
mesma deverá ser informada no sistema antes de se iniciar o percurso do 
respectivo trecho, sem o qual o transporte passa a ser considerado irregu-
lar nos termos da legislação em vigor.
art.43.  No transporte de ferro-gusa, deverá se observar as alíquotas e 
produção mensal, estabelecidas pelo decreto nº 386, de 23 de março de 
2012 e suas alterações.
Art.44.  A identificação de novo veículo e/ou embarcação para o transbordo 
de produtos ou subprodutos florestais, ou de produtos que contenham em 
sua composição matéria-prima florestal ou demais formas de vegetação, 
deverá ser informado no SiSflora-Pa para atualização da respectiva Gf-
Pa, nos casos de acidente e falha mecânica com veículo(s) e/ou embar-
cação(ões).
Parágrafo único.  Em casos de acidentes e falha mecânica com o (s) veículo 
(s) transportador (es) da Gf-Pa, será permitido o transbordo da carga, 
mediante o upload boletim de ocorrência no SISFLORA/PA, cuja identifica-
ção do novo veículo deverá ser preenchida no sistema antes de se iniciar o 
percurso do respectivo trecho, sem o qual o transporte passa a ser consi-
derado irregular nos termos da legislação em vigor.
Art.45.  No caso de operações internas, finalizado o transporte da carga 
até o destino, o adquirente deverá efetuar o recebimento da Guia florestal 
no SiSflora-Pa.
Parágrafo único.  No caso de consumidor final que não precise de CEPROF 
- PA, o próprio vendedor fica responsável em efetuar o recebimento da 
Gf-Pa no sistema.
caPÍtULo iX
da disPeNsa de GUia FLorestaL
art.46.  os casos de dispensa de licença para transporte de produtos e/ou 
subprodutos florestais são regulamentadas pelo órgão ambiental federal 
integrante do Sistema Nacional do Meio ambiente - Sisnama.
§1º a dispensa de Guia florestal não desobriga o transportador de utilizar 
a Nota fiscal eletrônica, na qual deverão constar, além da descrição da 
mercadoria: o nome popular, científico e a volumetria da madeira utilizada.
§2º fica dispensado de Guias florestais o transporte de produtos ou 
subprodutos florestais:
i – de atividades dispensadas de cadastro no cEProf - Pa;
ii - oriundos de corte ou exploração de espécies nativas em propriedades 
rurais cuja utilização seja integralmente dentro da mesma propriedade;
III - em operações internas que envolvam madeira serrada, beneficiada ou 
industrializada, destinada ao consumidor final, com volume até 2m³ (dois 
metros cúbicos);
iV -  celulose e demais pastas de madeira;
V - serragem; paletes e briquetes de madeira; folhas de essências planta-
das; palhas e fibras de palmáceas; casca e carvão produzido da casca de 
coco; moinha e briquetes de carvão vegetal; madeira usada em geral e re-
aproveitamento de madeira de cercas, currais e casas, exceto de espécies 
constantes dos anexos da convenção sobre comércio internacional das 
Espécies da flora e fauna Selvagens em Perigo de Extinção cites;
Vi - carvão vegetal empacotado, no comércio varejista;
VII - bambu (Bambusa vulgares) e espécies afins;
Viii - material lenhoso proveniente de erradicação de culturas, pomares ou 
de poda de arborização urbana;
XI - vegetação arbustiva de origem plantada para qualquer finalidade;
X - exsicata para pesquisa científica;
Xi – palmito in natura, observado o disposto no § 2º do art. 7º, da instru-
ção Normativa SEMaS n° 09, de 30 de dezembro de 2013;
Xii - dos produtos industrializados de palmito, observado o disposto no 
art. 12 da instrução Normativa SEMaS Nº 54, de 7 de outubro de 2010;
Xiii - óleos; essências; látex; goma; resina; seiva; folhas; raízes; frutos; 
flores; sementes; cipós; mudas; gemas; cascas e demais produtos oriun-
dos de extrativismo, até regulamentação específica à exigência da GF-PA;
XIV - de produto florestal oriundos de corte ou exploração de espécies 
nativas em imóveis particulares e áreas de supressão de vegetação inse-
ridas no âmbito do licenciamento ambiental ou concessão florestal, cujo 
transporte e utilização seja integralmente dentro e nos limites da mesma 
propriedade ou da área objeto da licença ambiental, e desde que os produ-
tos florestais não necessitem de transporte em vias públicas; e
XV - produtos que, por sua natureza, já se apresentam acabados, emba-
lados, manufaturados e para consumo final, tais como: porta almofadada 
ou compensada; janela; móveis; pisos compostos industrializados; cabos 
de madeira para diversos fins e caixas; chapas aglomeradas, prensadas, 
compensadas e de fibras; ou outros objetos similares com denominações 
regionais, exceto os produtos enquadrados no item 4 do anexo Vii da re-
solução nº 497, de 19 de agosto de 2020, do conselho Nacional do Meio 
ambiente (coNaMa).
Parágrafo único.  o disposto no inciso XiV não desobriga o interessado do 
cumprimento das exigências legais referentes à autorização de corte ou 
exploração dos produtos florestais.
art.47.  No caso do inciso iii, do art. 46, o vendedor é obrigado a prestar 
contas junto ao SiSflora-Pa, até o 10º (décimo) dia útil do mês subse-

quente ao de realização das operações, e proceder à baixa de estoque no 
sistema a cada venda efetuada.
Parágrafo único.  a totalidade dessas negociações deverá compor um rela-
tório mensal, elaborado em duas vias, sendo uma delas ser encaminhada 
à SEMAS- PA, com fins de controle, e a outra, que estará obrigatoriamente 
acompanhada das Notas fiscais referentes aos produtos e/ou subprodutos 
transportados naquele período.
caPÍtULo X
disPosiÇÕes FiNais
Art.48.  Os produtos e subprodutos florestais de que trata esta Instrução 
Normativa não estão dispensados de licença de exportação, emitida pelo 
instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos recursos Naturais renováveis 
(iBaMa).
art.49.  o órgão ambiental competente poderá, a qualquer tempo, realizar 
vistorias, praticar atos de fiscalização, inclusive solicitar a apresentação de 
documentos fiscais e informações complementares, para aferir as infor-
mações existentes no Sinaflor e no SISFLORA-PA, e, o cumprimento das 
disposições contidas nesta instrução Normativa.
art.50.  o interessado é responsável pelas informações declaradas no 
SISFLORA - PA, pela impressão das guias florestais e pelo transporte dos 
produtos e/ou subprodutos florestais, tratados nesta Instrução Normativa.
§1º O adquirente dos produtos e/ou subprodutos de origem florestal será 
responsável solidário pela veracidade das informações que constam no do-
cumento de transporte, relativas aos produtos e/ou subprodutos por ele 
adquiridos.
§2º Não haverá retorno de créditos no caso de perda, roubo, extravio e/
ou sinistro dos produtos/subprodutos ou da senha/login do sistema, bem 
como no caso de crédito que tenha sido objeto de ação fiscal, o qual só 
poderá retornar ao interessado com base em decisão administrativa do 
órgão fazendário ou judicial.
art.51.  Eventuais divergências contábeis, inclusive provenientes de per-
das residuais em transporte ou armazenagem, incêndios, intempéries e 
outras, deverão ser imediatamente informadas ao órgão ambiental compe-
tente que, mediante análise do mérito, promoverá os devidos ajustes ad-
ministrativos, sem prejuízo de eventuais sanções administrativas cabíveis, 
em caso de comprovada conduta irregular por parte do usuário.
Parágrafo único. como condição para a realização do ajuste mencionado no 
caput, os produtos florestais existentes no pátio deverão estar organizados 
por tipo, espécie taxonômica e dimensões, de modo a permitir a identifica-
ção e mensuração de todos os itens.
art.52.  ficam revogados os seguintes atos normativos:
i - instrução Normativa nº 01, de 10 de março de 2008;
ii - instrução Normativa nº 07, de 09 de abril de 2008;
iii - instrução Normativa nº 14, de 25 de julho de 2008;
iV- instrução normativa nº19, de 10 de outubro de 2008;
V - instrução Normativa nº48, de 01 de julho de 2010;
Vi - instrução Normativa nº 56, de 18 de outubro de 2010;
Vii - instrução Normativa nº 58, de 25 de outubro de 2010;
Viii - instrução Normativa nº7, de 9 de agosto de 2012; e
iX – instrução Normativa nº 9, de 9 de outubro de 2012.
art.53.  Esta instrução Normativa entrará em vigor após 45(quarenta e 
cinco) dias da data de sua publicação.
Belém/Pa, 27 de setembro de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará

Protocolo: 858191
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 2361/2022 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas 
atribuições que lhe são conferidas de acordo com as PorTarias nº 420 de 
05 de abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 
34544 do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1207017 aScoM-SEMaS;
rESolVE:
i – Tornar sem efeito a PorTaria Nº 2308/2022 GaB-SEMaS de 21/09/2022, 
publicada no doE Nº 35.128 do dia 26/09/2022, que concedeu diárias para 
os servidores citados na referida PorTaria.
Belém, 26 de Setembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 857766
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

diÁria
.

Portaria nº. 655 de 08 de setembro de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/1097004 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Realizar operação de fiscalização na UC (REVIS) Refúgio de Vida 
Silvestre Tabuleiro do Embaubal e seu entorno
origem: Belém-Pa
destino: Vitória do Xingu e Senador José Porfírio-Pa
Período: 08 a 27/09/2022 - 19,5 (dezenove e meia) diárias



40  diário oficial Nº 35.132 Quarta-feira, 28 DE SETEMBRO DE 2022

Servidor: 3° SGT BPa augusto cesar Miranda Pinto - 5397138
3° SGT BPa Tatiane Pontes rodrigues - 57198709
3° SGT BPa fernando Júnior Barata alves - 54195015
cB BPa Taciso dos Santos ruiz - 57222603
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 858135
Portaria nº. 708 de 22 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o municí-
pios de Vitória do Xingu e Senador José Porfírio-Pa, de 25 a 27/09/2022:

servidor objetivo
Marcel Silva de oliveira, matrícula nº 5914586, 

ocupante do cargo de Motorista.
conduzir Guarnição do Batalhão de Polícia ambiental (BPa) 

que iniciará missão oficial por este Instituto.

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1196283 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: 858137
Portaria nº. 725 de 26 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para a cidade 
de São Paulo-SP, de 03 a 08/10/2022:

servidor objetivo

Patricia Medeiros Miralha, matrícula nº 23221, ocupante 
do cargo de coordenador de Núcleo. Participar do curso “EXEcUÇÃo orÇaMENTária, 

fiNaNcEira E coNTáBil dE forMa iNTEGrada Na 
adMiNiSTraÇÃo PÚBlica”.Ester Mirian Pimentel de oliveira, matrícula nº 307610, 

ocupante do cargo de administrador.

ii - conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, as servidoras acima, confor-
me o processo nº 2022/1229140 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. 724 de 26 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para a cidade 
de São Paulo-SP, de 03 a 08/10/2022:

servidor objetivo

luiza do Socorro Barros ramos, matrícula nº 
5792410, ocupante do cargo de Gerente.

Participar do curso “EXEcUÇÃo orÇaMENTária, fiNaNcEi-
ra E coNTáBil dE forMa iNTEGrada Na adMiNiSTraÇÃo 

PÚBlica”

ii - conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, a servidora acima, conforme 
o processo nº 2022/1227922 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. 726 de 26 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Medicilândia-Pa, de 16 a 18/11/2022:

servidor objetivo
andressa Júlia Santos Vasconcelos, matrícula nº 

5923512, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
ambiental.

capacitação técnica em implantação de Sistemas 
Agroflorestais.

cleison dos Santos Vieira, matrícula nº 900265, ocupan-
te do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em 
atividade institucional.

ii- conceder 2,5 (duas e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1209143 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: 858131
..

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 1754/2022-saGa Belém, 27 de setembro de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: Processo 2022/1242521
rESolVE: conceder 15 (quinze) dias de licença Saúde à servidora EliaNE 
dE JESUS da SilVa crUZ, Mf nº 5911779/2, Gerente de denúncias de 
ocorrências criminais, no período de 23/09/2022 a 07/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 858405

.

errata
.

referente ao aviso de resultado de licitação, publicada na edição do 
diário oficial nº N° 35.124 do dia 22/09/2022, nº protocolo 856111.
onde se Lê: rESUlTado dE HaBiliTaÇÃo da ToMada dE PrEÇoS Nº 
013/2022-fiSP
a comissão Permanente de licitações do fundo de investimento de Se-
gurança Pública-fiSP/SEGUP após análise da documentação de Habilita-
ção das empresas participantes da Tomada de Preço nº 013/2022-fiSP, 
cujo objeto é a coNSTrUÇÃo da dPol do MUNicÍPio dE BarcarENa/
Pa, resolve tornar público o resultado do referido julgamento, HaBiliTaN-
do as seguintes empresas: aSa coNSTrUÇÕES lTda, alfa & oMEGa 
coNSTrUTora E SErViÇoS EirEli, B r da coSTa E ENGENHaria lTda, 
B&M coNSTrUTora lTda, coNSTrUTora doraTa EirEli, coNTiNENTal 
SErVicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda, c. liMa rEPrESENTaÇÕES 
ENGENHaria E SErViÇoS EirEli, coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTda, 
facE ENGENHaria lTd-EPP, oPUS coNSTrUTora EirEli, PoSiTaNo ar-
QUiTETUra E coNSTrUÇÕES EirEli, SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E 
SErViÇoS lTda, Wd coMErcio E SErViÇo lTda. Permanecem os autos 
franqueados para vistas aos licitantes interessados, ficando assim notifi-
cadas as empresas do julgamento acima do que, no prazo legal a contar 
desta publicação, poderão, querendo, apresentar recurso administrativo, 
correndo igual prazo para eventuais contrarrazões.
Leia-se: rESUlTado dE HaBiliTaÇÃo da ToMada dE PrEÇoS Nº 
013/2022-fiSP
a comissão Permanente de licitações do fundo de investimento de Se-
gurança Pública-fiSP/SEGUP após análise da documentação de Habilita-
ção das empresas participantes da Tomada de Preço nº 013/2022-fiSP, 
cujo objeto é a coNSTrUÇÃo da dPol do MUNicÍPio dE BarcarENa/
Pa, resolve tornar público o resultado do referido julgamento, HaBiliTaN-
do as seguintes empresas: aSa coNSTrUÇÕES lTda, alfa & oMEGa 
coNSTrUTora E SErViÇoS EirEli, B r da coSTa E ENGENHaria lTda, 
B&M coNSTrUTora lTda, coNSTrUTora doraTa EirEli, coNTiNENTal 
SErVicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda, c. liMa rEPrESENTaÇÕES 
ENGENHaria E SErViÇoS EirEli, coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTda, 
facE ENGENHaria lTd-EPP, oPUS coNSTrUTora EirEli, PoSiTaNo ar-
QUiTETUra E coNSTrUÇÕES EirEli, Wd coMErcio E SErViÇo lTda 
E iNaBiliTar a seguinte empresa: SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SEr-
ViÇoS lTda. Permanecem os autos franqueados para vistas aos licitantes 
interessados, ficando assim notificadas as empresas do julgamento aci-
ma do que, no prazo legal a contar desta publicação, poderão, querendo, 
apresentar recurso administrativo, correndo igual prazo para eventuais 
contrarrazões.

Protocolo: 858395
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 092/2020-seGUP/Pa
Processo nº 2020/201228
Exercício: 2022
origem: Processo n° 2020/201228 - SEGUP/Pa, decorrente do Pregão Ele-
trônico n° 002/2020 - SEGUP/Pa.
objeto: o acréscimo de 3% sobre o valor global do contrato, perfazendo valor 
de r$ 67.962,79 (sessenta e sete mil novecentos e sessenta e dois reais e 
setenta e nove centavos), passando o Valor Global de r$ 2.265.426,52 (dois 
milhões duzentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte e seis reais e 
cinquenta e dois centavos) para r$ 2.333.389,31 (dois milhões trezentos e 
trinta e três mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos).
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 503/2022-coNJUr
data de assinatura: 21 de Setembro de 2022.
Valor global: r$ 2.333.389,31 (dois milhões trezentos e trinta e três mil 
trezentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos).
Programação orçamentaria: 21.101.06.122.1297.4668 - abastecimento de Uni-
dades Móveis do Estado. Naturezas: 339030 e 339039 fontes: 0101 e 0301
contratada: VÓlUS iNSTiTUiÇÃo dE PaGaMENTo lTda
cNPJ: 03.817.702/0001-50
Endereço: rua rosulinio ferreira Guimarães, nº 839, Sala 2-B, setor cen-
tral, cEP: 75.901-260, rio Verde - Go.
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 858463
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022-FesPds
considerando a tramitação do Processo licitatório nº 2021/426826 e, após 
constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade compe-
tente Sr. Wagner luiz de aviz carneiro, HoMoloGa e adJUdica o Pre-
gão Eletrônico nº. 014/2022-fESPdS, cujo objeto é a contratação de em-
presa especializada na elaboração de Perfil Profissiográfico; Mapeamento 
de competências dos setores que compõem a Polícia civil do Estado do 
Pará e das competências individuais dos servidores; e proposta de indi-
cadores para avaliação de desempenho na Polícia civil do Estado do Pará 
(PCPA), conforme especificações constante do Termo de Referência, Anexo 
i do Edital e demais anexos, pela proposta adjudicada para o item, nos 
termos do certame acima mencionado, da empresa alBErTo aNToNio 
alVES dE oliVEira GraNaTo, cNPJ/Mf nº 08.202.383/0001-92. No valor 
de r$ 97.000,00.
Belém/Pa, 23 de Setembro de 2022.
Wagner luiz de aviz carneiro
Secretário Executivo do fESPdS

Protocolo: 858231
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FÉrias
.

Portaria Nº 1755/2022-saGa Belém, 27 de setembro de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 74 cc o inciso i do art. 75 da lei 5.810/1994, que 
dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civil da admi-
nistração direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: o Plano de férias 2022 da Polícia civil.
r E S o l V E:
conceder férias regulamentares no mês de outubro de 2022, para a servi-
dora abaixo relacionada:
 

NoMe carGo/FUNÇÃo P. aQUisi-
tiVo

PerÍodo a 
ser GoZado MatrÍcULa

rENaTa GUrGEl SaNToS 
BorGES dirETor/fiSP 2021/2022 01/10 a 

30/10/2022 5917088/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 858399
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito o eXtrato da PUBLicaÇÃo do 5° aditiVo 
ao acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica-FiNaNceira Nº 001/2016
Tornar sem efeito a publicação ocorrida no Diário Oficial n° 35.063, de 
01 de agosto de 2022, com número de protocolo n° 834051.
Protocolo: 858079
Tornar sem efeito a publicação do TErMo dE HoMoloGaÇÃo, publicado 
no Diário Oficial N° 35.109, de 09/09/2022, nº protocolo 850031.
Tornar sem efeito a publicação do TErMo dE HoMoloGaÇÃo, publicado 
no Diário Oficial N° 35.117, de 16/09/2022, nº protocolo 853634.
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES
diretora e ordenadora de despesa do fiSP

Protocolo: 858553
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão Eletrônico nº 033/2022 – dl/PMPa. Órgão: PolÍcia MiliTar do 
Pará. objeto: “Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 
redutor de velocidade – tipo cone flexível, a fim de ser utilizado pela Polícia 
Militar do Estado do Pará, onde o objeto deverá ser novo e sem uso, visan-
do atender a demanda desta força militar estadual, conforme quantidades, 
especificações e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
data e hora de abertura: 13/10/2022, às 10h00 (horário de Brasília). lo-
cal: www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. Edital se en-
contra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/
compras . Belém-Pa, 27 de setembro de 2022. iZaBEl criSTiNa cardo-
So coSTa MoNTEiro – MaJ QoPM rG 35518 - PrEGoEira

Protocolo: 858390
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
PorTaria nº 1081/2022-df-SUP fUNdoS; Suprido aUGUSTo cÉZar 
SilVa GUiMarÃES, TEN cEl, Mf: 58179191, do efetivo do (a) 12°BPM: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 3.000,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErV. TErc PESS 
JUridica – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 858305
.

diÁria
.

Portaria Nº5270/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Soure-
Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimenta-
ção e 03 de pousada; Servidores: SGT PM oster Jose Pereira Gonçalves; 
cPf: 488.819.292-87; Valor: r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5271/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bar-
carena-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Jaciara de andrade Gus-
mão; cPf: 007.867.002-03; Valor: r$759,60. cB PM Elma Tatiane Montei-
ro de Miranda; cPf: 527.947.682-04; 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 Nº5272/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: To-
mé-açu-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM antonio Paulo de Sousa 
albuquerque; cPf: 373.800.602-87; Valor: r$791,28. SGT PM chrisvaldo 
Pereira da Silva; cPf: 518.056.932-04; Valor: r$791,28. Sd PM Sergio 
Henrique Guedes da Silva; cPf: 025.569.752-02; Valor: r$759,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5273/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: ourém-
Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimenta-
ção e 03 de pousada; Servidores: cB PM Maria Gabriela costa Nascimento; 
cPf: 838.751.582-53; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5274/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Portel-
Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimenta-
ção e 06 de pousada; Servidores: cB PM Bruno rafael Teixeira de Holanda; 
cPf: 662.125.102-53; Valor: r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5275/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Portel-
Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimenta-
ção e 06 de pousada; Servidores: SGT PM luís carlos da costa Borcém; 
cPf: 375.579.982-00; 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 Nº5276/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleções 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Portel-Pa; 
Período: 29/09 a 05/10/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação 
e 06 de pousada; Servidores: Sd PM Edson Matheus araújo Marques da 
Silva; cPf: 037.565.272-80; Valor: r$1.392,60. Sd PM rosileide Marques 
das Mercês; cPf: 011.082.722-82; Valor: r$1.392,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5277/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleções 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Mosqueiro-Pa; destino: cha-
ves-Pa; Período: 27/09 a 05/10/2022; Quantidade de diárias: 09 de ali-
mentação e 08 de pousada; Servidores: SGT PM Edson dos Santos Belém; 
cPf: 363.885.052-87; Valor: r$2.241,96. SGT PM João Batista Palheta da 
Silva; cPf: 585.175.292-00; Valor: r$2.241,96. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5278/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Muaná-
Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimen-
tação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM raimundo rosendo freitas 
Melo; cPf: 331.260.702-72; Valor: r$923,16. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5279/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; destino: 
alenquer-Pa; Período: 30/09 a 04/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM aldinor ferreira; cPf: 
277.582.572-91; Valor: r$923,16. SGT PM Jurandir Marinho de azevedo 
Júnior; cPf: 403.701.602-82 ; Valor: r$923,16. SGT PM rosenilson dou-
rado dolzane; cPf: 328.605.602-20; Valor: r$923,16. SGT PM fabricio 
de Souza costa; cPf: 648.019.262-15; Valor: r$923,16. SGT PM Eurico 
Mousinho carneiro; cPf: 463.224.692-15; Valor: r$923,16. cB PM lorena 
Marla rabelo rodrigues; cPf: 879.753.782-91; Valor: r$886,20. cB PM 
Jhonilson fonseca Viana; cPf: 871.166.422-34; Valor: r$886,20. Sd PM 
daynara lima Moreira; cPf: 871.166.422-34; Valor: r$886,20. Sd PM 
Wislley oliveira franca da Silva; cPf: 012.457.902-77; Valor: r$886,20. 
Sd PM Mylleni rego Silva; cPf: 820.940.202-15; 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 Nº5280/22/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 renan Mardson Jesus 
do Valle; cPf: 012.890.012-19; Valor: r$514,32. cB PM Wallasi Washin-
gton Silva da Silva; cPf: 013.864.012-26; Valor: r$514,32. cB PM Jey-
meson Santos de Sousa; cPf: 952.451.382-04; Valor: r$514,32. Sd PM 
daniel da Silva freitas; cPf: 008.427.542-10; Valor: r$514,32. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.    
Portaria Nº5281/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Portel-
Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimenta-
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ção e 06 de pousada; Servidores: cB PM adam José Tavares Bastos; cPf: 
007.990.342-82; 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.
Portaria Nº5282/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: acará-
Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimen-
tação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Mateus Vidal da Silva; cPf: 
720.174.572-72; Valor: r$759,60. Sd PM ana Paula correa Nascimento 
Vidal; cPf: 854.032.882-87; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5283/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: abaete-
tuba-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Pablo Melo coutinho; cPf: 
829.770.972-87; Valor: r$791,28. cB PM José Edilberto Santos Siqueira; 
cPf: 759.297.242-53; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 858631
Portaria Nº5220/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém -Pa; destino: São 
Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM denis 
ferreira Penante; cPf: 847.524.322-34; Valor: r$1.450,68. Sd PM Thiago 
Gomes da Silva Brito; cPf: 974.103.572-15; 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 Nº5221/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
anajás-Pa; Período: 29/09 a 04/10/2022; Quantidade de diárias: 06 de 
alimentação e 05 de pousada; Servidores: Sd PM raul da cunha Bitten-
court; cPf: 020.026.892-96; Valor: r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5222/22/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: cB PM lourimar de caravalho 
figueiredo; cPf: 933.314.442-00; Valor: r$759,60. cB PM adriano Mon-
teiro raiol; cPf: 863.938.632-34; 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 Nº5223/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Baião-
Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimen-
tação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM José antônio Veiga Wanzeler; 
cPf: 305.386.612-91; 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 Nº5224/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém -Pa; destino: São João 
de Pirabas-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Emerson luiz Baia 
Barata; cPf: 825.618.932-00; Valor: r$759,60. cB PM diene Miranda Me-
nezes; cPf: 959.619.922-68; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5225/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Gurupá-
Pa; Período: 27/09 a 06/10/2022; Quantidade de diárias: 08 de alimen-
tação e 09 de pousada; Servidores: cB PM italina raiol damasceno; cPf: 
867.358.372-15; Valor: r$2.152,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5226/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém -Pa; destino: Portel-
Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM antonio leonardo de aguiar 
lédo; cPf: 659.063.142-53; Valor: r$1.450,68. Sd PM Jonoerondi da 
Silva Souza; cPf: 003.398.602-94; Valor: r$1.392,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5227/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém -Pa; destino: Novo 
repartimento-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: MaJ PM cristiane oliveira 
de carvalho; cPf: 640.091.652-00 ; Valor: r$1.107,82. SGT PM rogério 
de Jesus Sobrinho; cPf: 772.156.212-00; Valor: r$923,16. cB PM renato 
Monteiro dos Santos; cPf: 904.803.762-04; Valor: r$886,20. Sd PM fabí-
ola caroline da costa ramos; cPf: 028.138.202-61; 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 Nº5228/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Tra-
cuateua-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Jucely cristine Mendon-
ça da Silva; cPf: 965.270.992-15; 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 Nº5229/22/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 arari-Pa; Período: 30/09 a 30/10/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM cleiton Soares Silva; 
cPf: 607.354.652-15; Valor: r$923,16. cB PM ariane do Nascimento ro-
drigues coelho; cPf: 903.091.972-87 ; Valor: r$886,20. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
     
Portaria Nº5230/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém -Pa; destino: Bar-
carena-Pa; Período: 30/09 a 03/08/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Marcelo Macedo de 
Santana; cPf: 643.038.023-87; Valor: r$791,28. cB PM Priscila romeiro 
de albuquerque; cPf: 688.245.722-00 ; 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 Nº5231/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: concei-
ção do araguaia-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM fabiola de Souza 
costa lima; cPf: 703.222.952-20; Valor: r$886,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5232/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Nova 
Timboteua-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM arley farias de Sá; 
cPf: 749.083.082-68 ; 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 Nº5233/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; destino: São 
João da Ponta-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM francisco Macedo 
Junior; cPf: 376.644.922-20; Valor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5234/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; destino: 
São francisco do Pará-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM luan Ne-
ves Palmeira; cPf: 016.306.022-30; 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 Nº5235/22/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; Servidores: SGT PM leonel 
alves de Mendonça; cPf: 604.839.382-20 ; Valor: r$1.450,68. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5236/22/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; Servidores: SGT PM renata de Jesus araújo 
das chagas; cPf: 622.060.102-59; Valor: r$923,16. cB PM Sueny calan-
drini da Silva; cPf: 002.606.542-80; 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 Nº5237/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Gurupá-
Pa; Período: 27/09 a 06/10/2022; Quantidade de diárias: 08 de alimen-
tação e 09 de pousada; Servidores: cB PM Victor ferreira de lima; cPf: 
007.793.612-45; Valor: r$2.152,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5238/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Santa 
cruz do arari-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Sandro Marcelo 
alcantara Pompeu; cPf: 439.849.752-87; Valor: r$923,16. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.



diário oficial Nº 35.132  43Quarta-feira, 28 DE SETEMBRO DE 2022

Portaria Nº5239/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Muaná-
Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimen-
tação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM raimundo Henrique Miranda 
aracaty; cPf: 266.198.142-04; Valor: r$923,16. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5240/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: São 
Geraldo do araguaia-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Kamilla 
anastácia Pinheiro de Souza; cPf: 941.176.322-7; 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 Nº5241/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: capi-
tão Poço-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM diogo rodrigues lima 
de assunção; cPf: 889.119.502-20; 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 Nº5242/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: São João 
do araguaia-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Max Muller Silva de 
Sousa; cPf: 947.406.582-91; Valor: r$923,16. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5243/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: São 
Geraldo do araguaia-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de di-
árias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM celso luiz 
de aviz dos Santos; cPf: 916.425.902-15; 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 Nº5244/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; destino: con-
córdia do Pará-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Marcelo Barbosa 
Sousa; cPf: 365.538.592-72; Valor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5245/22/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: Sd PM Nathalia Vanderlei lopes; 
cPf: 009.401.312-85; Valor: r$514,32. Sd PM Eduardo Valente Silva; 
cPf: 002.215.692-51 ; Valor: r$514,32. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5246/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Melgaço-
Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 06 de pousada; Servidores: cB PM rodrigo lago raposo; cPf: 
872.893.262-53; 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.
Portaria Nº5247/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Sal-
vaterra-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM José lucas Santos dos 
Santos; cPf: 017.162.412-27; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5248/22/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 alimenta-
ção e 06 de pousada; Servidores: Sd PM Bernardo Brito de Souza; cPf: 
010.519.172-80; 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.
Portaria Nº5249/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; destino: Ma-
rapanim-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Glenilson José aleixo 
Botelho; cPf: 827.427.902-68; Valor: r$514,32. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5250/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; destino: São 
francisco do Pará-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de di-

árias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM rita Sue 
Ellayne Santos; cPf: 866.925.002-06; 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 Nº5251/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Santa 
cruz do arari-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM José Mariano Pires 
Junior; cPf: 012.644.772-10; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5252/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: limoeiro 
do ajuru-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM leonardo Pereira fer-
reira; cPf: 936.781.342-20; Valor: r$791,28. cB PM leonardo Pereira de 
Moraes; cPf: 986.361.202-25; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5264/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: São 
Geraldo do araguaia-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM Marcos 
Paulo Vieira de Souza; cPf: 936.089.342-00; 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.

Protocolo: 858525
Portaria Nº5254/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bar-
carena-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Ericka danielle Miranda 
de Queiroz; cPf: 839.938.512-34; Valor: r$791,28. cB PM diego Seabra 
Moraes; cPf: 008.241.672-95; Valor: r$759,60. cB PM Jeiel de Souza 
Pereira; cPf: 768.597.622-68; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5255/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bar-
carena-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM charleni Braga lima; 
cPf: 992.641.612-87; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5256/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: São João 
do araguaia-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM osvaldo Nazareno 
rosário do Nascimento; cPf: 430.084.292-20; Valor: r$923,16. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5257/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; destino: 
floresta do araguaia-Pa; Período: 01 a 03/10/2022; Quantidade de diá-
rias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: MaJ PM Eder Pereira 
de Jesus; cPf: 668.161.732-87; Valor: r$474,78. SGT PM francineto da 
rocha Santos; cPf: 380.644.302-59; Valor: r$395,64. SGT PM Erivelton 
Guimarães lima; cPf: 609.991.792-68; Valor: r$395,64. SGT PM Mari-
sa coelho ribeiro; cPf: 288.883.592-49; Valor: r$395,64. SGT PM Nil-
ton cesar Batista; cPf: 550.150.505-34; Valor: r$395,64. SGT PM Elias 
dos Santos Bezerra; cPf: 234.773.182-34; Valor: r$395,64. SGT PM Hé-
lio da Silva dias; cPf: 698.257.931-04; Valor: r$395,64. SGT PM Mário 
Jose adriano rodrigues de Brito; cPf: 590.482.802-06; Valor: r$395,64. 
SGT PM Weudson Marcelo da Silva; cPf: 623.566.312-91; Valor: 
r$395,64. SGT PM João Batista da Silva almeida; cPf: 489.091.572-91; 
Valor: r$395,64. SGT PM George Silva dos Santos; cPf: 857.385.142-20; 
Valor: r$395,64. SGT PM Marcos oliveira araújo; cPf: 617.755.332-04; 
Valor: r$395,64. SGT PM falken da Silva E Sousa; cPf: 000.081.881-06; 
Valor: r$395,64. SGT PM lazaro Sousa dos Santos; cPf: 728.831.382-
49; Valor: r$395,64. SGT PM José francisco dourado aguiar; cPf: 
947.691.411-49; Valor: r$395,64. SGT PM roseberto ferreira rodrigues; 
cPf: 593.792.862-87; Valor: r$395,64. cB PM Wiliasmar Pereira lopes; 
cPf: 840.419.512-91; Valor: r$379,80. cB PM Paullo Henrique aguiar al-
ves; cPf: 000.789.342-65; Valor: r$379,80. cB PM daniel dias da Silva; 
cPf: 031.768.661-51 ; Valor: r$379,80. cB PM cassâmea da Silva frei-
re; cPf: 786.652.132-87; Valor: r$379,80. cB PM Josielson albuquerque 
rêgo; cPf: 847.178.822-53; Valor: r$379,80. cB PM Elden Pantoja da 
Silva; cPf: 689.714.782-68 ; Valor: r$379,80. Sd PM carlos roberto da 
Silva de Sousa; cPf: 969.118.912-72; Valor: r$379,80. Sd PM Werlley 
Bastos lima; cPf: 947.198.292-87; Valor: r$379,80. Sd PM Jonatas Pe-
reira E Silva; cPf: 016.574.912-18; Valor: r$379,80. Sd PM alisson Mo-
reira dos Santos; cPf: 025.745.322-95; Valor: r$379,80. Sd PM Bruno de 
Melo Pena; cPf: 025.251.071-28; Valor: r$379,80. Sd PM daniel Saymo 
Sousa dos Santos; cPf: 017.526.232-23; 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.
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Portaria Nº5258/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Muaná-
Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimenta-
ção e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Télio Meireles da rocha ; cPf: 
575.264.192-68; Valor: r$923,16. cB PM William Samuel Silva de castro; 
cPf: 911.129.902-91; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5259/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Nova Es-
perança do Piriá-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: SGT PM Max alexandre Pan-
toja Barros; cPf: 579.073.072-87; Valor: r$791,28. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5260/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Santa 
luzia do Pará-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: SGT PM roosevelt olivei-
ra Machado; cPf: 402.173.022-20; 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 Nº5261/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: acará-
Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimen-
tação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Maria de Nazare Gonçalves 
Galisa; cPf: 900.953.752-87 ; Valor: r$759,60. cB PM Thaislyn Mariana 
froes Gomes Borges; cPf: 028.986.253-10; Valor: r$759,60. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5262/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: abae-
tetuba-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidor: SGT PM altemar ferreira dos San-
tos; cPf: 278.161.842-04; Valor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5263/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
São francisco do Pará-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: cB PM Wellison de 
freitas dalmacio; cPf: 012.557.782-61; 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 Nº5265/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: anajás-
Pa; Período: 29/09 a 04/10/2022; Quantidade de diárias: 06 de alimenta-
ção e 05 de pousada; Servidores: cB PM Mileide Macedo dias Souza; cPf: 
706.685.072-68; Valor: r$1.392,60. cB PM Joseane Mercês Santos; cPf: 
792.197.562-34; 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.
Portaria Nº5266/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Baião-Pa; Período: 
30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidor: cB PM danielle fatima cutrim Pereira; cPf: 733.918.672-72; Va-
lor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5267/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Mosqueiro-Pa; destino: afuá-
Pa; Período: 27/09 a 05/10/2022; Quantidade de diárias: 09 de alimenta-
ção e 08 de pousada; Servidores: SGT PM richard cléb cardoso lira; cPf: 
601.784.502-00; Valor: r$2.241,96. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5268/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Baião-
Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimen-
tação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM Breno Quadros Estevam; cPf: 
999.372.712-15; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5269/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Muaná-
Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimen-
tação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM José Eurico Siqueira da Silva 
Barreto; cPf: 779.375.542-15; Valor: r$923,16. cB PM Monica Mendes 
Maciel; cPf: 876.209.522-68; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 858526

Portaria Nº5190/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: afuá-Pa; 
Período: 27/09 a 05/10/2022; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 
08 de pousada; Servidores: SGT PM Kemison alan ferreira da Silva; cPf: 
892.445.402-15; Valor: r$2.241,96. SGT PM Heber Machado de Medeiros; 
cPf: 664.548.912-91; Valor: r$2.241,96. cB PM Kelly Silva do carmo; 
cPf: 838.335.102-00; Valor: r$2.152,20. cB PM denise oscari ferreira 
Mendes; cPf: 887.255.882-49; Valor: r$2.152,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5191/22/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: cB PM diego daniel da costa Vieira; 
cPf: 934.184.342-15; Valor: r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5192/22/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; Servidores: SGT PM Hélio aranha de Melo 
E Silva; cPf: 590.883.382-72; Valor: r$923,16. SGT PM augusto cezar 
Santa rosa cardoso; cPf: 007.996.472-92; 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 Nº5193/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Baião-
Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimen-
tação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Elizabete Brito araujo; cPf: 
017.141.052-10 ; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5194/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Pei-
xe-Boi-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM José roberto dos Santos; 
cPf: 381.694.602-04; 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 Nº5195/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: abel 
figueiredo-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM angelo Pinheiro dos 
reis; cPf: 936.522.592-20; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5196/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bujaru-
Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimen-
tação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM raja andré Melo de Sousa; 
cPf: 488.713.462-20; Valor: r$791,28. SGT PM ricardo alberto Silva de 
Sousa; cPf: 425.654.562-04; Valor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5197/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Soure-
Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimen-
tação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Joelma Vaz de Souza; cPf: 
886.460.332-87; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5198/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Viseu-Pa; 
Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação 
e 03 de pousada; Servidores: SGT PM cleison carlos Silva do rosario; 
cPf: 615.315.102-72; Valor: r$791,28. SGT PM Marinaldo de araujo Sil-
va; cPf: 353.217.762-53; Valor: r$791,28. cB PM fábio Humberto Silva 
Marçal; cPf: 781.047.772-20 ; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5199/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Qua-
tipuru-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM claudio Evangelista 
Souza Monteiro; cPf: 334.088.232-00; Valor: r$791,28. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5200/22/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: Sd PM Marcelo lobato do 
rosario; cPf: 877.034.402-72; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº5201/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: acará-
Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimen-
tação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Elias cardoso Soares; cPf: 
425.570.032-04; Valor: r$791,28. SGT PM Marcelo Santiago Santana; 
cPf: 671.140.162-04; Valor: r$791,28. Sd PM Marcus Vinicius de Jesus 
Sousa; cPf: 002.805.792-92; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5202/22/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 capim-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de di-
árias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Maxwell 
Sakaguchi Monteiro; cPf: 650.293.642-34; Valor: r$791,28. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5203/22/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-açu-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Wild Mathias do Nasci-
mento; cPf: 264.583.492-20; Valor: r$522,24. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5204/22/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; Servidores: SGT PM Tayana cynthia dos 
Santos; cPf: 878.178.702-25; Valor: r$923,16. cB PM flavia Soares Mon-
teiro; cPf: 894.188.082-34; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5205/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Mara-
canã-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM liege Maria da Silva dias; 
cPf: 959.397.412-15; Valor: r$514,32. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5206/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Qua-
tipuru-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Jorge luis Guimaraes 
de oliveira; cPf: 651.643.502-20; 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 Nº5207/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Santa 
luzia do Pará-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM idelmir farias dos 
Santos; cPf: 767.305.572-49; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5208/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: concór-
dia do Pará-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM José otávio ribeiro 
Júnior; cPf: 591.787.952-49; Valor: r$791,28. cB PM ana caroline Pes-
soa Moraes; cPf: 019.683.012-59 ; 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 Nº5209/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: cacho-
eira do arari-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM osmar leonardo dos 
Santos; cPf: 844.177.572-91; Valor: r$923,16. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5210/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Ma-
racanã-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM alanna Patricia da cruz 
Barros; cPf: 008.822.512-79; Valor: r$514,32. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5211/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Ter-
ra alta-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Wellington Sobral da 
Silva; cPf: 263.014.152-72; Valor: r$522,24. Sd PM Wender Bruno Perei-
ra da costa; cPf: 015.417.472-67; 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 Nº5212/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: São João 
da Ponta-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Joelson Moraes dos reis; 
cPf: 711.660.682-34; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.    
Portaria Nº5213/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bagre-Pa; Perío-
do: 29/09 a 05/10/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de 
pousada; Servidores: SGT PM Edinaldo Vital Gomes; cPf: 391.875.782-04; Va-
lor: r$1.450,68. SGT PM alex Belém da costa; cPf: 399.788.342-49; Valor: 
r$1.450,68. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.    
Portaria Nº5214/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: São 
Geraldo do araguaia-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de di-
árias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Hellen cristi-
na Pinto dos Passos; cPf: 890.129.842-20; Valor: r$886,20. cB PM Paula 
daniela Nascimento de Morais; cPf: 950.725.432-34; Valor: r$886,20. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5215/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: ourém-Pa; Período: 
30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidores: cB PM Kelly andressa leite Souza; cPf: 872.709.352-20; Valor: 
r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
Portaria Nº5216/22/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; Servidores: Sd PM leonardo Silva de 
freitas; cPf: 013.525.602-08; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5217/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 
30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidores: cB PM Janete carvalho de abreu; cPf: 743.689.152-91; Valor: 
r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5218/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
afuá-Pa; Período: 29/09 a 04/10/2022; Quantidade de diárias: 06 de ali-
mentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM francisco William Silva 
cunha; cPf: 353.016.942-00; Valor: r$1.582,56. cB PM Jose Nazareno 
de Sousa Junior; cPf: 983.551.472-00; Valor: r$1.519,20. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5219/22/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 capim-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM rômulo 
alberto almeida Barros; cPf: 011.371.622-28; Valor: r$759,60. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 858363
.

torNar seM eFeito
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo – seM Feito
Torno sem efeito os termos da PorTaria Nº 964/2022-df- SUP fUNdoS, 
publicada no doE nº 35.082 de 19/08/2022 que autorizou o pagamento 
em nome de fHEliPE dE oliVEira EMidio, 2º TEN PM, Mf 6401844/1, 
por ter expirado o tempo de saque da ordem bancária. ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 858275
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica coNcUrso PÚBLico N.º 
003/PMPa/2012
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo de soL-
dados da PoLÍcia MiLitar do estado ParÁ cFsd/PM/2012 
editaL Nº 60/PMPa, de 27 de seteMBro de 2022.
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará e a SEcrETaria dE ESTado 
dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), considerando processo 
nº 0037781-11.2013.8.14.0301, tornam público o resultado da 4ª ETaPa 
(aValiaÇÃo PSicolÓGica) do concurso Público N. 003/PMPa/2012 para 
admissão ao curso de formação de Soldados da Polícia Militar do Estado 
do Pará, como se segue:
1. do resULtado do caNdidato sUB JUdice
cUrso de ForMaÇÃo de soLdados/cFsd
NoME, SiTUaÇÃo
aBraÃo SilVa QUEiroZ, aPTo
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Belém/Pa, 27 de setembro de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 858638
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°131/2022-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor Mário oBErTo doS SaNToS MElo, caP PM 
rG 8296, cPf 211.572.432-15, Mf 337682601, cHEfE do fiNaNcEiro E 
orÇaMENTário do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 
3.600,00 (Três Mil e Seiscentos reais), para despesa de caráter eventual, 
na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.600,00 
(Três Mil e Seiscentos reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 27 de Setembro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 858156
Portaria N°133/2021-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor rafaEl raMalHo dE SoUSa, SGT PM rG 
34650, cPf 899.344.582-68, Mf 571996921, aux. administrativo do faS-
PM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.800,00 (Três Mil e 
oitocentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática 890101/08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.800,00 (Três Mil e 
oitocentos reais) na 339039 (Pessoa Jurídica)
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 27 de Setembro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 858168
Portaria N°132/2022- GaB. diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora Maria criSTiNa fErrEira da SilVa, 3ºSGT 
PM rG 14265, cPf 332.572.562-72, Mf 5072360, auxiliar do Setor de or-
çamento do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.700,00 
(Três Mil Setecentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional 
programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.700,00 (Três Mil Sete-
centos reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60 (sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 27 de Setembro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 858163

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

GoVerNo do estado do ParÁ
corPo de BoMBeiros MiLitar do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo de Pra-
Ças – cFP/cBMPa/2022
editaL N° 18 - cBMPa/sePLad, de 27 de seteMBro de 2022
resULtado PreLiMiNar do eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
o corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará (cBMPa) e a SEcrETaria 
dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), no uso de 
suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, 
seu anexo e demais normas pertinentes, TorNaM PÚBlico o rESUlTa-
do PrEliMiNar do EXaME dE aValiaÇÃo dE SaÚdE do coNcUrSo PÚ-
Blico destinado à admissão ao curso de formação de Praças do corpo 

de Bombeiros Militar do Pará - cfP/cBMPa/2022, aberto pelo Edital nº 
001/2022, conforme as seguintes disposições:
art. 1º fica divulgado no aNEXo ÚNico deste Edital, o resultado do Exa-
me de avaliação de Saúde realizado nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 
2022, dos candidatos convocados pelo Edital de convocação para o Exame 
de avaliação de Saúde, divulgado em 31/08/2022 no endereço eletrônico 
www.institutoaocp.org.br.
art. 2° os candidatos, poderão consultar o resultado do Exame de avalia-
ção de Saúde, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, através do 
link “Boletim de desempenho do Exame de avaliação de Saúde”.
art. 3º Quanto ao resultado divulgado caberá interposição de recurso, 
que deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no ende-
reço eletrônico www.institutoaocp.org.br no período da 0h00min do dia 
29/09/2022 até as 23h59min do dia 30/09/2022, observado o horário ofi-
cial de Brasília – df.
art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 27 de setembro de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa
comandante-Geral-corpo de Bombeiros Militar do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo ÚNico

201 - PraÇa BM
MascULiNo

NoMe iNscriÇÃo resULtado
Abel Bonfim Dos Santos Junior 7830036490 aPTo
abraão alcirley dos reis Pereira 7830051045 aPTo

adler Yuri ferreira franco 7830006722 aPTo
adrean Brasil fortes 7830043500 aUSENTE

adrielisson Souza lopes 7830030482 aPTo
adryan Henrique de Souza Barros 7830033390 aPTo

adyson Henrique da costa Silva Picanço 7830036786 aPTo
afonso akilla costa Viegas 7830006541 aPTo
airton costa Bastos lopes 7830034242 aPTo
alan Pereira de Miranda 7830025522 aPTo

alan roger lima oliveira Junior 7830035043 aPTo
alan Silva Santana Silva 7830025607 aPTo

alecsander farias furtado 7830022793 aPTo
alef de frança reis 7830046501 aPTo

alessandro Jorge da luz Nascimento 7830050869 aPTo
alex Yuri Pereira Varela 7830031144 aPTo

alexandre Modesto oliveira dias 7830015223 aPTo
alexsander carlos da costa costa 7830038590 aPTo

alexsandro Baia corrêa 7830036110 aPTo
alison Mateus da Silva alves 7830041506 aPTo

alisson Silva de araújo 7830050240 aPTo
allan Matos de lima 7830055241 aPTo

allan Patrick da Silva Vitório 7830041757 aPTo
allan rodrigo da Silva Souza 7830052388 aPTo

allan Seabra Bezerra 7830047901 aPTo
alvaro dias Veloso 7830040329 aPTo

anderson abdon Santos da Silva 7830040104 aPTo
anderson felipe de oliveira Barros 7830004811 aPTo

andre aboim lima Pereira 7830054849 aUSENTE
andré lucas Saunders Moraes 7830031137 aPTo

andré luiz Gomes lopes 7830007105 aPTo
andrey Barbosa Pereira 7830006757 aPTo

andrey ramon cunha Sarah 7830025815 aPTo
antonio carlos dos reis Pantoja 7830050858 aPTo
antonio Gabriel de Souza Santos 7830040325 aPTo

antonio Jonhson da Silva Simões filho 7830028019 aPTo
antonio Jorge Santana Teles 7830021797 aPTo

antônio Pedro felipe Segundo 7830050724 aPTo
antonio raiol Palheta Junior 7830050362 aPTo

antônio Sidnei Martins Nunes Júnior 7830036754 aPTo
ariel Pereira Sampaio 7830032887 aPTo

aroni ferreira Mulatinho Neto 7830032701 aPTo
arthur Henrique amorim Pereira Pereira 7830032938 aPTo

arthur laercio correa de Moraes 7830013649 aPTo
arthur oliveira dos Santos 7830050788 aPTo
arthur Pereira fernandes 7830044366 aPTo

augusto Jorge rezende Hadad 7830046372 aPTo
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ayrton Barradas da rocha 7830058135 aUSENTE
ayrton da rocha cabral 7830053987 aPTo

Bradley christian Sousa da Silva 7830036777 aPTo
Brenno Batista Martins 7830019754 aPTo
Bruno almeida da Silva 7830023029 aPTo

Bruno andrade Melo 7830015690 aPTo
Bruno costa Marinho 7830013637 aPTo
Bruno costa Pereira 7830049078 aPTo
Bruno dias de Souza 7830000842 aPTo

Bruno fernando duarte lima 7830048205 aPTo
Bruno ferreira dos Santos 7830002345 aPTo

Bruno Gabriel Martins de carvalho 7830033146 aPTo
Bruno lobão da Silva 7830043313 aPTo

Bruno Sampaio da Silva 7830051381 aPTo
caio césar frança félix 7830036238 aPTo
caio Matheus Silva Vale 7830025920 aPTo
caio Vicente Pimenta 7830015296 aPTo

carlos alberto abdon dos Santos Neto 7830005198 aPTo
carlos alberto Beckman de albuquerque 7830032944 aPTo

carlos alberto Macedo Baia Neto 7830059319 aPTo
carlos augusto albuquerque Granado de oliveira 7830019176 aPTo

carlos augusto rosas rego Barros Tabosa 7830001527 aPTo
carlos Eduardo durans Nogueira 7830027216 aUSENTE
carlos Henrique castro da Silva 7830058316 aPTo

carlos Henrique da costa Heidtmann 7830037711 aPTo
carlos ivan Pinheiro dos Santos Junior 7830031999 aPTo

christian ranieri rocha Moraes 7830026061 aPTo
claudio Henrique dias damasceno 7830039529 aPTo

clenilson Veiga da costa 7830004930 aPTo
daniel Bacha lopes 7830049652 aPTo

daniel lopes ribeiro Gomes 7830011749 aPTo
danilo charles fontel E Silva 7830040812 aPTo

danilson Simeão furtado 7830050476 aPTo
davi Malheiros Piquet 7830024815 aPTo

davi Misael do rego Barro 7830014472 aPTo
david Santos da Silva 7830025427 aPTo
denner rocha Quadros 7830017649 aPTo

dennyson alencar da Silva 7830032181 aPTo
deusdeth oliveira da Silva Junior 7830001946 aPTo
diego augusto da Silva rodrigues 7830024781 aPTo

dilton correa rodrigues 7830015550 aPTo
diogo Henrique Braga campos 7830031458 aPTo

douglas araujo oliveira de almeida 7830033812 aPTo
douglas de oliveira Pantoja 7830052956 aPTo

douglas Tiago da Silva Monteiro 7830010778 aPTo
Edelcio celio Korell Neto 7830022581 aPTo
Edinilson Tavares ferreira 7830032149 aPTo

Edivaldo cunha lima 7830039308 aPTo
Edivaldo Soares Gama Junior 7830038342 aPTo

Elias da Silva Soares 7830045264 aPTo
Elias lemos de almeida 7830048734 aPTo

Elias Tiago Pinheiro de Souza 7830048047 aPTo
Eliton lima rocha 7830026941 aPTo

Elizeu Magalhães ferreira da Silva 7830005842 aPTo
Emerson rodrigues  correa 7830037730 aPTo

Emivaldo alves da Silva filho 7830051134 aPTo
Enzo Vitor feio rodrigues 7830008981 aPTo

Enzzo felipe dos Santos da costa 7830055897 aPTo
Erick rennan Teixeira Peres 7830036970 aPTo

Erivelton rosário do Nascimento 7830053120 aPTo
Ewerson Johan alves Waughan 7830029388 aPTo
Ewerton Kallel cardoso da Silva 7830046954 aPTo

Ewerton Valente rodrigues 7830023184 aPTo
fabio alex Silva conduru Junior 7830047571 aPTo

fabrício da Silva Bitencourt 7830008848 aPTo
felipe andrade fernandes 7830039283 aPTo

felipe costa da Gama 7830034942 aPTo
felipe d angelo da Silva do Vale 7830041856 aPTo

felipe lopes alves 7830029178 aPTo

felipe Matheus alves Santiago 7830054011 aPTo
felipe Pinheiro lopes 7830032598 aPTo

felipe ramos de Sousa 7830046828 aPTo
filipe Bernardo Magno reis dos Santos 7830048729 aPTo

filipe Jamisom Moura de castro 7830056184 aPTo
flavio lucas Martins cardoso 7830050864 aPTo
franck antônio Baía Bastos 7830052636 aPTo

fredson rodrigues Gomes Junior 7830003098 aPTo
Gabriel Batista Monteiro 7830007190 aPTo
Gabriel cardoso de Brito 7830002844 aPTo

Gabriel Kaleb Silva do Nascimento 7830034467 aPTo
Gabriel Mateus Xavier Barbosa 7830006865 aPTo

Gabriel rocha da Silva 7830039814 aPTo
Gabriel Teixeira cabral 7830020081 aPTo
Geanderson Souza reis 7830001390 aPTo
Geilson Gomes da Silva 7830025750 aPTo

George luis Souza Santos 7830041750 aPTo
Geovani da Silva Moraes 7830021811 aPTo

Giamberson Guimaraes damasceno 7830012991 aPTo
Gilmar Pereira da Silva 7830027196 aPTo

Gilvandro Jessé Moura Pereira 7830025350 aPTo
Girlan lucas da costa oliveira 7830033262 aUSENTE

Guilherme Barbosa Vieira 7830058549 aPTo
Guilherme cauã rodrigues da Silva 7830036916 iNaPTo

Guilherme lopes Tanimoto 7830008238 aPTo
Guilherme Silva ribeiro 7830017963 aPTo

Gustavo Gaspar rodrigues Nascimento 7830038240 aPTo
Gustavo Silva de Mesquita 7830032749 aPTo

Gutemberguy oliveira Borba 7830018067 aPTo
Hadriel ferreira do Nascimento 7830003116 aPTo
Hector Brenno da Silva cagni 7830014814 aPTo

Helder rodrigues campos 7830016527 aPTo
Hemerson ruan da Silva costa 7830017037 aPTo
Hendrick allan Gomes dos reis 7830044474 aPTo

Henrique Pereira de alencar 7830055463 aPTo
Hittallo de Sousa Moura arraz 7830032996 aPTo
Hugo Jordan Martins Pereira 7830055147 aPTo
iago andrey Pinto carneiro 7830033132 aPTo
iago Monteiro albuquerque 7830033369 aPTo
ian Estevam de Matos Silva 7830052345 aPTo
igor alexandre Pereira Gama 7830019237 aPTo

igor alves de Melo 7830021226 aPTo
iran de Jesus Sena lucas Junior 7830014361 aPTo

isaias Sousa carvalho 7830047303 aPTo
israel Baia do Nascimento 7830032617 aPTo

italo iberno almeida da cruz 7830017397 aPTo
italo lima da cunha 7830049143 aPTo
ivan da Silva Xavier 7830003003 aPTo

ivanderson cardoso Mescouto 7830019908 aPTo
Jackson Quintal de oliveira 7830011182 aPTo
Jayme Moreira ribeiro filho 7830043116 aPTo
Jean lucas Silva da Silva 7830008677 aPTo

Jean Michel Magalhaes da Silva 7830046290 aPTo
Jefferson Ruan Lopes De Aviz 7830045151 aPTo

Jerferson Pereira costa 7830004961 aPTo
Jhemerson lobato dos Santos 7830007964 aPTo
Jhonata Maico Paes Bezerra 7830052822 aPTo

Jhonatan Benjamim Sousa avelino 7830015573 aPTo
Jó lucindo rodrigues da conceição 7830053587 aUSENTE
Joanderson antonio da Silva Silva 7830027388 aPTo

João carlos Silva de assis 7830018805 aPTo
João da Silva lameira 7830041480 aPTo

João felipe Bandeira Moraes Trindade 7830006479 aPTo
Joao Henrique Moraes Brito 7830044101 aPTo

João Henrique Vieira dos Santos 7830043330 aPTo
João Marcos Silva lopes 7830048110 aUSENTE

João Pedro ferreira de carvalho 7830047766 aPTo
Joao rayel dos Santos alpaes 7830030460 aPTo

João ribeiro Meneses 7830017036 aPTo
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Joao Victor cordeiro de castro 7830001184 aPTo
Joao Victor de Sa ferreira 7830034978 aPTo
João Victor lima de Souza 7830045540 aPTo
João Vitor de oliveira cruz 7830031059 aPTo

João Vítor reis Marques 7830042132 aPTo
João Vitor Soares cardoso 7830004008 aPTo
Joathan de Sousa lopes 7830029829 aPTo

Joel Gouvea de oliveira Júnior 7830015599 aPTo
Jonathan Geovany Barata cardoso 7830029010 aPTo

Jonathas ribeiro Barbosa 7830021123 aPTo
Jorge fernando Neves Nascimento 7830009992 aPTo

José alax Souza Gurjão 7830049996 aPTo
José américo ribeiro Neto 7830027634 aPTo

José antônio da Silva Júnior 7830019725 aPTo
José carlos Mendes Jaccoud filho 7830045845 aPTo

José felipe Gomes de Sousa 7830032229 aPTo
José Gabriel da Silva ignácio 7830049747 aPTo

José Gabriel da Silva rodrigues 7830053051 aPTo
José Henrique Silva Brito 7830046807 aPTo

Jose Marcelino de oliveira Junior 7830040057 aPTo
José rabelo de Sousa Neto 7830012424 aPTo

Jose rodrigo andrade da Silva 7830030769 aPTo
José Victor de andrade costa 7830009519 iNaPTo

Josimar dias de Sa Neto 7830038702 aPTo
Kalyander de aquino ramos 7830050470 aPTo

Keven Bryan rodrigues do Nascimento 7830003522 aPTo
Klelton Tiago oliveira cavalcante 7830000551 aPTo

Klelvy Modesto Pinheiro 7830041704 aPTo
leandro Santos lima 7830030834 aPTo

lee Junfan correa de andrade 7830016739 aPTo
leon Vitor cunha rodrigues 7830035717 aPTo
leonardo cordeiro Bandeira 7830024819 aPTo

leonardo da Silva Sodre 7830006816 aPTo
leonardo ferreira da Silva 7830012572 aPTo

leonardo Quintela cruz 7830035669 aPTo
luan Moreira araújo 7830029696 aPTo

luann lauryto Pinto Paranhos da Silva 7830051377 aUSENTE
lucas augusto lima dos Santos 7830000636 aPTo

lucas Borges Nunes 7830032660 aPTo
lucas campos do rosário 7830050719 aPTo
lucas cardoso Nogueira 7830050699 aPTo

lucas cezar carvalho da costa 7830016928 aPTo
lucas daniel ramos E Nunes 7830056130 aPTo

lucas de aviz oliveira 7830039096 aPTo
lucas de Matos ribeiro 7830055524 aPTo
lucas Eugênio Meireles 7830022107 aPTo

lucas felipe costa de Souza 7830042052 aPTo
lucas fernando ruy Secco cintra 7830028214 aPTo

lucas ferreira Tavares 7830041416 aUSENTE
lucas Gabriel Martins Moura 7830033361 aUSENTE

lucas Hara Melo costa 7830017996 aPTo
lucas Moraes andrade 7830037370 aPTo
lucas oliveira Santos 7830004950 aPTo
lucas Pereira andrade 7830048723 aPTo

lucas ruan de oliveira rodrigues 7830020530 aPTo
lucas Vinicios de oliveira Silva 7830045114 aPTo
lucas Vinicius Teixeira de abreu 7830003073 aPTo

luciano da cruz cavalcante 7830030237 aPTo
luciano Sales Pereira 7830007379 aPTo

luciano Soares Santos Junior 7830026283 aPTo
lucio clovis Barbosa da Silva Junior 7830055094 aPTo

luís felipe oliveira rêgo 7830032154 aPTo
luis fernando de Sousa colares 7830040215 aPTo

luis Pedro de Souza Nascimento Neto 7830058901 aUSENTE
luiz augusto Salgado da Silva 7830000840 aPTo
luiz Henrique Martins Modesto 7830006450 aPTo
luiz raimundo Mendes da Silva 7830051017 aPTo

Maciel de Souza dias 7830007106 aPTo
Maclean igor da Silva almeida 7830013408 aPTo

Magno Vitor Monteiro almeida 7830048355 aPTo
Maikon Gabriel Homem Matos 7830047567 aPTo

Maiky Bailão Sardinha 7830002982 aPTo
Manoel alves da Silva Junior 7830053749 aPTo

Manoel Henrique de Souza Mendes 7830040055 aPTo
Manoel Venancio Neto 7830054997 aPTo
Marcelo costa da Silva 7830023118 aPTo

Marcelo Matheus Silva dos Santos 7830000270 aPTo
Marcio Kenji rodrigues Naito 7830038408 aPTo
Márcio roberto Maia Pedreiro 7830001856 aPTo

Marco Jhonnatan lobato Marques 7830058696 aPTo
Marco roberto carvalho Bastos filho 7830048831 aPTo

Marcos alexandre das chagas Guedes 7830013696 aPTo
Marcos alves da Silva 7830041713 aPTo

Marcos aurelio ribeiro casseb 7830013234 aPTo
Marcos Vinicios Maia da cruz 7830044722 aPTo

Marcus Victor almeida campos 7830044322 aPTo
Mario Pinheiro Guedes filho 7830033071 aPTo
Marlo José ramalho lopes 7830055882 aPTo

Marlon ferreira dos Santos Silva 7830035158 aPTo
Marroni Souto de oliveira 7830004151 iNaPTo
Matanias da Silva oliveira 7830000190 aPTo
Mateus Bentes dos Santos 7830041358 aPTo

Mateus coelho franco 7830057413 aPTo
Mateus da Silva Mendonça 7830027457 aPTo

Mateus felipe Borges da Silva aleixo 7830007552 aPTo
Mateus leal Souza 7830022913 aPTo

Matheus  Queiroz costa 7830021205 aPTo
Matheus Bensaba da Silva 7830057530 aPTo

Matheus da Silva Santos de assis 7830042877 aPTo
Matheus farias da Silva 7830011046 aPTo

Matheus Henrique da cruz carvalho 7830024952 aPTo
Matheus Junio ribeiro Viana 7830044218 aPTo
Matheus luis Silva Gomes 7830007256 aPTo

Matheus Pamplona de Matos 7830003667 aPTo
Matheus Prado Sousa 7830013498 aPTo

Matheus Quaresma rodrigues 7830028779 aPTo
Matheus rodrigues Silva 7830033912 aPTo
Matheus Tavares Silva 7830029531 aPTo
Maurício ferreira Serra 7830045495 aPTo

Mauro cristhian Bras de lima 7830014172 aPTo
Mauro Gomes de Souza 7830039392 aPTo

Mawilson Pascoal de oliveira Bittencourt 7830056713 aPTo
Max Miller da Silva cavalcante 7830035595 aPTo

Max Vinicius araujo frança 7830042907 aPTo
Maykon Higino da Silva Maués 7830011222 aPTo
Messias Sardinha Goncalves 7830024941 aPTo

Miguel Pinheiro Neto 7830004130 aPTo
Murilo araujo costa 7830021759 aPTo
Murilo dias Veloso 7830040295 aPTo

Natanael Barbosa da costa Júnior 7830039218 aPTo
Nelson Paulo Martins de Queiroz Junior 7830054289 aPTo

Newton cavalcante Sales Junior 7830006119 aPTo
Niccolas Moraes Portacio 7830046001 aPTo

Nickson Suan Miranda Pinheiro 7830052790 aPTo
Nyelsen Paull Santos correa 7830010068 aPTo

odilon Pantoja da luz 7830040165 aPTo
onecimo augusto Pereira da costa 7830027567 aPTo

orivan Matos dos Santos Junior 7830041030 aPTo
osias Salustiano do Nascimento 7830009174 aPTo

Pablo Matias Nascimento 7830049804 aPTo
Paulo andre amaral coutinho 7830038781 aPTo
Paulo andré Pinto andrade 7830028225 aPTo
Paulo Kalebe Pontes ramos 7830036102 aPTo

Paulo Thiago Mesquita da Silva 7830043068 aPTo
Paulo Vitor durans Nogueira 7830003069 aPTo
Pedro arthur Vitor do Vale 7830032892 aPTo

Pedro coelho alves 7830018037 aPTo
Pedro felipe alves rocha 7830044162 aUSENTE
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Pedro Henrique alves avelino 7830000686 aPTo
Pedro Henrique de Melo carneiro 7830003634 aPTo
Pedro Henrique ribeiro Marinho 7830005360 aPTo
Pedro Henrique Thomé da Silva 7830022621 aPTo
Pedro lucas Medeiros de Morais 7830009212 aPTo

Pedro Monteiro cardoso 7830009729 aPTo
Peterson de Souza oliveira 7830031374 aPTo

rafael Baia da rocha 7830002035 aPTo
rafael Martins de lima 7830050031 aPTo

rafael Miranda da cunha 7830028483 aPTo
rafael Vinicius almeida ribeiro 7830054930 aPTo

raniere da Silva leite 7830022469 aPTo
raphael Marçal da Silva 7830000033 aPTo

raylone Monteiro dos reis 7830017819 aPTo
renan amador de assis 7830038926 aPTo

renan Pinheiro de Souza fagundes 7830047856 aPTo
renato Sérgio Barbosa de Brito 7830008898 aPTo

rivaldo rodrigues Brito 7830029373 aPTo
roberto de Jesus Pinho 7830048514 aPTo

robson da Silva Santana 7830009296 aPTo
robson dias Pantoja 7830059063 aPTo

robson lopes da Silva 7830018544 aUSENTE
robson Silva Sousa 7830037337 aPTo

rodrigo cunha lisboa 7830018668 aPTo
rodrigo do Nascimento Souza 7830018082 aPTo

rodrigo Maia da Silva 7830002343 aUSENTE
rodrigo Neves Gonçalves 7830038919 aPTo

rodrigo Teixeira Mamede da costa 7830039370 aPTo
ronald dos Santos Brandão 7830020711 aPTo

Samuel de castro Silva 7830051052 aPTo
Samuel Guimarães da costa 7830016100 aPTo

Samuel Pinheiro costa 7830029159 aPTo
Sanderson Kildere Sozinho carvalho 7830036343 iNaPTo

Saul Vinicius Galvão fernandes de Menezes 7830030995 aPTo
Saulo Henrique da Silva farias 7830051941 aPTo

Saulo Sales de Matos 7830040254 aPTo
Stanley Santiago coelho 7830058431 aPTo

Swamy lemos da fonseca 7830027973 aPTo
Tales Vinicius Travassos lopes Viana 7830050074 aPTo

Talles Miléo Santos E Silva 7830006960 aPTo
Talmo cunha de Sousa 7830004079 aPTo
Tarcisio de araujo Brito 7830039496 aPTo
Tássio lopes da Gama 7830021651 aPTo

Thaigus ribeiro dos Santos 7830001538 aPTo
Thailson da Silva costa 7830032761 aPTo

Thales Sílvio rodrigues do amaral 7830040052 aPTo
Thiago alves Nogueira 7830031915 aPTo

Thiago dos Santos cardoso 7830019393 aPTo
Thiago Gabriel Melo da Silva 7830019134 aPTo

Thiago Vinicius da Silva carvalho 7830004899 aPTo
Thierry da Silva ferreira 7830041630 aPTo

Tiago Silva dias 7830036397 aPTo
Vagner luiz Serrão Pantoja 7830008465 aPTo

Vagno Queiroz Martins 7830043406 aPTo
Vinicius alexandre da costa diniz 7830038898 aPTo

Vinicius araújo da luz 7830011801 aPTo
Vinícius Bastos Bezerra 7830019566 aPTo
Vinicius costa da Silva 7830043820 aPTo
Vinicius da Silva Serrao 7830051186 aPTo

Vinicius Pessoa dos Santos 7830043645 aPTo
Vinicius Santos Borges 7830015165 aPTo
Vitor aragão de Morais 7830012385 aPTo

Vytor dos Santos Tapajós 7830011262 aPTo
Wagner Henry cabral Pinto 7830020384 aPTo

Wagner Willian ferreira Boa Morte 7830028882 aPTo
Walisson Muniz Miranda 7830040115 iNaPTo

Walter Mendes de oliveira Neto 7830026229 aPTo
Walter Nelci dos Santos Moraes Junior 7830053982 aPTo

Wanderson diego Marinho oliveira 7830047772 aPTo

Weder Martins de arruda Junior 7830041849 aPTo
Wendel Bailão rodrigues Júnior 7830044116 aPTo

Wendel correa dos Santos 7830053074 aPTo
Wender Sanches de farias 7830050291 aPTo

Wheeler Souza Santos 7830006265 aPTo
Whenderson Gabriel Santos ferreira 7830041656 aPTo
Wylliam antonio coutinho florêncio 7830034653 aPTo

Yago Henrique Nunes Batista 7830032015 aPTo
Ygor Murilo Barbosa oliveira 7830038310 aPTo

201 - PraÇa BM
FeMiNiNo

NoMe iNscriÇÃo resULtado
adriele lorena Gomes Magalhães 7830036232 aPTo

aleksandra do Socorro Marques Barreto 7830036354 aPTo
aline  Santos  abreu 7830001123 aPTo

amanda Marcely farias da Silva 7830007186 aPTo
ana Beatriz Pereira dos Santos 7830010266 aPTo

ana carolina Maués corrêa 7830046388 aPTo
ana luiza costa lobo 7830046912 aPTo

ana Paula Santos da rocha 7830047798 aPTo
aryadne Nunes Sousa 7830012229 aPTo
Beatriz de lima Moura 7830000202 aUSENTE

Bianca caroline Garcia Begot 7830004372 iNaPTo
Brenda de Souza Maia 7830053535 aUSENTE
Brenda Sabino Santos 7830021454 aPTo

Bruna lorrany rodrigues de Souza 7830039892 aPTo
camily Mirielly Gonçalves Barbosa 7830056709 aPTo

celyne Eyvi Brasil costa 7830019525 aPTo
danna Moraes alves 7830020618 aPTo
Edda oliveira lima 7830003731 aPTo

Edyvany Karoline cabral Silva 7830052787 aPTo
Elenizy raiany lima de Souza 7830039137 aPTo
Ester Gonçalves ribeiro Serra 7830000293 aPTo
Evelin Saemi Monteiro Yoshida 7830027271 aPTo
Evelyn Kelly da Silva Waughan 7830003391 aPTo
fabianne Silva de Jesus chaves 7830047741 aPTo
fernanda Heloiza Silva de Brito 7830047416 aPTo
fernanda Kelly de Jesus Gomes 7830043826 aPTo

Gabriela Souza de andrade 7830013751 aPTo
Gabriele de Nazare Pinheiro Pantoja 7830030433 aPTo

Gabrielle coelho fernandes 7830001724 aPTo
Giselle Vitoria Souza lucas 7830023218 aPTo

ianka cristine Benicio amador 7830027493 aPTo
Jackline rodrigues ferreira 7830046050 aPTo

Jamylle rafaelle Matos oliveira 7830035161 aPTo
Jéssica caporal almeida 7830029226 aPTo

Jessica Gabrielle Pinheiro rodrigues 7830027075 aPTo
Josiana Viana Santos 7830011465 aPTo

Jullienne Emilia costa dos Santos 7830008158 aPTo
Kamila Nayane imbelloni Martins 7830036848 aPTo

Kamily da Silva Santos 7830048445 aPTo
Karla Karoline Seabra Bezerra 7830048258 aPTo

Kryslla carla Pereira cunha costa 7830038085 aPTo
larissa Mariana ferreira Pontes 7830000423 aPTo
lídia rúbia Sardinha de Souza 7830029313 aPTo

liriel Waad Patroca 7830017662 aPTo
lorena Nunes de andrade raiol 7830057421 aPTo

luciana correa costa 7830038383 aPTo
ludmila coque Silva 7830023362 aPTo

Maria luiza Hamábily Silva fernandes 7830045776 aPTo
Meireane oliveira Sampaio 7830027076 aPTo

Micaelen carolaine Silva lima 7830024670 aPTo
Milena Mota de freitas 7830046574 aPTo

Natália costa lima 7830054974 aPTo
Nátally Said de lima 7830024756 aPTo

Nathally Karine aviz coelho 7830041932 aPTo
Nayara Marques rodrigues 7830009107 aPTo

Patrícia Geandra freire caldas 7830055330 aPTo
Paula Thayna Soares lima 7830001768 aPTo
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Priscilla de Souza Pamplona 7830042360 aPTo
Priscilla Jacob andrade 7830003366 aPTo

raissa Hellen amada carvalho 7830012519 aPTo
raynara de Nazaré coelho cardoso 7830002632 aPTo
rita adrielly dos Santos conceição 7830037120 aPTo

rosa Maria cunha alves 7830042230 aPTo
Sara adrielly Muniz figueiredo 7830057561 aPTo
Sarah christine da Silva Souza 7830033709 aPTo

Sarah Mesquita dos Santos 7830058630 aPTo
Sayuri Pereira conceição Martins 7830047311 aPTo
Suzi carolina Moraes rodrigues 7830045594 aPTo

Thaís fonseca de araújo 7830040209 aPTo
Thais luiza de almeida correa lima 7830038838 aPTo

Vanessa da Silva costa 7830039472 aPTo
Vivian Minary Uesugi 7830043744 aPTo
Vívian ribas Barros 7830037958 aPTo

Yrvana Pereira dos Santos Brito 7830040349 aPTo

Protocolo: 858639
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Portaria Nº 033/2022 – GaB/dG/Pc/diVersos
Belém-Pa, segunda-feira, 26 de setembro de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94...
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022/94 de 15/03/1994, 
alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado-Geral, atribuições 
para dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz 
administração da instituição Policial;
coNSidEraNdo que a segurança pública, dever do Estado, direito e res-
ponsabilidade de todos, é exercida para a preservação e manutenção da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio;
coNSidEraNdo que a Polícia civil do Estado do Pará, nos termos do pre-
ceito insculpido no artigo 194, da constituição Estadual, é instituição per-
manente, auxiliar de Justiça criminal e necessária à defesa do Estado e 
do povo;
coNSidEraNdo os termos do artigo 5º, da lei complementar nº 022/94 
que, dentre as diversas funções da Polícia civil, além da função investiga-
tória policial, inclui-se o combate eficaz à criminalidade e à violência, bem 
como o exercício de fiscalização das diversões públicas, de acordo com o 
que prevê o decreto nº 2.423, de 31/08/1982;
coNSidEraNdo a necessidade de disciplinar, em caráter excepcional e 
transitório, as atividades de diversões públicas, com o propósito de evitar 
acontecimentos que possam acarretar transtornos à ordem pública, espe-
cificamente no Pleito Eleitoral, que se realizará, nos dias 02 de outubro de 
2022 e 30 de outubro 2022, nos termos das leis nº 4.737/65 e 9.504/97, 
e da resolução nº 23.674, de 16 de dezembro de 2021, alterada pela re-
solução nº 23.685, de 3 de março de 202 2– Tribunal Superior Eleitoral,
r E S o l V E:
art. 1º ProiBir, em todo o território do Estado do Pará, nos dias 02 de 
outubro de 2022 e 30 de outubro de 2022, a venda e o fornecimento, ainda 
que gratuito, de bebidas alcoólicas por bares, restaurantes, lanchonetes, 
trailer, quiosques, boates e outros estabelecimentos comerciais e similares, 
bem como por vendedores ambulantes, no período compreendido entre 
00h (zero) hora e 18h (dezoito) horas.
art. 2º ProiBir, em todo o território do Estado do Pará, nos dias 02 de 
outubro de 2022 e 30 de outubro de 2022, a realização de festas dançantes 
em clubes, casas de show, dancings, boates, bares e similares no período 
compreendido entre 00h (zero) hora e 18h (dezoito) horas.
art. 3º determinar à divisão de Polícia administrativa–dPa, que forneça 
licenças para festas dançantes, obedecendo estritamente os termos da 
presente PorTaria.
Art. 4º A fiscalização das disposições desta PORTARIA fica atribuída às 
instituições Policiais que compõem o Sistema de Segurança Pública do 
Estado do Pará, sujeitando-se os responsáveis pelas infrações aos termos 
do presente ato normativo às sanções civis, administrativas e penais 
constantes nas legislações pertinentes às espécies.
art. 5º Às diretorias de Polícia Metropolitana, Especializada e do interior 
para que adotem as providências ao fiel cumprimento do presente ato.
art. 6º determinar à diretoria de administração e à assessoria de comu-
nicação Social, que adotem as providências de suas respectivas alçadas, 
quanto à publicação deste ato no Diário Oficial do Estado e sua ampla 
divulgação nos meios de comunicação local.
art. 7º Encaminhar cópia do presente instrumento ao comando Geral da 
Polícia Militar do Estado do Pará, para conhecimento.
art.8º Havendo determinação do Tribunal regional Eleitoral, o presente 
ato será alterado, em obediência às instruções daquele Órgão Judiciário.

art.9º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 858086
Portaria Nº 018/2022- Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 05 de setembro de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) e...
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do Processo administrativo disci-
plinar nº 005/2020-dGPc/Pad, instaurado para apurar irregularidade fun-
cional atribuída ao investigador J. c. H. – matrícula nº 5940326;
coNSidEraNdo a manifestação jurídica nº 1719/2022-coNJUr em que 
o Consultor verificou indícios de o servidor ter agido de forma arbitrária e 
conduta incompatível com as funções policiais, apontando que o relatório 
da comissão está contrário às provas dos autos;
r E S o l V E:
i – dEclarar a NUlidadE do Pad nº 005/2020, a partir do relatório;
ii – coNSTiTUir NoVa coMiSSÃo, com fulcro no que dispõe o artigo 225, da 
lei nº 5.810/94, para prosseguir e apurar conduta atribuída ao investigador 
J. c. H. – matrícula nº 5940326, pela prática, em tese, das condutas que, se 
comprovadas, constituem transgressão disciplinar prevista no artigo 74, inci-
sos Vii, XiX (2º parte) e XXXiX, da lei complementar nº 022/94;
iii – dESiGNar os servidores lENa JaNNE BoTElHo dE alMEida, GUSTa-
Vo JoSÉ foNTENElE BarrEira – delegados de Polícia civil e JoSÉ GUi-
lHErME da SilVa NaSciMENTo JÚNior – Escrivão de Polícia civil, para, 
através de Processo administrativo disciplinar, sob a presidência da primei-
ra e em comissão, prosseguir na apuração , no prazo de 60 (sessenta) dias 
úteis, das acusações citadas contra o servidor em questão, assegurando-
lhe os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
iV – À corregedoria-Geral da Polícia civil e às diretorias de administração e 
de recursos Humanos para que adotem as providências de estilo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 858620

.

.

errata
.

Pregão 029/2022
onde se Lê:
aquisição de Materiais Permanentes para o Setor odontológico da diretoria 
de atendimento ao Servidor da Polícia civil do Estado do Pará;
Leia-se:
aquisição de Materiais de consumo para o Setor odontológico da diretoria 
de atendimento ao Servidor da Polícia civil do Estado do Pará.
republicado por ter saído com incorreção no doE nº. 35.122, de 
21/09/2022

Protocolo: 858230
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terMo aditiVo a coNtrato
.

 eXtrato de terMo aditiVo
Termo aditivo: 1. contrato: 086/2022-PcE/Pa. Partes: Polícia civil do Es-
tado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. construtora caripi ltda. cNPJ 
nº 21.382.376/0001-88. objeto: acréscimo de 8,06013486%, do valor 
do contrato da obra de Execução de reforma e adequação da delegacia 
da Mulher na Cidade de Paragominas. Valor: R$=22.165,79. Data da As-
sinatura: 23/09/2022. Vigência: 23/09/2022 à 07/10/2022. orçamento: 
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte de recurso origem do 
recurso. 40101.06.181.1502.7559.449051.0301. Pi105rdElPcPG. Proc. 
nº 2022/930897. contratada: construtora caripi ltda. Endereço: Trav. WE 
03, cidade Nova i, nº 51, Bairro do coqueiro, cEP 67.130.030, ananin-
deua/Pa. ordenadora: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo. che-
fe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.
 EXTraTo dE TErMo adiTiVo
Termo aditivo: 1. contrato: 175/2022-PcE/Pa. Partes: Polícia civil do Esta-
do do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. Tecnetworking Serviços e Solu-
ções ltda. cNPJ nº 28.800.572/0001-74. objeto: Mudança de razão Social 
de Tecnetworking Serviços e Soluções ltda para Tricorder informática ltda. 
data da assinatura: 22/09/2022. Vigência: 22/09/2022 à 09/05/2025. 
Proc. nº 2022/1103090. contratada: Tecnetworking Serviços e Soluções 
ltda. Endereço: av. Presidente castelo Branco 249, Bairro Timbó, cidade 
abreu lima/PE, cEP 53.520-020. ordenadora: aNa MicHEllE GoNÇalVES 
SoarES ZaGalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 858185
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oUtras MatÉrias
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Portaria Nº 613/2022-GaB/cGPc/diVersos de 27/09/2022
coNSidEraNdo: pedido da lavra da dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi 
dE oliVEira, Presidente da aai nº 310/2020-GaB/corrEGEPol, o qual 
por meio do Memo. nº 301/2022-crZS de 23/09/2022, solicitou a inclusão 
do nome do servidor a.J.S.l., mat. nº 54189216, à PorTaria inaugural, 
em razão de que no curso da instrução probatória, constatou-se indícios de 
transgressão disciplinar por parte do mesmo.
rESolVE: determinar o adENdo à PorTaria nº 310/2020-GaB/
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corrEGEPol de 01/09/2020, incluindo o nome do servidor em epígrafe, 
como sindicado nos autos em tela.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 614/2022-GaB/cGPc/diVersos de 27/09/2022
coNSidEraNdo: pedido da lavra da dPc lENa JaNNE BoTElHo dE 
alMEida, Presidente da aai nº 515/2020-GaB/corrEGEPol, o qual 
por meio do of. nº 01-515-20/2022-dGPc/Pad de 05/09/2022, solicitou 
a inclusão do nome do servidor G.c.B., mat. nº 54188948, à PorTaria 
inaugural, em razão de que no curso da instrução probatória, constatou-se 
indícios de transgressão disciplinar por parte do mesmo.
rESolVE: determinar o adENdo à PorTaria nº 515/2020-GaB/
corrEGEPol de 09/12/2020, incluindo o nome do servidor em epígrafe, 
como sindicado nos autos em tela.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 615/2022-GaB/cGPc/diVersos de 27/09/2022
coNSidEraNdo: pedido da lavra da dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi 
dE oliVEira, Presidente da aai nº 215/2021-GaB/corrEGEPol, o qual 
por meio do Memo. nº 296/2022-crG3riSP-PcPa de 19/09/2022, solicitou 
a inclusão do nome dos servidores J.B.a., mat. nº 5913998 e d.J.M.S., 
mat. nº 5940432 à PorTaria inaugural, em razão de que no curso da 
instrução probatória, constatou-se indícios de transgressão disciplinar por 
parte dos mesmos.
rESolVE: determinar o adENdo à PorTaria nº 215/2021-GaB/
corrEGEPol de 16/06/2021, incluindo o nome dos servidores em 
epígrafe, como sindicados nos autos em tela.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 616/2022-GaB/cGPc/diVersos de 27/09/2022
coNSidEraNdo: os termos da PorTaria nº 92/2020-GaB/cGPc/
diVErSoS de 14/04/2020, que sobrestou os autos da aai nº 139/2018-
GaB/cGPc de 31/07/2018, como medida acautelatória por parte da 
administração Pública e em obediência aos princípios da precaução e da 
segurança pública.
coNSidEraNdo: ter cessado o motivo gerador do sobrestamento dos re-
feridos autos;
rESolVE: revogar o SoBrESTaMENTo da aai nº 139/2018-GaB/cGPc de 
31/07/2018, para prosseguimento do feito até sua conclusão.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Protocolo: 858314
Portaria Nº 503/2022-aai/GaB/correGePoL de 19/09/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias em que ocor-
reu o baleamento, por confronto com policiais civis e militares do nacional 
V.H.a.S., ocorrida no município de alenquer no dia 10/08/2022, fato que 
gerou o BoP nº 00051/2022.100011-2 (iPl nº 00051/2022.100004-2), 
tudo conforme o despacho da coiNT/cGPc de 12/09/2022 e demais co-
nexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP- corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 504/2022-aai/GaB/correGePoL de 19/09/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor a.M.l.S. 
mat. nº 5853290, o qual, em tese, teria agido de forma arbitrária e incom-
patível envolvendo a criança S.M.P. de apenas 6 anos de idade, fato ocor-
rido no município de caSTaNHal-Pa no dia 25/04/2022, tudo conforme 
ofícios nº 678 e 690/2022 do conselho Tutelar de castanhal e despacho 
da coiNT/cGPc de 12/09/2022, conforme conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - 3ª riSP- corrEGEdo-
ria rEGioNal da ZoNa do SalGado
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 505/2022-aai/GaB/correGePoL de 19/09/2022
coNSidEraNdo: a decisão id nº 76100829 da Vara criminal do TJ-co-
marca de Bragança, e a necessidade de apurar os fatos apresentados pela 
flagranteada C.R.S., durante audiência de custódia, nos autos do Proc. nº 
0801908-02.2022.8.14.0009, onde a mesma relatou ter sido vítima de 
atitudes arbitrárias e incompatíveis com a função praticadas por um Policial 
Civil durante sua autuação flagrancial na DEPOL de Bragança, tudo con-
forme despacho da coiNT/cGPc de 12/09/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Mara roSa dE fraNca SoUZa - coordENadoria do iNTErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 506/2022-aai/GaB/correGePoL de 20/09/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a responsabilidade do servidor 
c.l.o. mat. nº 63550, referente a extrapolação no prazo de conclusão e 
remessa dos iPls nº 00029/2007.000102-9, 00029/2016.100380-7 e ou-
tros, fatos ocorridos nos municípios de ananindeua e Marituba, tudo con-
forme despacho da ccrM/cGPc de 08/08/2022 mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc lariSSE BarBoSa TorrES PaSTor - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 507/2022-aai/GaB/correGePoL de 20/09/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso na realização, conclusão e remessa das diligências referente ao 
iPl nº 00486/2017.100013-4 (Proc. nº 0004551-27.2017.8.14.0401), o 
que gerou no Ministério Público a SiMP nº 000394-100/2022-MP-Pa, fato 
ocorrido em Belém-Pa, tudo conforme ofícios nº 111/2022/ MP-3ªPJcEaP-
TcSP/GaB, 11/2022/MP-3ªPJcEaP-TcSP/GaB e 165/2022/MP-3ªPJcEaP-
TcSP/GaB, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ValdErEZ Maria SoUZa da SilVa - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 508/2022-aai/GaB/correGePoL de 21/09/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar os fatos apresentados referente 
as condutas apresentadas pelo servidor H.T.S., mat. nº 5631149, o qual, 
deixou de atender determinação de superior hierárquico, além de outras 
condutas incompatíveis com a atuação policial, fatos ocorridos em dom 
Eliseu, tudo conforme despacho da coiNT/cGPc de 12/09/2022 e demais 
conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - GaBiNETE da corrEGEdoria-GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 509/2022-aai/GaB/correGePoL de 26/09/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar respon-
sabilidades, face o teor do ofício nº 033/2022/MPPa/1PJcEaP-TcSP de 
01/07/2022 e dos anexos remetidos através do PaE nº 2022/849602, os 
quais referem-se a solicitação de apuração dos fatos narrados na SiMP n 
000341-100/2022 e encaminhados a delegacia Especializada em investi-
gação de Estelionato e outras fraudes - dEof (dioE/dPE-Pc/Pa), os quais 
não tiveram resposta e nem o devido andamento, tudo conforme o ofício 
do M.P. supracitado e demais anexos e conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ValdErEZ Maria SoUZa da SilVa - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
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Portaria Nº 510/2022-aai/GaB/correGePoL de 26/09/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar os fatos narrados pela divisão 
de Transportes quanto a falta de equipamentos da VTr (rádio comunicador, 
antena e pneu estepe) na qual estava a disposição da dEPol de Medicilândia 
quando da sua devolução a locadora locáVEl, tudo conforme comunicação 
da diretoria de administração - da através do PaE nº 2022/1049312 e des-
pacho da coiNT/cGPc de 22/09/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GodofrEdo MarTiNS BorGES - 11ª riSP- corrEGEdoria rEGio-
Nal do XiNGU
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 511/2022-aai/GaB/correGePoL de 26/09/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias da morte 
por confronto a intervenção policial envolvendo o nacional l.r.a., fato 
ocorrido em 08/09/2022 no município de Primavera e que gerou o iPl 
nº 00180/2022.100322-1, tudo conforme despacho da coiNT/cGPc de 
22/09/2022 e demais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Mara roSa dE fraNca SoUZa - coordENadoria do iNTErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Protocolo: 858378

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 279/2022 de 26 de seteMBro de 2022 – GaB/dG 
– PcePa
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal o servidor IBSEN RODRIGUES MACIEL, Perito Crimi-
nal, matrícula nº 5958527/1, e como suplente o servidor JoaQUiM Ba-
TiSTa frEiTaS dE araÚJo, Perito criminal, matrícula nº 5156823/1, do 
contrato administrativo nº 066/2022 – PcEPa, celebrado com a empresa 
PiSoNTEc coMErcio E SErViÇoS EM TEcNoloGia da iNforMaÇÃo Ei-
rEli, que tem por objeto a aQUiSiÇÃo dE SofTWarE dE cad 3d, para 
atender as necessidades da Gerência de fonética forense desta Polícia 
Científica do Pará - PCEPA, conforme a atual vigência do Contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 26 de setembro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 858545
Portaria Nº 277/2022 de 22 de seteMBro de 2022 – GaB/dG 
– PcePa
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora DILMA DUARTE TEIXEIRA, Tec. Admi-
nistrativa e financeira, matrícula nº 57195107/1, e como suplente a ser-
vidora aMaNda NUNES SoUZa doS SaNToS, assistente administrativa, 
matrícula nº 5891705/1, do contrato administrativo nº 049/2022 – PcE-
Pa, celebrado com a empresa M.a PoNTES EdiTora diSTriBUidora E 
iMPorTadora dE liVroS E coNSUlToria lTda, que tem por objeto a 
aquisição de acervo bibliográfico para adequação da biblioteca “Maria do 
Ceo de A. Delduque Pinto” da Polícia Cientifica do Pará, conforme a atual 
vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 22 de setembro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 858483

Portaria Nº 276/2022 de 22 de seteMBro de 2022 – GaB/dG 
– PcePa
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora DILMA DUARTE TEIXEIRA, Tec. Adminis-
trativa e financeira, matrícula nº 57195107/1, e como suplente a servidora 
aMaNda NUNES SoUZa doS SaNToS, assistente administrativa, matrícu-
la nº 5891705/1, do contrato administrativo nº 048/2022 – PcEPa, cele-
brado com a empresa diaS diSTriBUidora dE liVroS lTda, que tem 
por objeto a aquisição de acervo bibliográfico para adequação da biblioteca 
“Maria do Ceo de A. Delduque Pinto” da Polícia Cientifica do Pará, conforme 
a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 22 de setembro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 858440
.

diÁria
.

Portaria n°. 1668/ 2022
roMUlo roSSiNE doS SaNToS BriTo
MaTrÍcUla: 5952549
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 15/09/2022 a 22/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍciaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1910/ 2022
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 01/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1887/ 2022
aNdrEYSSa SaYUri WaTaNaBE daMoUS
MaTrÍcUla: 5958414/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 24/08/2022 a 26/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1888/ 2022
EliEl MiGlio Maia
MaTrÍcUla: 5948599
carGo: Motorista
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 02/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 858248
Portaria n°. 1884/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
Maria aldilENE doS SaNToS coSTa
MaTrÍcUla: 73504217
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: MaraJÓ - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 09/09/2022 a 10/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa oPEracioNal.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1918/ 2022
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 23/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1916/ 2022
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 05/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEicUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1919/ 2022
JUdYSSoN allaN oliVEira dE BriTo
MaTrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/09/2022 a 06/09/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 858253



diário oficial Nº 35.132  53Quarta-feira, 28 DE SETEMBRO DE 2022

Portaria n°. 1579/ 2022
cEcilia MariaNa dE alMEida SilVa
MaTrÍcUla: 584347
carGo: Perito criminal
dENiSE Maria loUrEiro coNTENTE
MaTrÍcUla: 54188323/1
carGo: Perito criminal
Nair corrEia doS SaNToS
MaTrÍcUla: 728977/3
carGo: Perito criminal
NElYaNE Maria fErrEira BaTiSTa
MaTrÍcUla: 5761646/2
carGo: Perito criminal
cidadE: riBEirao PrETo/SP
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 04/09/2022 a 09/09/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE coNGrESSo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1896/ 2022
doUGlaS HENriQUE dUQUE SilVa
MaTrÍcUla: 5958502/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aNaPU - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/08/2022 a 21/08/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1930/ 2022
Márcio WilliS PErEira MorEira
MaTrÍcUla: 5832195/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 01/08/2022 a 02/08/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1944/ 2022
MaTEUS caValcaNTE dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5959973
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/09/2022 a 09/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir MaTErial BioloGico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 858250
Portaria n°. 1938/ 2022
PaTricK SilVa da SilVa
MaTrÍcUla: 5963427/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 13/09/2022
oBJETiVo: lEVar MaTEriaiS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 210/ 2022
JoENdEl NEVES NUNES
MaTrÍcUla: 57195316/1
carGo: Motorista
cidadE: rUroPoliS - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 15/09/2022 a 16/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1900/ 2022
JoaQUiM BaTiSTa frEiTaS dE araÚJo
MaTrÍcUla: 5156823/1
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 15/08/2022 a 25/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadES.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1920/ 2022
JUdYSSoN allaN oliVEira dE BriTo
MaTrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 02/09/2022 a 03/09/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 858251
Portaria n°. 1932/ 2022
PriScilla fErNaNda rEiS
MaTrÍcUla: 5958383
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 01/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia VEicUlar.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1936/ 2022
HErcUlES foNSEca MoraES
MaTrÍcUla: 5958523/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 09/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar rEProdUÇÃo SiMUlada.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria n°. 1934/ 2022
allaN Kaio SilVa
MaTrÍcUla: 5958227/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 12/09/2022 a 13/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PEricia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1927/ 2022
allaN Kaio SilVa
MaTrÍcUla: 5958227/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 31/08/2022 a 02/09/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHa

Protocolo: 858259
Portaria n°. 1928/ 2022
aNdrÉ lEaNdro dE MElo
MaTrÍcUla: 5848156/1
carGo: Perito criminal
aNToNio ErcilEi dE aNdradE
MaTrÍcUla: 55590320/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
MarcElo da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57193954/1
carGo: Motorista
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diáriaS: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 05/09/2022 a 11/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1929/ 2022
MarcoS PaUlo UcHoa da SilVa
MaTrÍcUla: 5914930
carGo: Gerente
cidadE: SalVaTErra - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 10/09/2022 a 11/09/2022
oBJETiVo: SUPErViSioNar a oPEraÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1915/ 2022
aNa Maria oliVEira do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 57190563/1
carGo: agente administrativo
oZiEl PiNHEiro alVES cic: 003.242.942-80
MaTrÍcUla: 5963361/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 13/09/2022 a 14/09/2022
oBJETiVo: TraNSlado dE MaTErial BioloGico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1923/ 2022
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN
MaTrÍcUla: 5958535
carGo: Perito criminal
SilVio caSSio da SilVa BarBoSa
MaTrÍcUla: 5955600/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: SEM. JoSÉ PorfÍrio - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 02/09/2022 a 03/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 858261
Portaria n°. 087/ 2022
JoENdEl NEVES NUNES
MaTrÍcUla: 57195316/1
carGo: Motorista
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 12/09/2022 a 13/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1922/ 2022
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 10/09/2022 a 11/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1933/ 2022
allaN Kaio SilVa
MaTrÍcUla: 5958227
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 09/09/2022 a 10/09/2022
oBJETiVo: realizar períca.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria n°. 1894/ 2022
dENES rodriGUES loBaTo
MaTrÍcUla: 59634127/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caMETá - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/09/2022 a 09/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 858264
Portaria n°. 1942/ 2022
EWErToN rEGiNaldo doS SaNToS NEVES
MaTrÍcUla: 5895727/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
SUNara PErEira MElo
MaTrÍcUla: 5888680/3
carGo: Perito criminal
cidadE: S.doM. do araGUaia - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 02/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1924/ 2022
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
riTEl JorGE carValHo alMEida
MaTrÍcUla: 57190558
carGo: assistente administrativo
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 30/08/2022 a 31/08/2022
oBJETiVo: TraNSlado dE MaTErial BioloGico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1912/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 27/08/2022 a 28/08/2022
oBJETiVo: aUXiliar PEriTo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 858267

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 280/22-GaB/dGPcP de 26 de seteMBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º.
r E S o l V E:
SUSPENdEr o gozo de férias da servidora riSE foNSEca dE liMa, Gerente 
de Pessoal, matrícula n°5850924/5, no período de 01.09.2022 a 30.09.2022, 
concedida pela PorTaria N°250/2022-GaB/dGPcP de 29.08.2022, publicada 
no doE nº 35.098 de 31.08.2022, para posterior gozo. 
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 26 de Setembro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 858202

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 171/2022-cGd/siNd.iNVestiGatiVa/diVersos 
Belém, 26 de setembro de 2022.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial
do Estado de 22.06.2017, que delegou poderes à corregedora chefe para 
instauração de Processo de Sindicância
investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 03/2022-SiNd. 
iNVESTiGaTiVa, de 26.09.2022, subscrito pela
Presidente da comissão, Teliane cristina de almeida Monteiro, por meio 
do qual solicita e justifica a necessidade de recondução da comissão para 
a conclusão do Processo de Sindicância ivestigativa nº 2021/1455530 e 
apenso 2021/1489401;
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir a comissão instituída pela PorTaria nº 09/2022-cGd/
SiNd. iNVESTiGaTiVa, publicada no doE nº 34.983, de 26.05.2022, para 

que, no prazo de 30 dias, seja dada continuidade à investigação e devida 
conclusão dos trabalhos a partir de 06.10.2022;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora chefe - dETraN/Pa.
PorTaria 3353/2022-dG/cGP
Portaria Nº 172/2022-cGd/siNd.iNVestiGatiVa/diVersos 
Belém, 26 de setembro de 2022.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial
do Estado de 22.06.2017, que delegou poderes à corregedora chefe para 
instauração de Processo de Sindicância
investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 03/2022-SiNd. 
iNVESTiGaTiVa, de 26.09.2022, subscrito pela
Presidente da comissão, Teliane cristina de almeida Monteiro, por meio 
do qual solicita e justifica a necessidade de recondução da comissão para 
a conclusão do Processo de Sindicância ivestigativa nº 2019/545869 e 
apenso 2020/543237;
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir a comissão instituída pela PorTaria nº 07/2022-cGd/
SiNd. iNVESTiGaTiVa, publicada no doE nº 34.983, de 26.05.2022, para 
que, no prazo de 30 dias, seja dada continuidade à investigação e devida 
conclusão dos trabalhos a partir de 06.10.2022;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora chefe - dETraN/Pa.
Portaria 3353/2022-dG/cGP
Portaria Nº 173/2022-cGd/siNd.iNVestiGatiVa/diVersos 
Belém, 26 de setembro de 2022.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial
do Estado de 22.06.2017, que delegou poderes à corregedora chefe para 
instauração de Processo de Sindicância
investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 04/2022-SiNd. 
iNVESTiGaTiVa, de 26.09.2022, subscrito pela
Presidente da comissão, Teliane cristina de almeida Monteiro, por meio 
do qual solicita e justifica a necessidade de recondução da comissão para 
a conclusão do Processo de Sindicância ivestigativa nº 2021/377930 e 
apenso 2022/419248;
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir a comissão instituída pela PorTaria nº 10/2022-cGd/
SiNd. iNVESTiGaTiVa, publicada no doE nº 34.983, de 26.05.2022, para 
que, no prazo de 30 dias, seja dada continuidade à investigação e devida 
conclusão dos trabalhos a partir de 06.10.2022;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria 
de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno 
cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora chefe - dETraN/Pa.
PorTaria 3353/2022-dG/cGP

Protocolo: 858148

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4101/2022-daF/cGP, de 21/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1188484;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Mauro da Silva feitosa, matrícula nº 5967096/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir cus-
tear despesas emergenciais, na cirETraN do municipio de São Geraldo 
do araguaia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 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: 858174
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Portaria Nº 4122/2022-daF/cGP, de 23/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1208384;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Elvis Nazareno da Silva Miranda, matrícula nº 80845553/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de ur-
gências e emergenciais que ocorrerem no municipio de Mocajuba.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 500,00
3339033-r$- 500,00
3339036-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 10 à 29/10/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4133/2022-daF/cGP, de 23/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1215207;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
Michelle Guimarães Mattos Travassos, matrícula nº 5958812/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.940,00 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) e destina-se a fim de 
suprir despesas de pequeno vulto, emergenciais, e de pronto pagamento 
que possam vir a ocorrer nas áreas de responsabilidade da cirETraN de 
Santa izabel do Pará e de suas gerências diretamente subordinadas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.500,00
3339036-r$- 440,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4129/2022-daF/cGP, de 23/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1200094;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
anna andréa Muller Tadaiesky, matrícula nº 57194726/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
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; Santa izabel do Pará, conforme Processo de diárias n° 2022/1175364.
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 a 07/10, 10 a 14/10, 17 a 21/10 e 24/10 
a 28/10.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 858200

.

.

diÁria
.

Portaria nº 4067/2022-daF/cgp, de 21/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1201251;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Ca-
panema 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
Bruno lucas de freitas 57201366/1

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

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4123/2022-daF/cgp, de 23/09/2022
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 2022/1223304;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Salinópolis no periodo de 02 à 15/10/2022, a fim de 
acompanhar a equipe que realizará de fiscalização de trânsito nesse muni-
cipio, bem como desenvolver ações e determinada pela dTo.

NoMe MatricULa
ivan carlos feitosa Gomes 57198371/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 858196
Portaria nº 4102/2022-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 2022/1198837;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Alta-
mira para os municípios de ANAPÚ – 22/09 a 27/09/2022, a fim de prestar 
atendimento itinerante de 2º e 3º fase de cNH no referido municipio.

NoMe MatricULa
José carlos ferreira Guimarães 57195748/1

alexsandro carneiro 57194034/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4127/2022-daF/cgp, de 23/09/2022
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 2022/1209787;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e sete e meia (27 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para os municípios de Barcarena – 03 à 05/10/2022, abaetetuba – 06 à 
08/10/2022, Marabá – 09 à 12/10/2022, Parauapebas – 13 à 17/10/2022, re-
denção – 18 à 22/10/2022, conceição do araguaia/Belém – 23 à 30/10/2022, 
a fim de realizar levantamento das condiçoes de conservação de veículos pró-
prios locados (duster) que encontra-se a disposição das cirETraNS

NoMe MatricULa
Maria leny ferreira de Sousa 57175305/2
Maria do Socorro Monteiro 57194270/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4132/2022-daF/cgp, de 23/09/2022
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 2022/1181475;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZENoVE E MEia (19 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os mu-
nicípios de SaNTarÉM – 10/10/2022, alMEriM/SaNTarÉM – 11/10 a 18/10/2022, 
BELTERRA/SANTARÉM – 19/10 a 28/10/2022, BELÉM – 29/10/2022, a fim de minis-
trar o curso de capacitação para agente Multiplicador em Educação para o Trânsito 
aos educadores e profissionais do trânsito dos referidos municípios.

NoMe MatricULa
cilene Pereira oliveira 55586944/2
Maria clara das Neves 57175783/1

Hilma de araújo amorim 57194923/1
Maria do Socorro Teixeira da Silva 30040/1

José raimundo Borges costa 57196677/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 858173
..
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2591/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: Joaci fraNciSco PoÇa do ESPiriTo SaNTo, Matrícula nº 
57210822/1; cargo: Motorista.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858478
Portaria Nº 2592/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: JoSE fErNaNdo liMa SaNToS, Matrícula nº 57232086/1; cargo: 
Motorista.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858484
Portaria Nº 2593/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: JoSE EdMilSoN aMaral dE SoUZa, Matrícula nº 57192297/2; 
cargo: Téc. em Enfermagem.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/12/2022 (60) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858489
Portaria Nº 2594/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: lUciaNo GoMElla dE SoUZa, Matrícula nº 5950150/1; cargo: 
Policial Penal.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/12/2022 (60) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858494
Portaria Nº 2595/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: MilENi da aNUNciaÇÃo SoarES E SilVa, Matrícula nº 
57210709/1; cargo: assistente administrativo.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858497
Portaria Nº 2596/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: Maria do Socorro MarQUES loBo, Matrícula nº 5099005/1; 
cargo: Téc. em Gestão Penitenciária - Psicologia.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858501
Portaria Nº 2597/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: MaUro SErGio raMoS doS aNJoS, Matrícula nº 5950070/1; car-
go: Policial Penal.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/12/2022 (60) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858505
Portaria Nº 2598/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: PErPETUa Socorro coSTa BENTES, Matrícula nº 42455/1; car-
go: assistente administrativo.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858508
Portaria Nº 2599/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: SUZETE BraNco da cUNHa PalHETa, Matrícula nº 57202018/1; 
cargo: aux. de Serviços de agropecuária.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858512

Portaria Nº 2600/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: TaciaNo da SilVa caValcaNTE, Matrícula nº 5950151/1; cargo: 
Policial Penal.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858515
Portaria Nº 2601/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: iVoNE BarroS caValcaNTE, Matrícula nº 55588397/3; cargo: 
Téc. em Gestão Penitenciária - Psicologia.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858517
Portaria Nº 2604/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 27 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: roSiMar SoUSa araUJo, Matrícula nº 57201910/1; cargo: aux. 
de Serviços operacionais.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 17/10/2022 a 15/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858518
Portaria Nº 2587/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: EValdo MaGNo, Matrícula nº 41890/1; cargo: agente Penitenci-
ário.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858464
Portaria Nº 2588/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: JoSE HilToN SaNToS dE SoUZa, Matrícula nº 57216457/5; car-
go: Gerente de Segurança.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858468
Portaria Nº 2589/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: JoSiaNE MiraNda MaciEl, Matrícula nº 57198089/1; cargo: Téc. 
Em Gestão Penitenciária - Psicologia.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 17/10/2022 a 15/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858471
Portaria Nº 2586/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: dUGUE fErrEira dE BarroS, Matrícula nº 5949994/1; cargo: 
Policial Penal.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/12/2022 (60) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858460
Portaria Nº 2607/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 27 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: dEriValdo liMa dE SoUZa, Matrícula nº 5949895/1; cargo: Po-
licial Penal.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 15/10/2022 a 13/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858520
Portaria Nº 2608/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 27 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: MarcoS MENdoNÇa lEiTE, Matrícula nº 57203669/2; cargo: Po-
licial Penal.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858522
Portaria Nº 2590/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: JoSE aMadEU lEiTE crUZ, Matrícula nº 57211786/1; cargo: aux. 
de Serviços operacionais.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858475
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Portaria Nº 2582/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: cEcilia NaZarE fariaS riBEiro, Matrícula nº 57201032/1; car-
go: Téc. em Gestão Penitenciária - Nutrição.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 05/10/2022 a 03/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858424
Portaria Nº 2581/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: aNToNio rodriGUES da cUNHa, Matrícula nº 43303/1; cargo: 
Tratorista.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858420
Portaria Nº 2583/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: criSToVao aUGUSTo PErEira da SilVa, Matrícula nº 5950112/1; 
cargo: Policial Penal.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858428
Portaria Nº 2584/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: daNiEl ToPa, Matrícula nº 57194875/3; cargo: assistente admi-
nistrativo.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858432
Portaria Nº 2585/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 26 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: dailSoN SalES doS SaNToS, Matrícula nº 5907234/3; cargo: 
Gerente de Segurança.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 09/10/2022 a 07/11/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858454
.

errata
.

errata da Portaria N° 2484/2022/dGP/seaP/Pa de 
30/08/2022 de desiGNaÇÃo de FUNÇÃo GratiFicada, PUBLi-
cada No doe N° 35.100 de 01/09/2022.
onde se lê: a contar de 01/09/2022.
Leia-se: a contar de 01/08/2022.

Protocolo: 858534
errata da Portaria N° 2254/2022/dGP/seaP/Pa de 
02/08/2022 de desiGNaÇÃo de FUNÇÃo GratiFicada, PUBLi-
cada No doe N° 35.071 de 08/08/2022.
onde se lê: até 30/09/2022.
Leia-se: até 31/12/2022.

Protocolo: 858533
ERRATA DE PORTARIA N°00027/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.064 de 02 de agosto de 2022, Protocolo: 834706
oNde se LÊ:
Servidor(es): 5905002 – aBNEr da SilVa caBral NETo – aGENTE PE-
NiTENciário; 5905635 - BriaN daViSSoN aSSiS dE VaScoNcEloS 
– Policial PENal; 5950100 – carloS alBErTo BarBoSa cUSTodio 
– Policial PENal; 5948628 - claUdEMir MoraES lEÃo – aGENTE PENi-
TENciário; 5918065 -frEdEricK MacHado fariaS – Policial PENal; 
5913327 – Jairo liMa ViEira-  aGENTE PENiTENciário; 5920104 – lU-
ciaNo MarTiNS liMa – aGENTE PENiTENciário.
Período: 28/07 a 29/08/2022 – diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
Leia-se:
Servidor(es): 5905635 - BriaN daViSSoN aSSiS dE VaScoNcEloS – Po-
licial PENal; 5950100 – carloS alBErTo BarBoSa cUSTodio – Po-
licial PENal; 5948628 - claUdEMir MoraES lEÃo – aGENTE PENiTEN-
ciário; 5907234 – dailSoN SalES doS SaNToS – GErENTE;  5918065 
-frEdEricK MacHado fariaS – Policial PENal; 5913327 – Jairo liMa 
ViEira-  aGENTE PENiTENciário; 5920104 – lUciaNo MarTiNS liMa – 
aGENTE PENiTENciário.
Período: 29/07 a 31/08/2022 – diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)

Protocolo: 858608
.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº: 01036/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
57210805; JoSE doS SaNToS TocaNTiNS dE MoraES; MoToriSTa; 
Período: 22/09/2022 a 23/09/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: BElÉM; 
objetivo: coNdUZir VTr coM PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5892121; aNdErSoN da SilVa PErEira; GErENTE; Período: 22/09/2022 

a 23/09/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: BElÉM; objetivo: EScolTar o 
PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.; 
diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
57216285; cYl farNEY SilVa rUiZ; Policial PENal; Período: 22/09/2022 
a 23/09/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: BElÉM; objetivo: EScolTar o 
PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.; 
diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5953954; SErGio fEliPE oliVEira GUEdES; Policial PENal; Período: 
22/09/2022 a 23/09/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: BElÉM; objetivo: 
EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUl-
GaMENTo.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 858605
diÁria
Portaria Nº: 01032/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5832055; JacKSoN caMPoS dE MacEdo; MoToriSTa; Período: 
17/08/2022 a 18/08/2022 origem: iTaiTUBa; destino: JacarEacaNGa; 
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; 
diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5911311; NaZarENo PalHETa dE SoUSa; Policial PENal; Período: 17/08/2022 a 
18/08/2022 origem: iTaiTUBa; destino: JacarEacaNGa; objetivo: EScolTar o 
PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5856418; carloS aUGUSTo SilVa do NaSciMENTo; aGENTE PENiTEN-
ciário; Período: 17/08/2022 a 18/08/2022 origem: iTaiTUBa; destino: 
JacarEacaNGa; objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfE-
rÊNcia.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 858602
diÁria
Portaria Nº: 01026/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5950091; JUliaNa liMa fEiToSa; Policial PENal; Período: 
26/09/2022 a 27/09/2022 origem: SaNTarÉM; destino: TErra SaNTa; 
objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo dE TriBUNal 
dE JÚri.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
97571422; JEffErSoN adriaNo SilVa VEloSo; Policial PENal; Perío-
do: 26/09/2022 a 27/09/2022 origem: SaNTarÉM; destino: TErra SaN-
Ta; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo dE TriBU-
Nal dE JÚri.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5950149; WaNdErSoN BrUNEo MoUra BENTES; Policial PENal; Pe-
ríodo: 26/09/2022 a 27/09/2022 origem: SaNTarÉM; destino: TErra 
SaNTa; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo dE Tri-
BUNal dE JÚri.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia)

Protocolo: 858597
diÁria
Portaria Nº: 01027/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5575036; MilToN caldaS NaSciMENTo; aUXiliar oPEracioNal; Período: 
06/09/2022 a 06/09/2022 origem: BElÉM; destino: iGaraPÉ-aÇU; objeti-
vo: o oBJETiVo da ViaGEM SE faZ NEcESSário Para o adUBo doado 
PElo doNo dE UM criador dE fraNGo do MUNicÍPio dE iGaraPÉ aÇU, 
E SErá USado Na HorTa do cPaSi.; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 858598
diÁria
Portaria Nº: 01017/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5954198; GElSoN arao GoNcalVES dE oliVEira; Policial PENal; Pe-
ríodo: 27/09/2022 a 29/09/2022 origem: ViTÓria do XiNGU; destino: 
SENador JoSÉ PorfÍrio; objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE 
TraNSfErÊNcia.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
5954354; diEGo MoraiS dE araUJo; Policial PENal; Período: 
27/09/2022 a 29/09/2022 origem: ViTÓria do XiNGU; destino: SENa-
dor JoSÉ PorfÍrio; objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNS-
fErÊNcia.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
54191125; fraNciSco Marcilio dE SoUZa liMa SalES; aGENTE PE-
NiTENciário; Período: 27/09/2022 a 29/09/2022 origem: ViTÓria do 
XiNGU; destino: SENador JoSÉ PorfÍrio; objetivo: EScolTar o PPl 
EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 858590
diÁria
Portaria Nº: 01018/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5950093; clEUdilENE SaNToS SilVa; Policial PENal; Período: 
13/09/2022 a 15/09/2022 origem: ParaUaPEBaS; destino: BrEU BraN-
co; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo dE TriBU-
Nal dE JÚri.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
5949882; JoSE icaN diorGiS PicaNco iVaNoViTcH; Policial PENal; 
Período: 13/09/2022 a 15/09/2022 origem: ParaUaPEBaS; destino: 
BrEU BraNco; objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE 
SESSÃo do TriBUNal do JUri.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
5957846; GildENir SilVa caSTElo BraNco; aGENTE PENiTENciário; 
Período: 13/09/2022 a 15/09/2022 origem: ParaUaPEBaS; destino: 
BrEU BraNco; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo 
dE TriBUNal dE JÚri.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
5946359; WalMar dE SoUSa GoMES; aGENTE PENiTENciário; Período: 
13/09/2022 a 15/09/2022 origem: ParaUaPEBaS; destino: BrEU BraN-
co; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo dE TriBU-
Nal dE JÚri.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 858592
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diÁria
Portaria Nº: 00963/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5939048; JUlio cESar VENcESlaU NEriS; Policial PENal; Período: 
12/08/2022 a 13/08/2022 origem: BElÉM; destino: GoiáS; objetivo: EM 
cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do SEcrETário adJUNTo, aTraVÉS da 
ordEM dE MiSSÃo N°008/2022 - o GaP fará o rEcaMBiaMENTo dE PrE-
SoS dE JUSTiÇa Para o ESTado dE GoiaS.; diária(s): 2 (duas diárias);
5890378; TaYaNE dE BriTo riBEiro; aGENTE PENiTENciário; Período: 
12/08/2022 a 13/08/2022 origem: BElÉM; destino: GoiáS; objetivo: EM 
raZÃo do dESlocaMENTo da SErVidora, a fiM dE coMPor a EQUiPE 
oPEracioNal No rEcaMBiaMENTo dE 28 PrESoS dE JUSTiÇa Para o 
ESTado dE GoiáS.; diária(s): 2 (duas diárias);
5949877; KriSlaYNE KElMa SilVa MoUra; Policial PENal; Período: 
12/08/2022 a 13/08/2022 origem: MaraBá; destino: GoiáS; objetivo: 
EM raZÃo do dESlocaMENTo da SErVidora, a fiM dE coMPor a 
EQUiPE oPEracioNal No rEcaMBiaMENTo dE 28 PrESoS dE JUSTiÇa 
Para o ESTado dE GoiáS.; diária(s): 2 (duas diárias);
5952324; MilENE doS SaNToS coSTa; TÉcNico EM ENfErMaGEM; Perí-
odo: 10/08/2022 a 10/08/2022 origem: BElÉM; destino: GoiáS; objeti-
vo: EM raZÃo do dESlocaMENTo da SErVidora, a fiM dE coMPor a 
EQUiPE oPEracioNal No rEcaMBiaMENTo dE 28 PrESoS dE JUSTiÇa 
Para o ESTado dE GoiáS.; diária(s): 1 (uma diária);
5934092; orlaNdo roNaN loPES roSa; Policial PENal; Período: 
12/08/2022 a 13/08/2022 origem: BElÉM; destino: GoiáS; objetivo: EM 
cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do SEcrETário adJUNTo, aTraVÉS da 
ordEM dE MiSSÃo N°008/2022 - o GaP fará o rEcaMBiaMENTo dE PrE-
SoS dE JUSTiÇa Para o ESTado dE GoiaS.; diária(s): 2 (duas diárias);
5954364; THiaGo WElliNGToN aroUcHE MarTiNS; Policial PE-
Nal; Período: 12/08/2022 a 13/08/2022 origem: BElÉM; destino: Goi-
áS; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do SEcrETário ad-
JUNTo, aTraVÉS da ordEM dE MiSSÃo N°008/2022 - o GaP fará o 
rEcaMBiaMENTo dE PrESoS dE JUSTiÇa Para o ESTado dE GoiaS.; 
diária(s): 2 (duas diárias);
5946543; raiMUNda clEidiaNE SilVa NaSciMENTo; Policial PE-
Nal; Período: 12/08/2022 a 13/08/2022 origem: BElÉM; destino: Goi-
áS; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do SEcrETário ad-
JUNTo, aTraVÉS da ordEM dE MiSSÃo N°008/2022 - o GaP fará o 
rEcaMBiaMENTo dE PrESoS dE JUSTiÇa Para o ESTado dE GoiaS.; 
diária(s): 2 (duas diárias);
80015615; GENiErBErTH coElHo loPES; Policial PENal; Período: 
12/08/2022 a 13/08/2022 origem: BElÉM; destino: GoiáS; objetivo: EM 
cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do SEcrETário adJUNTo, aTraVÉS da 
ordEM dE MiSSÃo N°008/2022 - o GaP fará o rEcaMBiaMENTo dE PrE-
SoS dE JUSTiÇa Para o ESTado dE GoiaS.; diária(s): 2 (duas diárias);
5950078; lUcaS EMiQUElY MarQUES; Policial PENal; Período: 
12/08/2022 a 13/08/2022 origem: BElÉM; destino: GoiáS; objetivo: EM 
cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do SEcrETário adJUNTo, aTraVÉS da 
ordEM dE MiSSÃo N°008/2022 - o GaP fará o rEcaMBiaMENTo dE PrE-
SoS dE JUSTiÇa Para o ESTado dE GoiaS.; diária(s): 2 (duas diárias);
5950004; rafaEl ViNaGrE SidoNio; Policial PENal; Período: 
12/08/2022 a 13/08/2022 origem: BElÉM; destino: GoiáS; objetivo: EM 
cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do SEcrETário adJUNTo, aTraVÉS da 
ordEM dE MiSSÃo N°008/2022 - o GaP fará o rEcaMBiaMENTo dE PrE-
SoS dE JUSTiÇa Para o ESTado dE GoiaS.; diária(s): 2 (duas diárias);
5950128; laiSa TocaNTiNS MUrTa coSTa; Policial PENal; Período: 
12/08/2022 a 13/08/2022 origem: BElÉM; destino: GoiáS; objetivo: EM 
cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do SEcrETário adJUNTo, aTraVÉS da 
ordEM dE MiSSÃo N°008/2022 - o GaP fará o rEcaMBiaMENTo dE PrE-
SoS dE JUSTiÇa Para o ESTado dE GoiaS.; diária(s): 2 (duas diárias);
54187688; Joao corrEa GoNcalVES; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 12/08/2022 a 13/08/2022 origem: BElÉM; destino: GoiáS; objetivo: 
EM raZÃo do dESlocaMENTo da SErVidora, a fiM dE coMPor a 
EQUiPE oPEracioNal No rEcaMBiaMENTo dE 28 PrESoS dE JUSTiÇa 
Para o ESTado dE GoiáS.; diária(s): 2 (duas diárias);
5816327; MoiSES lUcidES carValHo BarBoSa; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 12/08/2022 a 13/08/2022 origem: BElÉM; destino: Goi-
áS; objetivo: EM raZÃo do dESlocaMENTo da SErVidora, a fiM dE 
coMPor a EQUiPE oPEracioNal No rEcaMBiaMENTo dE 28 PrESoS dE 
JUSTiÇa Para o ESTado dE GoiáS.; diária(s): 2 (duas diárias);
5798094; GUiNaldo caMPoS ViaNa; aGENTE PENiTENciário; Período: 
12/08/2022 a 13/08/2022 origem: BElÉM; destino: GoiáS; objetivo: EM 
raZÃo do dESlocaMENTo da SErVidora, a fiM dE coMPor a EQUiPE 
oPEracioNal No rEcaMBiaMENTo dE 28 PrESoS dE JUSTiÇa Para o 
ESTado dE GoiáS.; diária(s): 2 (duas diárias);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 858586
Portaria Nº 2401/2022 - 873445
objetivo: EScolTar iNTErNo Para aUdiENcia
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ViToria do XiNGU
destino: PacaJa
Servidor (es): 5953867 – WaNdErSoN ViTor MENEZES dE SoUSa – Po-
licial PENal; 5954354 – diEGo MoraiS dE araUJo– Policila PENal- 
6403359-adriaNa da SilVa- aGENTE PriSioNal
Período:15/07/2022- diária(s): 01 (uma)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE  MoraES

Protocolo: 858565

.

torNar seM eFeito
.

Portaria N° 2576/22/dGP/seaP, 
Belém, 26 de setembro de 2022.
torNar seM eFeito a Portaria nº 2520/22/dGP/seaP, de 
05/09/22, publicada no doe nº 35.106, de 06/09/22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858257
torNar seM eFeito
Portaria N° 2575/22/dGP/seaP, 
Belém, 26 de setembro de 2022.
torNar seM eFeito as Portarias nº 2505, 2506, 2507, 2508 e 
2509/22/dGP/seaP, de 02/09/22, publicadas no doe nº 35.103, 
de 02/09/22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858255
torNar seM eFeito diÁria
Portaria nº2610/2022/dGP/seaP, de 27/09/2022.
torNar seM eFeito, a Portaria nº 00915/22/diÁrias/
dGP/seaP, de 22/09/2022, publicada no doe nº 35.126, de 
23/09/2022, referente ao pagamento de diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
Nº; NoME; MaT; carGo; cPf; Valor
01; JoNaS liMa oliVEira; 5954035; Policial PENal; 97197980330; 
r$237,38. 02; JoSE aNToNio fUrTado doS SaNToS; 57214843; Poli-
cial PENal; 74328557220; r$237,38. 03; JoSÉ rodriGUES doS SaNToS; 
5954023; Policial PENal; 00820537314; r$237,38. 04; clEilToN NUNES 
do NaSciMENTo; 572253512; MoToriSTa; 59771542249; r$237,38.
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 858611
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 2606/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 27 de seteMBro de 2022.
Nome: Naia SilVa oliVEira dE SoUZa, Matrícula: 5920157/2; cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Nojo
Período: 16/09/2022 a 23/09/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858544
Portaria Nº 2605/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 27 de seteMBro de 2022.
Nome: JUlio cESar MarTiNS foNSEca, Matrícula nº 5954040/1 cargo: 
Policial Penal.
assunto: licença Paternidade.
Período: 25/09/2022 a 14/10/2022. (20) diaS
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 858523
..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 644 de 26.09.2022
Servidora: ires letiere da Silva Santos
Matricula: 5568781-1
cargo: Técnico em Gestão cultural
Período da licença: 04.05.2022 a 02.06.2022, 30 (Trinta) dias, sem pre-
juízo de sua remuneração
retroagindo os seus efeitos a partir de 04.05.2022.
laudo Médico: 94330/22 de 19.09.2022

Protocolo: 858340
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 647 de 26 de seteMBro de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferidas pela PorTaria n° 
160/22, publicada no Diário Oficial do Estado, de 06.04.2022, c/c o inciso 
Vi; do artigo 35, do decreto n° 1.434, de 13 de dezembro de 2.004, e, 
considerando os termos do Processo nº 2022/1165812, de 12.09.2022,
r E S o l V E:
i - dESiGNar, a servidora lUiZa rodriGUES da SilVa, matrícula nº 
8044180-1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, para respon-
der pela GErÊNcia dE PESSoal, no período de 03.10.2022 a 01.11.2022, 
durante a licença Prêmio da servidora titular.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 26 de setembro de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JÚNior
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 858280
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Portaria nº 646 de 26 de seteMBro de 2022
Processo nº2022/1129569
Servidor: PaTricia EPifaNia dE SoUZa
Matrícula: 5964076/1
cargo: assistente administrativo
objeto: designada como Gestora do Termo de fomento a ser celebrado 
entre esta Secretaria de Estado de cultura – SEcUlT e a colÔNia dE PES-
cadorES Z-50, inscrito no cNPJ nº 34.626.838/0001-07, representado 
por JUliEMErSoN draGo riBEiro, cujo objeto é executar evento comu-
nitário, com apresentações culturais e premiações por três dias, no evento 
“33º festival do camarão” do Município de oeiras do Pará.

Protocolo: 858282

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria nº 649 de 27 de seteMBro de 2022
Processo nº 2022/1200562
Servidor: allaN PiNHEiro dE carValHo, matrícula nº 57188175/4, ocu-
pante do cargo de diretor do departamento de Música.
Objeto: Designado como fiscal do contrato a ser celebrado entre esta Se-
cretaria de Estado de cultura- Secult e a empresa orGaNiZaÇÃo Pará 
2000, inscrita no cNPJ n. 03.584.058/0001-18, representada por José 
dantas Junior, cujo objeto é a locação da Estação das docas e os serviços 
de limpeza e Cenografia no espaço para a realização do “Projeto Varanda 
de Nazaré”, durante os dias 26 de Setembro a 16 de outubro de 2022.

Protocolo: 858281

.

.

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato: 258/2022.secULt
Processo Nº: 2022/1200562
oBJETo: o objeto do presente instrumento é a locação da ESTaÇÃo daS 
DOCAS e os serviços de limpeza e Cenografia no espaço, para a realização 
do Projeto Varanda de Nazaré.

iteM
 

descriÇÃo/
esPeciFicaÇÃo UNid Qtde VaLor 

UNit. VaLor totaL

1.

locação da ESTaÇÃo daS 
docaS, para realização do Projeto 
Varanda de Nazaré, durante os dias 

27 de setembro a 16 de outubro 
de 2022.

locação 01 r$ 
155.238,00 r$ 155.238,00

2. Serviço de limpeza Serviço 01 r$ 31.400,00 r$ 31.400,00

3. Serviço de Cenografia Serviços 01 r$ 
174.750,00 r$ 174.750,00

 ToTal r$ 361.388,00

Valor GloBal: r$ 361.388,00 (trezentos e sessenta e um mil trezentos 
e oitenta e oito reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 27/09/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 27/09/2022 a 16/10/2022
oriGEM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 007/2022.
 orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 
(recursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 – oUTroS SErVi-
ÇoS dE TErcEiroS-PESSoa JUrÍdica PTrES: 158421 Pi: 103Prf8421c 
aÇÃo: 263120 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: allaN PiNHEiro dE carValHo, matrícula nº 
57188175/4
coNTraTado: orGaNiZaÇÃo Pará 2000, cNPJ nº 03.584.058/0001-18
ENdErEÇo: avenida Boulevard castilhos frança, s.n., armazém n. 3, cEP 
66013-030, Belém, Pará.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 858621

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 645 de 26 de seteMBro de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais e, considerando os termos do Processo  
nº2022/1231756-dc, de 23.09.2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 74, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 
14(quatorze) dias restantes de férias do servidor aBÍlio aUGUSTo BaSToS 
fraNco filHo, matrícula nº 58911190/1, ocupante do cargo de assistente 
cultural, no período de 15.11.2022 a 29.11.2022, concedidas através 
da PorTaria nº344 de 01.06.2022, publicada no doE de 02.06.2022, 
referente ao Período aquisitivo 13.07.2021 a 12.07.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 26 de setembro de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto/SEcUlT.

Protocolo: 858329

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01908
Processo Nº: 2022/1068907
Valor: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 02/09/2022
OBJETO: Contratação do profissional Rui Guilherme Lima Do Carmo para 
participar de Sarau, sob o título “romaria Poética”, a ser realizado no dia 
02 de Setembro de 2022, ás 16h, evento integrante da 25ª feira Pan-ama-
zônica do livro e das Multivozes 2022.
oriGEM: inexigibilidade de licitação nº 052/2022.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: rUi GUilHErME liMa do carMo – MEi – cNPJ Nº 
30644776/0001-05.
ENdErEÇo: r doS MUNdUrUcUS, 290, JUrUNaS, cEP: 66.025-660, BE-
lÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 858177
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1810 – cGP/daF/FcP de 27 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de 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 o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e o decreto n°9573 de 03/05/2022, doE n°34959 de 05/05/2022 
e ainda os termos do PaE 2022/1222328–fcP de 21/09/2022.
rESolVE:
aUToriZar 60 (sessenta) dias de licença Prêmio ao servidor iSaiaS 
ValdEZ daNiEl, matrícula nº 105775/2, ocupante do cargo de TÉcNico 
EM GESTÃo cUlTUral - BiBlioTEcoNoMia, lotado(a) no(a) coordE-
Nadoria dE ProcESSaMENTo TÉcNico - cProS, a gozar no período 
de 20/10/2022 à 18/11/2022 e de 21/11/2022 à 20/12/2022, referente à 
2ª Parcela do triênio de 03/05/2011 à 02/05/2014 e a 1ª Parcela do triênio 
de 03/05/2014 à 02/05/2017, respectivamente.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 858208
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 1809 - cGP/FcP de 26 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela lei 5.322, de 26 de junho de 1986, 
alterada pela lei n.º 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei 
n.º 8.096, de 1º janeiro de 2015, publicada no d.o.E. Nº 32.798 de 01 de 
janeiro de 2015, pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 77 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo: 2022/1238656.
forMaliZar: licença para Tratamento de Saúde à servidora na tabela abaixo:

dias Periodo NoMe MatricULa carGo LaU-
do

07 31/03 a 
06/04/2022 YaNdra cariNE GalUPPo 55586926/ 2 TEcNico EM GESTao 

cUlTUral 93518

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 858210
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1811 - cGP/FcP de 27 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de 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 o e-mail institucional da diretoria de interação cultural 
de 29/08/2022;
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rESolVE:
dESiGNar, a servidora cElia do Socorro TriNdadE PiNTo, matrícula 
55590199/3, cargo TEcNico EM GESTao cUlTUral, para responder pelo 
cargo de dirETor, que se encontra vago nos períodos de 01/09/2022 à 
15/09/2022 e de 21/09/2022 à 05/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 858357

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Termo aditivo: 3º
contrato: 043/2019
Processo: 2019/45075
objeto: o prazo de vigência será prorrogado pelo período de 12 (doze) me-
ses, iniciando sua vigência em 27/09/2022 e encerrando em 27/09/2023, 
com fulcro no art. 57, inciso ii da lei federal 8.666/93, bem como ao 
decreto Estadual nº 955/2020 que dispõe sobre medidas adicionais de 
austeridade fiscal do Poder Executivo Estadual, e com a manutenção do 
valor global estimado, já praticado no contrato anterior.
Valor Global Estimado: r$ 30.623,04
dotação orçamentária: Projeto/atividade:13.122.1297-8338; Plano interno: 
412.000.8338c; Natureza de despesa: 339039; fonte de recurso: 0101;
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, situada à avenida Gentil Bittencourt, nº 
650, Bairro: Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: coNSErP MaNUTENÇÃo dE ElEVadorES lTda – EPP, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 00.489.015/0001-65
data de assinatura: 27/09/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 858324

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 52/2022.
eXercÍcio: 2022.
oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo maestro Marcos Sadao Shi-
rakawa para participação no 4º festival de Bandas do Pará 2022.
daTa da aSSiNaTUra: 20/09/2022.
ViGÊNcia: 20/09/2022 a 19/10/2022.
ModalidadE: inexigibilidade, art. 25 in iii, da lei nº8.666/93.
Valor: r$ 15.000,00
orÇaMENTo:
PT: 47201133631501, aT: 8507, fT: 0101, Nd: 339039.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado: Marcos Sadao Shirakawa 14487391873, cNPJ 
28.958.826/0001-61, residente e domiciliada na rua Bertioga 529,aptº 
52a, chácara inglesa, São Paulo/SP, cEP 04.141-100.
Proc. Nº: 2022/1158381.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 858228

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
FUNdaÇÃo carLos GoMes
iNstitUto estadUaL carLos GoMes
eXtrato do editaL Nº. 08/2022 - FcG
ProcESSo SElETiVo - 2023 – BacHarElado EM MÚSica
a Superintendente da fundação carlos Gomes (fcG), mantenedora do 
instituto Estadual carlos Gomes (iEcG), no uso de suas atribuições, nos 
termos dos incisos do art. 13 do decreto nº. 1.338 de 24 de maio de 1996, 
em consonância com os arts. 79 e 80 do regimento interno do instituto 
Estadual carlos Gomes (iEcG) e a resolução nº. 387 de 10 de setembro de 
2020 do conselho Estadual de Educação, torna público as normas e proce-
dimentos do Processo Seletivo para ingresso no curso de Bacharelado em 
Música do iEcG. o período de inscrição será de 03.10.2022 a 31.10.2022.
Maiores detalhes e outras informações constam no inteiro teor do EdiTal 
Nº. 08/2022 – fcG, que se encontra disponível no site: www.fcg.pa.gov.br
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 26 de setembro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo
Superintendente da fcG
*republicado por ter saído com incorreções no doE Nº. 35.130 de 
27.09.2022

Protocolo: 858244

..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato
exercício:2022
OBJETO: Contratação de Instrutor Oficineiro,  para Ministração de Oficina 
de linguagem Teatral
daTa da aSSiNaTUra: 06/09/2022.
ViGÊNcia: 06/09/2022 a 23/09/2022.
Valor: r$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais)
coNTraTo: 17/2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 24.722.1508.8236 – Produção e difusão da 
informação
ElEMENTo dE dESPESa: 339039 – outros Serviços de terceiros - Pessoa 
Jurídica
foNTE: 0101 – recursos ordinários
coNTraTado: adalGilSoN do Socorro BarBoSa dE araÚJo
ENdErEÇo: conj. Satélite Trav. WE 9 nº 1395 Bairro: coqueiro  - cEP: 
66.670-230 – Belém/Pa
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 858577
..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 118 /2022 - GaB/saeN
a Secretária adjunta de Ensino, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo o que preconiza a lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e Bases da Educação Nacional (ldBN);
coNSidEraNdo a lei nº 7.806, de 29 de abril de 2014, que dispõe sobre a 
regulamentação e o funcionamento do Sistema de organização Modular de 
Ensino - SoME, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc;
coNSidEraNdo a política de expansão do ensino no Município de NoVo 
rEParTiMENTo, jurisdicionado à 16ª Unidade regional de Educação, que 
apresenta demanda apta para ingressar no Ensino Médio, conforme a con-
clusão do Processo nº 2020/982736.
rESolVE:
art. 1º - autorizar a implantação do SiSTEMa dE orGaNiZaÇÃo ModU-
lar dE ENSiNo a partir do ano de 2022, na Vila diViNÓPoliS, para 
funcionar nas dependências da EMEf Benjamin franklin, situada na Br 220, 
Km 112, zona rural do município de Novo repartimento.
art. 2º- a matrícula de alunos será efetivada na EEEM Papa Paulo Vi – 
anexo iii (situada no município de Novo repartimento), a qual expedirá, 
assinará e arquivará os documentos dos alunos a que se refere o artigo 
anterior, conforme o que dispõe a resolução nº 813, de 11 de dezembro de 
2000, do cEE (conselho Estadual de Educação);
art. 3º - Para atender ao que dispõe o artigo anterior a Secretaria adjunta 
de Ensino (SaEN) em conjunto com a coordenação Estadual do SoME e 
16ªUrE/Tucuruí, providenciarão junto à codES (coordenação de descen-
tralização), a lotação do quadro de servidores de acordo com a formação 
de turmas registradas pela direção da Unidade de Ensino, como dispõe a 
instrução Normativa em vigor;
art. 4º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 26 de setembro de 2022.
regina celli Santos alves
Secretária adjunta de Ensino – em Exercício

Protocolo: 858064

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: ilMa aNToNia dE SoUZa oliVEira
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo:18/03/22 a 15/06/22
MaTricUla: 5356970/2  carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE JoSE EliaS EMiN/iGaraPE acU
laUdo MEdico: 89556
NoME: iraNY raMoS araUJo
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 04/04/22 a 02/06/22
MaTricUla: 57209408/1  carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE BoliVar Bordalo da SilVa/BraGaNca
laUdo MEdico: 89559
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NoME: MEraBE JEMiMa coSTa SilVa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 13/04/22 a 11/06/22
MaTricUla: 5803535/2  carGo: Prof
loTacao: EE Maria aMElia VaScoNcEloS/caPaNEMa
laUdo MEdico: 89566
NoME: odiNEY lEao VilHENa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 25/03/22 a 22/06/22
MaTricUla: 57226340/1  carGo: Prof
loTacao: EE BENViNda PoNTES/aBaETETUBa
laUdo MEdico: 89550
NoME: PaUlo SErGio daS NEVES SoUZa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 23/02/22 a 23/05/22
MaTricUla: 5821290/2 carGo: Prof
loTacao: EE UliSSES GUiMaraES/BElEM
laUdo MEdico: 89323
NoME: riTa dE caSSia frEirE PiaNi
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 30/04/22 a 28/06/22
MaTricUla: 54197742/2 carGo: Prof
loTacao: EE YolaNda cHaVES/BraGaNca
laUdo MEdico: 89325
NoME: SidNEi SaNTaNa PErEira
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 18/02/22 a 18/05/22
MaTricUla: 57205171/1 carGo: Prof
loTacao: EE aNToNio Marcal/iNHaNGaPi
laUdo MEdico: 89315
NoME: SiMoNE dE NaZarE SoUSa MaToS
coNcESSao: 120 diaS
PEriodo: 19/02/22 a 18/06/22
MaTricUla: 5658322/2  carGo: Prof
loTacao: EE doM Joao Vi/caPaNEMa
laUdo MEdico: 89564
NoME: VaNESa cardoSo dE aGUiar
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 03/03/22 a 31/05/22
MaTricUla: 57232107/1 carGo: Prof
loTacao: EE TErEZiNHa SiQUEira/caP Poco
laUdo MEdico: 89320

Protocolo: 858112
LiceNÇa assistÊNcia
NoME: SiMoNE dE JESUS dE oliVEira loPES
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 06/04/22 a 04/06/22
MaTricUla: 5902474/1 carGo: Prof
loTacao: EE JoNaTHaS aTiaS/S doMiNGoS caPiM
laUdo MEdico: 89311

Protocolo: 858107
LiceNÇa saÚde
NoME: iNaldiraN do Socorro da cUNHa
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 25/03/22 a 20/09/22
MaTricUla: 5750210/2  carGo: Prof
loTacao: EE PadrE SalES/caPaNEMa
laUdo MEdico: 89555
NoME: liNda dE JESUS doS SaNToS MacHado
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 29/11/21 a 27/01/22
MaTricUla: 54189753/1 carGo: Prof
loTacao: EE Joao SaNToS/caPaNEMa
laUdo MÉdico: 206104a/1
NoME: lUciaNo GUalBErTo dE SoUSa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 31/03/22 a 28/06/22
MaTricUla: 57200309/2  carGo: Prof
loTacao: cE iNacio GaBriEl NETo/caSTaNHal
laUdo MEdico: 89553
NoME: lUiZ BENEdiTo fErrEira fraNca
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 15/03/22 a 12/06/22
MaTricUla: 361186/2  carGo: Prof
loTacao: EE aNToNio lEMoS/Sta iZaBEl
laUdo MEdico: 89551
NoME: MErYaNE caraVElaS doS aNJoS
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 10/03/22 a 08/05/22
MaTricUla: 55587007/2 carGo: Prof
loTacao: cEE MaTEUS HENriQUE aPaE/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 89329
NoME: MicHEl SilVa doS rEiS
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 22/02/22 a 20/08/22
MaTricUla: 57188133/2 carGo: Prof
loTacao: diV lEGiSl ENQUadraMENTo/BElEM
laUdo MÉdico: 89322
NoME: SoNia do Socorro BriTo GoNcalVES
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 18/03/22 a 16/04/22
MaTricUla: 5384567/2 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE oNEidE TaVarES/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 89328

Protocolo: 858110

.

LiceNÇa Para cUrso
.

LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria N° 8430-2022- saGeP - 26/09/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado EM 
EdUcaÇÃo MaTEMáTica Na UNiVErSidadE fEdEral do Pará, No PE-
rÍodo dE 16/09/2022 a 28/02/2026, a(o) SErVidor(a) EVEraldo ro-
BErTo MoNTEiro doS SaNToS, MaTrÍcUla N° 54181598-2, ProfES-
Sor claSSE ii, loTado(a) No(a) E E Prof aBElardo lEÃo coNdUrU, 
No MUNicÍPio dE diSTriTo dE MoSQUEiro.

Protocolo: 858157

.

.

errata
.

errata ao Protocolo: 853072
contrato de aquisição nº 181/2022– SEdUc/ cooperativa Mista de Produ-
ção e comercialização camponesa do Estado do Pará-cMPa
onde se Lê
item 12 - código 010236-9 (limão)
Leia-se:
item 12 - código 010482-5 (farinha de tapioca)
Publicado no doE de nº 35.115 em 15/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 858223
errata ao Protocolo: 853094
contrato de aquisição nº 185/2022– SEdUc/ associação dos Produtores 
rurais da comunidade do cariamba
onde se Lê
item 12 - código 010236-9 (limão)
Leia-se:
item 12 - código 010482-5 (farinha de tapioca)
Publicado no doE de nº 35.115 em 15/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 858226
errata ao Protocolo: 853115
contrato de aquisição nº 170/2022– SEdUc/ associação do Projeto de as-
sentamento Estadual agroextrativista Velasco do Município de igarapé-Miri
onde se Lê
item 12 - código 010236-9 (limão)
Leia-se:
item 12 - código 010482-5 (farinha de tapioca)
Publicado no doE de nº 35.115 em 15/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 858307

.

.

coNtrato
.

contrato: 268/2022
objeto do contrato: aquisição de Equipamentos de destinados as Escolas 
de Educação em Tempo integral e Educação Básica, abrangendo as Unida-
des de Ensino fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e adultos 
e Educação Profissional da Rede Educacional do Estado do Pará, de acordo 
com as experiências, especificações, e condições constantes no Termo de 
referências e no Edital de Pregão Eletrônico Nº 009/2022
Pregão Eletrônico: nº 009/2022 - Nlic/SEdUc
o valor Global para contratação: é de r$ 123.808,75 (cento e vinte e três 
mil, oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
fonte:0331004800 ação: ** função Programática: 16101.12 122.1509 
Projeto/atividade: 7607 Produto: 3008 Natureza de despesa: 449052
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; comercial Mabruk Eireli cNPJ: 74.659.186/0001-21, com sede 
à r alberto Nepomuceno, 68, cEP: 04.270-030, Vila dom Pedro i, São 
Paulo/SP.
data de assinatura: 26/09/2022
Vigência: 26/09/2022 a 26/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 858356
contrato: 265/2022
objeto do contrato: aquisição de Equipamentos de destinados às Escolas 
de Educação em Tempo integral e Educação Básica, abrangendo as Unida-
des de Ensino fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e adultos 
e Educação Profissional da Rede Educacional do Estado do Pará, de acordo 
com as experiências, especificações, e condições constantes no Termo de 
referências e no Edital de Pregão Eletrônico Nº 009/2022
Pregão Eletrônico: nº 009/2022 - Nlic/SEdUc
o valor Global para contratação: é de r$ 185.487,00 (cento e oitenta e 
cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais).
fonte:0331004800 ação: ** função Programática: 16101.12 122.1509 
Projeto/atividade: 7607 Produto: 3008 Natureza de despesa: 449052
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.
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contratado; a l Paes Boulhosa, cNPJ; 02.965.642/0001-50, com sede à Pc 
carneiro da rocha, 919, loja 04, cEP; 66.020-150 cidade Velha, Belém/Pa..
data de assinatura: 26/09/2022
Vigência: 26/09/2022 a 26/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 858353
contrato: 270/2022
objeto do contrato: aquisição de Equipamentos de destinados as Escolas 
de Educação em Tempo integral e Educação Básica, abrangendo as Unida-
des de Ensino fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e adultos 
e Educação Profissional da Rede Educacional do Estado do Pará, de acordo 
com as experiências, especificações, e condições constantes no Termo de 
referências e no Edital de Pregão Eletrônico Nº 009/2022
Pregão Eletrônico: nº 009/2022 - Nlic/SEdUc
o valor Global para contratação: é de r$ 20.400,00 (vinte mil, e quatro-
centos reais).
fonte:0331004800 ação: ** função Programática: 16101.12 122.1509 
Projeto/atividade: 7607 Produto: 3008 Natureza de despesa: 449052
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; Bz comércio e Serviços Eireli. cNPJ: 41278336/0001-06, com 
sede á av. Magalhães Barata, 262 a, cEP: 66630-040, Bengui, Belém/Pa.
data de assinatura: 26/09/2022
Vigência: 26/09/2022 a 26/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 858361
contrato: 269/2022
objeto do contrato: aquisição de Equipamentos de destinados as Escolas 
de Educação em Tempo integral e Educação Básica, abrangendo as Unida-
des de Ensino fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e adultos 
e Educação Profissional da Rede Educacional do Estado do Pará, de acordo 
com as experiências, especificações, e condições constantes no Termo de 
referências e no Edital de Pregão Eletrônico Nº 009/2022
Pregão Eletrônico: nº 009/2022 - Nlic/SEdUc
o valor Global para contratação: é de r$ 340.949,84 (trezentos e quaren-
ta mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos ).
fonte:0331004800 ação: ** função Programática: 16101.12 122.1509 
Projeto/atividade: 7607 Produto: 3008 Natureza de despesa: 449052
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; lar de cozinha comercial ltda, cNPJ: 32.183.517/0001-50, 
com sede a r c 149, 708, Quadra 287, lote 04, sala 301, Edif. atos rios 
andar 4, cEP: 74.275-080.
data de assinatura: 26/09/2022
Vigência: 26/09/2022 a 26/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 858367
contrato: 264/2022
objeto do contrato: aquisição de Equipamentos de destinados as Escolas 
de Educação em Tempo integral e Educação Básica, abrangendo as Unida-
des de Ensino fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e adultos 
e Educação Profissional da Rede Educacional do Estado do Pará, de acordo 
com as experiências, especificações, e condições constantes no Termo de 
referências e no Edital de Pregão Eletrônico Nº 009/2022
Pregão Eletrônico: nº 009/2022 - Nlic/SEdUc
o valor Global para contratação: é de r$ 707.520,00 (setecentos e sete 
mil, quinhentos e vinte reais).
fonte:0331004800 ação: ** função Programática: 16101.12 122.1509 
Projeto/atividade: 7607 Produto: 3008 Natureza de despesa: 449052
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: N c f rocha Eireli, cNPJ; 34.596.450/0001-00, com sede à r 
Mirim, 222, cEP: 76.900-855, dois de abril, Ji-Parana/ro.
data de assinatura: 26/09/2022
Vigência: 26/09/2022 a 26/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 858364

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

QUarto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 056/2021
Vigência: 23/09/2022 a 22/12/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: VS ENGENHaria lTda. cNPJ Nº 11.292.691/0001-60
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 22 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: 858561

QUarto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 063/2021
Vigência: 22/09/2022 a 21/11/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: VS ENGENHaria lTda. cNPJ Nº 11.292.691/0001-60
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 21 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: 858570
terMo aditiVo ao coNtrato
seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 122/2021
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: EcoSoloS coNSTrUÇÕES E coMErcio EirEli. cNPJ Nº 
11.209.875/0001-14
objeto do contrato: reforma da EEEfM Profª leonor Nogueira
objeto do Termo aditivo: a presente adequação ocasionará o acréscimo no 
valor do contrato em r$ 569.970,45 (Quinhentos e sessenta e nove mil, 
novecentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos). com isso, o valor 
total do contrato passará para r$ 1.716.159,12 (um milhão, setecentos e 
dezesseis reais e doze centavos).
data assinatura: 22 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: 858542
terMo aditiVo ao coNtrato
QUarto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 77/2021.
Vigência: 13/09/2022 a 12/12/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Nacional construções e Serviços ltda. cNPJ Nº 
02.934.270/00014-03
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 13 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: 858548
termo aditivo: 12
contrato: 124/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de 
obra de limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das 
unidades escolares com fornecimento de materiais e equipamentos, bem 
como para manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar.
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula décima – da vigência do con-
trato original, prorrogando-a por mais 8 (oito) meses, que passa integrar 
o presente.
Pregão Eletrônico SrP Nº 006/2016-Nlic/SEdUc.
fonte:0102006360. Produto: 2227 ação: 232118. funcional Programáti-
ca: 16101.12 361.1509. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 
3390.37.
fonte:0102006360. Produto: 2227 ação: 232325. funcional Programática: 
16101.12 362.1509. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 3390.37.
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: diamond Serviços de limpeza e Mão de obra Eireli, com 
cNPJ: nº08.538.011/0001/31, com sede na Passagem dalva, nº505, cEP: 
66.615-080, Marambaia, Belém/Pa.
data as assinatura: 26/09/2022.
Vigência: 29/09/2022 a 28/05/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação.

Protocolo: 858349
termo aditivo: 1
contrato: 072/2021
objeto do contrato: locação de imóvel situado à al Treze nº250, conjunto 
Maguari, cEP: 66.823.076, coqueiro, Belém/Pa, para o funcionamento da 
EEEf clUBE dE MÃES SaNTa riTa dE cáSSia da Secretaria de Estado de 
Educação/SEdUc.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava- da vigência e da prorrogação, 
prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 025/2021 – Nlic/SEdUc.
dotação orçamentaria.
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789. funcional Programática: 
16101.12.361.1509. Projeto/atividade: 8904. Natureza de despesa: 
339039.
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: ação Social católica Beato José de anchieta, cNPJ: 
11.099.945/0001-29 com sede na a l Treze, nº 250, conjunto Maguari, 
cEP: 66.823.076. coqueiro, Belém/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 14/09/2022 a 14/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.

Protocolo: 858351
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termo aditivo: 1
contrato: 083/2021
objeto do contrato: locação de imóvel situado na av. Mendonça furtado 
nº 1050, bairro: Sta clara, Santarém-Pa, para funcionamento da EEEM. 
diocesana São francisco, da Secretaria de Estado de Educação/SEdUc.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da Vigência e da Prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 031/2021 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 - Projeto/atividade: 8906 - Natureza da despesa: 
339039.
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: arquidiocese de Santarém, , cNPJ: 05.713.128/0001-16 com 
sede na rua Wilson dias da fonseca nº632, bairro centro, cEP: 68.005-
060, Santarém/Pa.
data de assinatura: 23/09/2022
Vigência: 19/10/2022 a 18/10/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.

Protocolo: 858341
termo aditivo: 5
contrato: 023/2016
objeto do contrato: locação de imóvel Urbano Situado na av. Marechal 
Zacarias de assunção, n° 200, Bairro distrito industrial, no município de 
ananindeua/Pa, para uso da Secretaria de Estado de Educação/SEdUc, 
para funcionamento da EEEfM Benedito celso Pádua costa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Sétima – do Prazo de Vigência, pror-
rogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 028/2016 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789 funcional Programática: 
16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 339036.
Partes:
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.
locadora: antonio Silva cardoso cPf n° 127.632.172-49, residente e do-
miciliada na avenida Marechal Zacarias de assunção nº 200, Bairro distrito 
industrial, ananindeua/Pa, cEP.: 67.030-180
data de assinatura: 23/09/2022
Vigência: 05/10/2022 a 05/10/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.

Protocolo: 858318

.

.

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento 2022
contrato: 197/2018– Maria dalva de Farias campos
dispensa de licitação nº 032/2018 - Nlic/SEdUc
objeto do contrato: local do imóvel localizado na av. VP8, Qd 03, lt 17, 
Nova Marabá, Marabá/Pa, para funcionamento de parte do anexo da EE. 
Pequeno Principe, da SEdUc.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 15.628,40 (quinze mil, seiscentos e vinte e oito reais 
e quarenta centavos.)
Valor total do contrato reajustado: r$ 187.540,80 (cento e oitenta e sete 
mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta centavos.)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326 funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 27/09/2022
Vigência: a partir de 22/08/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 858530
termo de apostilamento 2022
contrato: 002/2010- alice do socorro Vales Laranjeira
dispensa de licitação nº 064/2009 - Nlic/SEdUc
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da Erc. centro 
Educacional cinderela-ananindeua
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 4.001,07 ( quatro mil, e um real e sete centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 48.012,84 (quarenta e oito mil, 
doze reais e oitenta e quatro centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789 funcional Programática: 16101.12 361..1509 
Produto: 2227 . Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 27/09/2022
Vigência: a partir de 01/08/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 858509

termo de apostilamento 2022
contrato: 157/2018– dalva Barreto da trindade
dispensa de Licitação nº 020/2018 - NLic/sedUc
objeto do contrato: local do imóvel situado na localidade do rio Para-
majó, no município de abaetetuba/Pa, para a moradia dos Professores do 
Sistema de organização Modular de Ensino/SoME, da Secretária de Estado 
de Educação-SEdUc
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 381,35 (trezentos e oitenta e um reais e trinta e 
cinco centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 4.576,20 (quatro mil, quinhentos e 
setenta e seis reais e vinte centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326 funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 22/09/2022
Vigência: a partir de 30/08/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 858303
termo de apostilamento 2022
contrato: 120/2018 – Bernardino da silva
dispensa de Licitação nº 012/2018 - NLic/sedUc
objeto do contrato: locação do situado na localidade rio Panacuera, s/n, 
no município de abaetetuba/Pa. Para servir de moradia dos Professores do 
Sistema de organização Modular de Ensino-SoME/aBaETETUBa, da Secre-
tária de Estado de Educação.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 662,00 ( seiscentos e sessenta e dois reais.)
Valor total do contrato reajustado: r$ 7.944,00 (sete mil, novecentos e 
quarenta e quatro reais)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326 funcional Programática: 16101.12 362.1509 
. Produto: 2227 . Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 27/09/2022
Vigência: a partir de 13/08/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 858382
termo de apostilamento 2022
contrato: 051/2020– Francisca costa Nogueira
dispensa de Licitação nº 017/2020 - NLic/sedUc
objeto do contrato: locação de imovel situado na localidade rio campom-
pema, município de abaetetuba/Pa, para funcionamento da EEEfM Pedro 
Teixeira- anexo i, para serem ministradas as aulas aos alunos do Sistema 
de organização Modular de Ensino.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 950,93 (novecentos e cinquenta reais e noventa e 
três centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 11.411,16 (onze mil, quatrocentos 
e onze reais e dezesseis centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326 funcional Programática: 16101.12 362. 1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 27/09/2022
Vigência: a partir de 27/08/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 858394
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 55169/2022
oBJETiVo: realização de formações Presenciais nos municípios, confor-
me previsto nos termos do convênio nº 918318/2021 firmado entre esta 
SEdUc e o instituto Nacional de Estado e Pesquisa anísio Teixeira iNEP.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao Joao da PoNTa / 03/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 4
Sao Joao da PoNTa / BElEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EVaNdro doS SaNToS PaiVa fEio
MaTrÍcUla: 5771200
cPf: 57588678291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 858109
Portaria de diarias No. 55168/2022
oBJETiVo: realização de formações Presenciais nos municípios, confor-
me previsto nos termos do convênio nº 918318/2021 firmado entre esta 
SEdUc e o instituto Nacional de Estado e Pesquisa anísio Teixeira iNEP.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao caETaNo dE odiVElaS / 03/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 4
Sao caETaNo dE odiVElaS / BElEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº di-
árias: 0.5
NoME: aNa lUcia doS aNJoS PicaNco
MaTrÍcUla: 5901037
cPf: 41074890272
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 858106
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Portaria de diarias No. 55172/2022
oBJETiVo: realização de formações Presenciais nos municípios, confor-
me previsto nos termos do convênio nº 918318/2021 firmado entre esta 
SEdUc e o instituto Nacional de Estado e Pesquisa anísio Teixeira iNEP.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 03/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 4
caPiTao Poco / BElEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SoraYa Socorro alVES fiGUEiro
MaTrÍcUla: 184055
cPf: 12467685268
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 858104
Portaria de diarias No. 55171/2022
oBJETiVo: realização de formações Presenciais nos municípios, confor-
me previsto nos termos do convênio nº 918318/2021 firmado entre esta 
SEdUc e o instituto Nacional de Estado e Pesquisa anísio Teixeira iNEP.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao Joao da PoNTa / 03/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 4
Sao Joao da PoNTa / BElEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JorGE lUiZ MalcHEr dE QUEiroZ
MaTrÍcUla: 771643
cPf: 26705605200
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar TEcNico / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 858114
Portaria de diarias No. 55170/2022
oBJETiVo: realização de formações Presenciais nos municípios, confor-
me previsto nos termos do convênio nº 918318/2021 firmado entre esta 
SEdUc e o instituto Nacional de Estado e Pesquisa anísio Teixeira iNEP.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao Joao da PoNTa / 03/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 4
Sao Joao da PoNTa / BElEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marcio BENEdiTo caldaS coSTa
MaTrÍcUla: 5769906
cPf: 62373676249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 858118
Portaria de diarias No. 54983/2022
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 / Baiao / 19/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 4
Baiao / BElEM / 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa lUcia doS aNJoS PicaNco
MaTrÍcUla: 5901037
cPf: 41074890272
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 858531
Portaria de diarias No. 54975/2022
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 / alTaMira / 19/09/2022 - 20/09/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / aNaPU / 20/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 3
aNaPU / alTaMira / 23/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / BElEM / 24/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GodofrEdo GaSPar MESQUiTa JUNior
MaTrÍcUla: 5897148
cPf: 68769369291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 858527
Portaria de diarias No. 54981/2022
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 / Baiao / 19/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 4
Baiao / BElEM / 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SoraYa Socorro alVES fiGUEiro
MaTrÍcUla: 184055
cPf: 12467685268
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 858535
Portaria de diarias No. 54977/2022
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 / alTaMira / 19/09/2022 - 20/09/2022 Nº diárias: 1

alTaMira / aNaPU / 20/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 3
aNaPU / alTaMira / 23/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / BElEM / 24/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JorGE lUiZ MaGalHaES E SilVa
MaTrÍcUla: 183903
cPf: 04385411204
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 858537
Portaria de diarias No. 54829/2022
oBJETiVo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula ini-
cial) , bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, 
considerando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos 
educacionais.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 12/09/2022 - 12/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / alENQUEr / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
alENQUEr / SaNTarEM / 16/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: adalBErTo doS rEiS PiMENTEl JUNior
MaTrÍcUla: 778583
cPf: 12698970200
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 858538
Portaria de diarias No. 54984/2022
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: lUiS claUdio doS SaNToS fErrEira
MaTrÍcUla: 57212434
cPf: 39981738204
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 858549
Portaria de diarias No. 54985/2022
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: Marcio BENEdiTo caldaS coSTa
MaTrÍcUla: 5769906
cPf: 62373676249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 858547
Portaria de diarias No. 54976/2022
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 / alTaMira / 19/09/2022 - 20/09/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / aNaPU / 20/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 3
aNaPU / alTaMira / 23/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / BElEM / 24/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: adalBErTo doS rEiS PiMENTEl JUNior
MaTrÍcUla: 778583
cPf: 12698970200
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 858543
Portaria de diarias No. 55177/2022
oBJETiVo: Participação na reunião do Território Etnoeducacional do Médio 
Xingu - TEEMX.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 03/10/2022 - 08/10/2022 Nº diárias: 5
alTaMira / BElEM / 08/10/2022 - 08/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: VEraNEiZE doS aNJoS alVES
MaTrÍcUla: 5960973
cPf: 64735109234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor NiVEl SUPErior lP / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 858442
.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo/sedUc
a SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS-SaGEP/SE-
dUc NoTifica a servidora EliZaBETE liMa dE alMEida,matricu-
la de n°353434/1, no cargo de Professor, lotada na Secretaria Esta-
dual de Educação, ou seu representante legal, a comparecer a ccMP/
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SaGEP/SEdUc, na Sede da SEdUc, sito na rodovia augusto Montene-
gro, Km 10, Belém, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, a con-
tar da data de publicação deste Edital, a fim de tratar assunto re-
ferente ao processo de aposentadoria nº 2021/554362 que se en-
contra com pendencia de documentos necessários para anal i-
se, e para que não alegue desconhecimento este edital está sendo publi-
cado obedecendo aos Princípios constitucionais do contraditório e de a-
mpla defesa, conforme o que preceitua a lei nº 5.810/94.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas/SaGEP
editaL de NotiFicaÇÃo/sedUc
a SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS-SaGEP/SE-
dUc NoTifica a servidora HEroNidES MarTiNS fEio,matr i-
cula de n° 572110/1, no cargo de Professor de Educação Espe-
cial, lotada na Secretaria Estadual de Educação, ou seu represen-
tante legal, a comparecer a ccMP/SaGEP/SEdUc, na Sede da SE-
dUc, sito na rodovia augusto Montenegro, Km 10, Belém, no pra-
zo máximo de 05(cinco) dias úteis, a contar da data de publicação des-
te Edital, a fim de tratar assunto referente ao processo de aposenta-
doria nº 2018/243218 que se encontra com pendencia de documen-
tos necessários para analise, e para que não alegue desconhecimen-
to este edital está sendo publicado obedecendo aos Princípios consti-
tucionais do contraditório e de ampla defesa, conforme o que precei-
tua a lei nº 5.810/94.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas/SaGEP

Protocolo: 858298

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.6985/2022 de 23/09/2022
Nome:raQUEl cordEiro oliVEira
Matrícula:57204357/1cargo:Professor
lotação:EE cecilia Meireles/Parauapebas
Período:01/10/22 a 29/11/22
aquisitivo:04/09/2017 a 08/04/2022
Portaria nº. 8384/2022 de 23/09/2022
Nome:EloiZo dE VaScoNcEloS
Matrícula:54180264/2cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE Prof José
alves Maia/Belém
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:19/11/14 a 18/11/17
Portaria nº.8385/2022 de 23/09/2022
Nome:NEUZiMar rEiNoSo EliZEU
Matrícula:8006687/2cargo:Professor
lotação:EE Prof Maria do Socorro Jacob/itaituba
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:30/05/08 a 29/05/11
Portaria nº.8386/2022 de 23/09/2022
Nome:lUcia BETaNia BEZErra MarTiNS
Matrícula:5317762/3cargo:Professor
lotação:EE dom Joao Vi/capanema
Período:01/10/22 a 29/11/22 – 30/11/22 a 28/01/23
Triênios:02/03/01 a 01/03/04 – 02/03/04 a 01/03/07
Portaria nº.8387/2022 de 23/09/2022
Nome:aNa PaUla liMa do NaSciMENTo BarroS
Matrícula:5901069/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE Prof orlando Bitar/Belém
Período:16/10/22 a 14/12/22
Triênios:25/07/12 a 24/07/15
Portaria nº.8388/2022 de 23/09/2022
Nome:Maria aParEcida SilVa dE oliVEira
Matrícula:57210190/2cargo:Professor
lotação:EEEf casa da criança Santa ines/Belém
Período:13/10/22 a 11/12/22
Triênios:24/04/12 a 23/04/15
Portaria nº.8389/2022 de 23/09/2022
Nome:EdNa Maria rodriGUES dUarTE
Matrícula:5110025/1cargo:Escrev.datilog.
lotação:EE ana Pontes francez/Tucurui
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:01/04/91 a 31/03/94
Portaria nº.8390/2022 de 23/09/2022
Nome:EdNa Maria lEMoS E SilVa GUalBErTo
Matrícula:5863244/2cargo:Professor
lotação:EE augusto Meira/Belém
Período:05/08/22 a 03/10/22
Triênios:11/02/10 a 10/02/13
Portaria nº.8391/2022 de 23/09/2022
Nome:iSa claUdia coElHo MaGalHaES
Matrícula:5891424/1cargo:Tecn. Em G Publica
lotação:divisão de Prestação de contas/Belém
Período:01/10/22 a 30/10/22
Triênios:02/08/11 a 01/08/14
Portaria nº.8392/2022 de 23/09/2022
Nome:idoNEidE PErEira da SilVa
Matrícula:6304230/1cargo:Escrev.datilog.
lotação:EE Macario dantas sede/S Geraldo do araguaia
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:24/09/90 a 23/09/93

Portaria nº.8398/2022 de 23/09/2022
Nome:KEila BarBoSa coSTa
Matrícula:54197512/2cargo:Professor
lotação:EE dep raimundo ribeiro de Souza/Tucurui
Período:19/10/22 a 17/11/22
Triênios:04/12/07 a 03/12/10
aProVaÇÃo de escaLa de FÉrias
Portaria nº.:195/2022 de 17/05/2022
Nome:NaZarENo dE JESUS MiraNda da coSTa
Matrícula:5901681/1 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EETEPa./Breves
Portaria nº.:8394/2022 de 23/09/2022
Nome: MEliSSa MarTiNEZ frEdErico
Matrícula:55589243/2 Período:13/10/22 à 22/10/22Exercício:2021
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém
Portaria nº.:8393/2022 de 23/09/2022
Nome: MaNoEl SErrÃo
Matrícula:662224/1 Período:16/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:divisão de controle de Estoque/Belém
Portaria nº.:8417/2022 de 23/09/2022
Nome: lEila criSTiNa da coNcEiÇÃo SaNToS alMEida
Matrícula:57208963/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:conselho Estadual de Educação/Belém
Portaria nº.:8416/2022 de 23/09/2022
Nome: ociNETE dE NaZarE aNTUNES MacHado
Matrícula:5892001/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém
Portaria nº.:8415/2022 de 26/09/2022
Nome: lUciaNa PiNHEiro dE BarroS
Matrícula:57195622/1 Período:16/11/22 à 25/11/22Exercício:2022
Unidade:assessoria Jurídica/Belém
Portaria nº.:102/2022 de 04/042022
Nome:carloS PErEira dE PaUla
Matrícula:6031285/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. amadeu Burlamaqui Simões/alenquer
Portaria nº.:261/2022 de 30/08/2022
Nome:SUElENE airES WaNdErlEY
Matrícula:5783429/2 Período:21/11/22 à 04/01/22Exercício:2022
Unidade:EE. acy Barros/Marabá
Portaria nº.:428/2022 de 26/09/2022
Nome:ValdiNEia da SilVa riBEiro
Matrícula:5896321/1 Período:11/11/22 à 10/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Maria Mirtes Sidrim Pessoa/capanema
Portaria nº.:441/2022 de 19/09/2022
Nome:JoSÉ UliSSES da SilVa caValcaNTE
Matrícula:5896316/1Período:05/11/22 à 04/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Jonathas Pontes athias/Peixe-Boi
Portaria nº.:442/2022 de 23/09/2022
Nome:SidiNEia doS SaNToS HENriQUES
Matrícula:5896417/1 Período:23/11/22 à 22/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. aPaE/capanema
torNar seM eFeito
Portaria nº.:8383/2022 de 23/09/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 6982/2022 de 21/09/2022, que concedeu 
60 dias de licença especial, no período de 01/10/2022 à 29/11/2022, 
referente ao período aquisitivo de 04/09/2017 a 08/04/2022, a servidora 
raQUEl cordEiro oliVEira,matricula 57204357/1,Professor,lotada na 
EE cecilia Meireles/Parauapebas.
errata
errata na Portaria Nº.:771/2022 de 25/08/2022
Nome:aldilENE fErrEira SiMÕES BriTo
onde se lê:Período:28/11/22 a 11/01/23
Leia-se:Período: 29/11/22 a 12/01/23
Publicada no Diário Oficial nº. 35128 de 26/09/2022
errata na Publicação da Portaria nº.:7975/2022 de 13/09/2022
Nome: MaNoEl criSTiNo do rEGo
onde se lê: no Período de 19/09/2022 a 15/10/2022.
Leia-se: no Período de 01/09/2022 a 15/10/2022.
Publicada no Diário Oficial nº. 35.115 de 15/09/2022.
errata na Portaria nº.:8404/2022 de 23/09/2022
Nome:EdilBErTo dE SoUZa GoMES
onde se lê:Período:02/05/2022 à 31/05/2022
Leia-se:Período:13/05/2022 à 11/06/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 35.130 de 27/09/2022

Protocolo: 858573
recisão: 001/2022
objeto da recisão: objeto do presente recisão do contrato nº 010/2011, 
considerando o conteúdo do Processo nº2022/15468, todas as obrigações 
pactuadas no referido contrato, ficarão extintas a partir de 31/03/2022.
Partes:
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: centro Educacional São Geraldo SS ltda-me, com sede no con-
junto Geraldo Palmeira, nº 14, Quadra 39, casas 14, 15, 16, bairro: centro, 
ananindeua/Pa. cEP: 67.040-450
data de assinatura:23/09/2022
Vigência a partir: 31/03/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 858336
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.

.

Portaria
.

NoMeaÇÃo Para carGo eFetiVo
Protocolo: 2020/1066135
Portaria N° 3931/22, de 22 de setembro de 2022.
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
MariSa EirÓ MiraNda, para exercer o cargo de ProfESSor aUXiliar i 
- 40H, lotado(a) no fUNdaÇÃo EdUcacioNal do ESTado do Pará - fEP, 
a contar de 01.04.1992, para fins de regularização funcional.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 858087
HoMoLoGaÇÃo de estÁGio ProBatÓrio
Protocolo: 2022/1196995
Portaria Nº ° 3979/22, de 26 de setembro de 2022
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProVado(a) no 
estágio probatório o(a) servidor(a) do corpo docente desta instituição de 
Ensino Superior abaixo discriminado(a), reconhecendo aPTo(a), para o 
exercício do cargo efetivo.

NoMe id. FUNcio-
NaL carGo coNceito

 diValdo MarTiNS dE SoUZa 3187950/ 1 ProfESSor aSSiSTENTE
 

EXcElENTE

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 858332
NoMeaÇÃo Para carGo eFetiVo - coNcUrso PÚBLico
editaL 080/2019-UePa
Protocolo: 2022/1208836
Portaria N°3958/22, de 23 de setembro de 2022.
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, Maria GorETE 
roSa SaBiNo, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lota-
do(a) no caMPUS dE alTaMira.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 858312
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Protocolo: 2022/959617
Portaria Nº 3936/22, de 22 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) TElMa Maria doS SaNToS fErrEira, id. 
funcional nº 57201329/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B - iV, lo-
tado no caMPUS dE ViGia, Progressão funcional por antiguidade, período 
aquisitivo 2020/2022, para referência i da classe c, do cargo de aGENTE 
adMiNiSTraTiVo, integrante do quadro permanente de servidores Téc-
nicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a 
contar de 01.08.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 858328
aPoseNtadoria coMPULsÓria
Protocolo: 2022/1211922
Portaria Nº 3975/22, de 26 de setembro de 2022.
afaSTar, a servidora Maria dEUZa SilVa dE oliVEira, id. funcional 
nº 5041503/1, cargo de aUXiliar dE SErVico c, do efetivo exercício, a 
contar 29/07/2022, em decorrência da idade limite determinada pela lei 
complementar 152 de 03.12.2015.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 858317
.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/1166067
Portaria Nº 3955/22, de 23 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Zilda Maria caBral da SilVa, id. fun-
cional nº
5056179/1, na função de aUXiliar adMiNiSTraTiVo c, lotado(a) no(a) 
dirEToria dE adMiNiSTracao dE rEcUrSoS MaTEriaiS, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 01.07.1988 a 30.06.1991, 
no período de 12.10.2022 a 10.11.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 858090
LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/1173501
Portaria Nº 3985/22, de 27 de setembro de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Marco aNToNio BarroS doS SaNToS, id. 
funcional nº 5707501/ 2, cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, lotado 
(a) no(a) dEParTaMENTo dE dESPorTo, 60 (sessenta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 29.05.2015 a 28.05.2018, no período de 
01.01.2023 a 01.03.2023claY
Protocolo: 2022/1011481

Portaria Nº 3971/22, de 26 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao (a) servidor(a) WalacE VaNdErlEi GoMES MalaTo, id. 
funcional nº
3188264/1, na função de aUX. dE SErV. GEraiS a, lotado (a) no (a) co-
ordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 30 (trinta) dias de licen-
ça Prêmio, referente ao triênio de 20.11.2013 a 19.11.2016, no período de 
03.10.2022 a 01.11.2022.
Protocolo: 2022/1081768
Portaria Nº 3983/22, de 27 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao (a) servidor(a) ariNETTE TElMa fErraZ araUJo GoNcal-
VES, id. funcional 3156923/ 1, cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, 
lotado (a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 30 
(sessenta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 25.02.2017 a 
24.02.2020, no período de 03/10/2022 01/11/2022.
Protocolo: 2022/1014624
Portaria Nº ° 3953/22, de 23 de setembro de 2022.
dETErMiNar ao (a) servidor(a) Maria MErcES dE SoUZa MarQUES, id. 
funcional nº 5794650/1, na função de aUX.dE ENfErMaGEM B, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, goze de 
30(trinta) dias restantes de licença Prêmio, concedido pela PorTaria nº 
5221, de 15.12.2014, referente ao triênio de 01.08.2007 a 31.07.2010, no 
período de 01.11.2022 a 30.11.2022.
Protocolo: 2022/824264
Portaria Nº 3951, de 23 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNa criSTiNa dE SoUZa caBral, id. fun-
cional nº 54187975/ 2, cargo de TEcNico dE laBoraTorio, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, 60 (sessenta) 
dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 11/08/2014 a 10/08/2017 
no período de 01.11.2022 a 30.11.2022 e 01.03.2023 a 30.03.2023.
Protocolo: 2022/851654
Portaria Nº 3952/22, de 23 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) MarcEla rEiS MESQUiTa, id. funcional nº 
57231020/ 1, na função de aGENTE adMiNiSTraTiVo c, lotado(a) no(a) 
caMPUS dE SaNTarEM, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, referen-
te ao triênio de 28.05.2016 a 27.05.2019, no período de 13.10.2022 a 
11.12.2022.
ProTocolo : 2022/1059899
Portaria Nº 3984/22, de 27 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) carloS aUGUSTo dE araUJo, id. funcional 
nº 5813964/1, cargo de aUXiliar adMiNiSTraTiVo c, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, 30 (sessenta) dias de 
licença Prêmio, referente ao triênio de 01.11.2002 a 31.10.2005, no perí-
odo de 07.11.2022 a 06.12.2022.
Protocolo: 2022/1166067
Portaria N° 3954/22, de 23 de setembro de 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) Zilda Maria caBral da SilVa, id. 
funcional nº 5056179/1, na função de aUXiliar adMiNiSTraTiVo 
c, lotado(a) no(a) dirEToria dE adMiNiSTracao dE rEcUrSoS 
MaTEriaiS, goze de 30(trinta) dias restantes de licença Prêmio, concedido 
pela PorTaria nº 2382, de 19.11.2021, referente ao triênio de 01.07.2015 
a 30.06.2018, no período de 12.09.2022 a 11.10.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 858310
.

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade
Protocolo: 2022/1236342
Portaria Nº 3980/22, de 26 de setembro de 2022.
coNcEdEr a servidora laiZE TEiXEira araUJo, id. funcional nº 5936160/ 
3, cargo de TEcNico a, lotada na ProcUradoria JUridica, 180 (cen-
to e oitenta) dias de licença Maternidade, no período de 19.09.2022 a 
17.03.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 858320
.

errata
.

errata
Protocolo: 2022/862823
Retificar os termos da presente PORTARIA no 3498/22, de 23.08.2022, 
publicada no d.o.E no 35.092 de 26.08.2022, referente a Progressão 
funcional do (a) servidor (a) aPio ricardo NaZarETH diaS, o seguinte:
oNde se LÊ : “…,Progressão funcional por Merecimento - Qualificação 
Profissional, para referência, …”
Leia-se: “…, Progressão funcional por Merecimento - Qualificação pro-
fissional – Conclusão de Curso em nível de Doutorado, para referência…”
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 858083
errata de diÁrias
Protocolo: 2022/1139772
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3934/22, de 22.09.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.128 de 26.09.2022, referente a PorTaria de 
diária do (a) servidor (a) SEBaSTiao da cUNHa loPES;
oNde se LÊ : “…, cPf: 263.269.712-91, …”
Leia-se: “…, cPf: 263.969.712-91, …”
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 858225
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errata /ProGressÃo FUNcioNaL
Protocolo: 2022/1038679
Portaria Nº 13/2021, de 05 de Janeiro de 2021
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 13/2021, de 05.01.2021, 
publicada no d.o.E nº 34.456 de11.01.2021, referente a Progressão 
funcional do (a) servidor (a) SaNdro dE araUJo aNdradE o seguinte:
oNde se LÊ : “…, Progressão funcional por Merecimento-avaliação de 
desempenho, …”
Leia-se:“…, Progressão funcional por antiguidade, …”
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 858335

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/1153454
Nº da diSPENSa:  49/2022
daTa da aSSiNaTUra: 27/09/2022
ParTES/ coNTraTada: c. B. BorGES rEPrESENTaÇÃo lTda
cNPJ: 29.466.322/0001-02
oBJETo: aquisição de material permanente para o T.E.d. nº 011/2021 
SEcTEc/UEPa (GESTÃo do ESPorTE UNiVErSiTário do ESTado do 
Pará), para atender ao Projeto para desenvolver um modelo integrado e 
inclusivo de gestão do esporte universitário com vistas à formulação e im-
plementação de políticas públicas no âmbito da criação de um curso técnico 
em esporte no Estado do Pará.
ENdErEÇo: Travessa WE 37, 11, letra a, Sala B, cidade Nova, cEP: 
67.133-295, ananindeua/Pa.
Valor: r$ 5.597,00 (cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 48101.19.364.1506.8866
foNTE dE rEcUrSo: 0124008794
ElEMENTo da dESPESa: 449052
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE ProcESSo liciTaTÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da c. B. BorGES rEPrESENTaÇÃo lTda para aquisição de 
material permanente para o T.E.d. nº 011/2021 SEcTEc/UEPa (GESTÃo 
do ESPorTE UNiVErSiTário do ESTado do Pará), para atender ao 
Projeto para desenvolver um modelo integrado e inclusivo de gestão do 
esporte universitário com vistas à formulação e implementação de políticas 
públicas no âmbito da criação de um curso técnico em esporte no Estado 
do Pará , conforme especificações constantes do Termo de Referência, a 
ser realizado no município de Belém/Pa e com fundamento legal no art. 
24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 27 de setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 858187
terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/1047907
Nº da diSPENSa:  50/2022
daTa da aSSiNaTUra: 27/09/2022
ParTES/ coNTraTada: MaNHaTTaN coNSUlToria E EMPrEENdiMEN-
ToS lTda
cNPJ: 36.310.619/0001-40
oBJETo: aquisição de material permanente aprovado dentro do T.E.d. nº 
011/2021 SEcTEc/UEPa (GESTÃo do ESPorTE UNiVErSiTário do ES-
Tado do Pará), para atender ao Projeto para desenvolver um modelo 
integrado e inclusivo de gestão do esporte universitário com vistas à for-
mulação e implementação de políticas públicas no âmbito da criação de um 
curso técnico em esporte no Estado do Pará.
ENdErEÇo: rua Pedro Venâncio, 478, Tatajuba, cEP: 68.650-000, capitão Poço/Pa.
Valor: r$ 193.560,00 (cento e três mil, quinhentos e sessenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 48101.19.364.1506.8866
foNTE dE rEcUrSo: 0124008794
ElEMENTo da dESPESa: 449052
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE ProcESSo liciTaTÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório 
para contratação da MaNHaTTaN coNSUlToria E EMPrEENdiMENToS 
lTda para aquisição de material permanente aprovado dentro do T.E.d. 
nº 011/2021 SEcTEc/UEPa (GESTÃo do ESPorTE UNiVErSiTário do 
ESTado do Pará), para atender ao Projeto para desenvolver um modelo 
integrado e inclusivo de gestão do esporte universitário com vistas à for-
mulação e implementação de políticas públicas no âmbito da criação de 
um curso técnico em esporte no Estado do Pará, conforme especificações 
constantes do Termo de referência, a ser realizado no município de Belém/
Pa e com fundamento legal no art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 27 de setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 858188

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3981/2022, de 27 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: aUXiliar dE SErVico c
Nome: Elcirio JoSE coSTa do NaSciMENTo
Matrícula funcional: 57201257/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 3997/2022, de 27 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirETor do cENTro dE ciENciaS NaTUra
Nome: EliaNE dE caSTro coUTiNHo
Matrícula funcional: 54189000/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 3999/2022, de 27 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo a
Nome: odiNEa VaScoNcEloS doS SaNToS MoNTalVao
Matrícula funcional: 5946391/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339036_ r$ 1.500,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 858345
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3998/2022, de 27 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: faBio aUGUSTo BarroSo ToTa
Matrícula funcional: 57201267/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 2.000,00
339039_ r$ 2.000,00
Portaria N° 4000/2022, de 27 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirETor do cENTro dE ciENciaS SociaiS
Nome: aNdErSoN MadSoN oliVEira Maia
Matrícula funcional: 5836760/ 3
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdESroN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 858348
..

diÁria
.

diÁria
Protocolo: 2022/1154416
Portaria N° 3970/22, de 26 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) adMilSoN alcaNTara da SilVa, id.funcional 
nº54188981/ 1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) dEPar-
TaMENTo dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, 24,5 (vinte e quatro e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Barcarena/
Pa, no período de 03/10/2022 a 27/10/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1192291
Portaria N° 3972/22, de 26 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) alESSaNdra JacKEliNE GUEdES dE MoraES, 
id.funcional nº 5951682/ 1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado 
(a) no (a) dEParTaMENTo dE TEcNoloGia dE MadEira, 6 (seis) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa, no 
período de 03/10/2022 a 19/10/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1213270
Portaria N° 3973/22, de 26 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) THiaGo NicolaU MaGalHaES dE SoUZa coN-
TE, id.funcional nº 57173986/ 3, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado 
(a) no (a) dirEToria do SErVico dE ProcESSaMENTo dE dadoS, 6 (seis) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa, 
no período de 04/10/2022 a 20/12/2022, para ministrar disciplina
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Protocolo: 2022/1161663
Portaria N° 3976/22, de 26 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) PaTricia daNiEllE liMa dE liMa, id.funcio-
nal nº 57193318/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE MorfoloGia E ciENciaS fiSioloGicaS, 21,5 (vinte 
e uma e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de Bragança/Pa, no período de 25/09/2022 a 16/10/2022, para ministrar 
disciplina.
Protocolo: 2022/1207532
Portaria N° 3977/22, de 26 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) NElSoN dE liMa riBEiro filHo, id.funcio-
nal nº 5957283/ 1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, 21,5 
(vinte e uma e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de igarapé - açu/Pa, no período de 03/10/2022 a 24/10/2022, 
para ministrar disciplina
Protocolo: 2022/1222054
Portaria N° 3978/22, de 26 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) KaTia rEGiNa BEZErra dE caSTro, id.fun-
cional nº 5519640/ 1, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE MorfoloGia E ciENciaS fiSioloGicaS, 25,5 
(vinte e cinco e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de São Sebastião da Boa Vista/Pa, no período de 30/09/2022 a 
25/10/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1219895
Portaria N° 3987/22, de 27 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) rodriGo rafaEl SoUZa dE oliVEira, id.
funcional nº 5926369/ 1, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no 
(a) caMPUS dE iGaraPE acU, 0,5 (meia) diária, devido seu deslocamento 
de igarapé - açu/Pa ao município de Belém/Pa, no período de 23/09/2022 
a 23/09/2022, para participar de reunião.
Protocolo: 2022/1232087
Portaria N° 3989/22, de 27 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) aNa GorETTi NoVaES coUTiNHo MoUra, 
id.funcional nº 7565463/ 3, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) 
coordENadoria dE cEriMoNial E EVENToS, 0,5 (meia) diária, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa, no período 
de 05/10/2022 a 05/10/2022, para organização e execução de cerimonial.
Protocolo: 2022/1208460
Portaria N° 3991/22, de 27 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria dE faTiMa PiNHEiro carrEra, id.fun-
cional nº 5105323/ 4, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE ENfErMaGEM HoSPiTalar, 4,5 (quatro e meia) 
diária, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Santana do 
araguaia/Pa, no período de 26/09/2022 a 30/09/2022, para visita técnica.
Protocolo: 2022/1208501
Portaria N° 3995/22, de 27 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) iNGrid MaGali dE SoUZa PiMENTEl, id.fun-
cional nº 5116651/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE ENfErMaGEM HoSPiTalar, 4,5 (quatro e meia) 
diária, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Santana do 
araguaia/Pa, no período de 26/09/2022 a 30/09/2022, para visita técnica.
Protocolo: 2022/1233994
Portaria N° 3996/22, de 27 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) rENaTo fErrEira carr, id.funcional nº 
5719100/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) caM-
PUS dE rEdENcao, 4,5 (quatro e meia) diária, devido seu deslocamento 
de redenção/Pa ao município de Belém/Pa, no período de 22/09/2022 a 
26/09/2022, para participar de reunião.
Protocolo: 2022/1151769
Portaria N° 4001/22, de 27 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) MaNoEl MaXiMiaNo JUNior, id.funcional nº 
5807689/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE ENGENHaria dE ProdUcao, 8,5 (oito e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa, no 
período de 03/10/2022 a 21/10/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1234186
Portaria N° 4002/22, de 27 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) aNdErSoN coSTa da SilVa, id.funcional nº 
5954765/ 1, no cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado (a) no (a) caM-
PUS dE rEdENcao, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de redenção/Pa ao município de Belém/Pa, no período de 22/09/2022 a 
26/09/2022, para auxiliar professor.
Protocolo: 2022/1218286
Portaria N° 3974/22, de 26 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) daNiEl JoSE BarBoSa SidoNio, 1,5 (uma e meia) 
diárias, como colaBorador EVENTUal, devido seu deslocamento de BE-
lÉM/Pa ao município de cacHoEira do arari/Pa no período de27/09/2022 a 
28/09/2022, para realizar a abertura do Projeto Empodera Marajoras.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 858221
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Protocolo: 2022/606350
Portaria N° 3901/22, de 20 de setembro de 2022.
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 2267/22 de 02.06.2022, publicada 
no d.o.E nº 34.998 de 07.06.2022que nomeou a candidata SaNdra 
iNESHorN BoHM, cargo de ProfESSora aUXiliar i - 40H,lotado(a) no 
dEParTaMENTo dE ciÊNciaS SociaiS aPlicadaS / dcSa..
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 858094

Portaria / torNa seM eFeito.
Protocolo: 2022/111592
Portaria Nº 3950/22, de 22 de setembro de 2022.
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 3495/22 de 23.08.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.092 de 26.08.2022 que concedeu licença prêmio a 
servidora EliZaBETE da SilVa fEiToSa, id. funcional nº 57205626/ 2 
cargo de aUXiliar dE laBoraTorio, lotado (a) na coordENadoria 
adMiNiSTraTiVa do caMPUS i.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 858325

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1368/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/1225844
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 1.500,00 ( HUM Mil 
E QUiNHENToS rEaiS), em favor do (a) servidor (a), carMEN SUElY 
PiNHEiro dE oliVEira , aUX. TÉcNico, matricula nº 3199517/1, cPf: 
063.425.822-20 , para atender as despesas de pronto pagamento que não 
podem ser subordinadas ao processo normal de aplicação, que será utili-
zado para Capacitação no município de Belém, especificamente aos Con-
selheiros Tutelares, dos municípios de afuá, cachoeira do arari, chaves, 
Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa cruz do arari e Soure para operacio-
nalização do Sistema de informação para infância e adolescência-SiPia.
87101- 08.422.1505.8399 0107 234.094 3390 30
dESPESa: : 339030 r$ 1.500,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
01 Setembro de 2022
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 858557

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1344/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 
424/2019 – seaster de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 
33.839 de 01 de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1215303
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ ( duas e meia) diária Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo: 
ESMEriNo NEri BaTiSTa filHo, Mat. 599620/1, cargo Secretário adjun-
to de Trabalho Emprego e renda, TadEU dE JESUS carValHo loBaTo, 
Mat. 2025183, cargo Gerente, SUEli do Socorro faro dE oliVEira, 
Mat. 595486/1, cargo Gerente, que se deslocarão para o Município de 
abaetetuba, no período de 21 a 23/09/2022 com o objetivo de participar 
da Certificação dos cursos de Qualificação Profissional e Reuniões com a 
comunidade e a Secretaria de assistência do Município, cujo o Motorista 
MaNoEl JoaQUiM MaUÉS fErrEira, colaborador Eventual,
cPf:227.258.652-04 fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8948 0101006357 / 0101 266.730 3390 14 / 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1365/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 
424/2019 – seaster de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 
33.839 de 01 de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1219401
rESolVE:
autorizar o pagamento de 7 ½ (SETE e meia ) diária Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
Maria dE loUrdES SaNToS MoUra, Mat. 5759811/7, cargo Gerente, 
que se deslocará para os Municípios de Breves/Pa, Portel/Pa, alenquer/
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Pa e itaituba/Pa, no período de 07/11 a 14/11/2022, com o objetivo de 
Monitoramento e fiscalização com adesivação dos Veículos adquiridos com 
recursos do Convênio 802186/2014, conforme Notificação 02/2022 do Mi-
nistério da cidadania.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8863 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1367/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1220128
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ (ciNco e meia ) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
cledison Brabo dos Santos, Mat. 8022536/1, cargo Secretário de direto-
ria, que se deslocará para o Município de Muaná no período de 26/09 a 
30/09/2022, com objetivo de realizar Visita técnica de monitoramento dos 
cartórios do estado. 
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0139002241 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1371/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1235227
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ (dUaS e meia ) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
José luiz ferreira da cruz, Mat. 54190670/1, cargo agente de PorTa-
ria, dulcilea ferreira abreu, Mat. 3203093/1, cargo assistente Social, 
Maria célia d. dos Santos faria, Mat. 3202461/1, cargo assistente Social, 
Maria celeste Menezes de alcantara, Mat. 55208830/1, cargo ass. admi-
nistrativo, que se deslocarão para o município Vigia, no período de 27 à 
29/09/2022, com obejetivo de Promover direitos Humanos, a partir da 
concessão de gratuidade para a obtenção da certidão de nascimento (1º 
e 2º via), e de óbito (2º via) às pessoas em situação de vulnerabilidade 
social par a inclusão no cadÚNico e inserção nos programas sociais. cujo 
Motorista MaNoEl JoaQUiM MaUÉS fErrEira, cPf: 227258652-04, cola-
borador Eventual fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
08.422.1500.8806 0139002241 254.778 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de Setembro 2022
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1372/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1240172
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ (TrÊS e meia ) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
PaUlo SÉrGio dE SoUZa NaSciMENTo, Mat. 5946524/3, cargo assessor, 
que se deslocará ao município Soure no período de 27/09 a 30/09/2022, 
para Acompanhamento do Programa de Qualificação.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8948 0101006357 266.730 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
27 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1370/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1241421
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ (dUaS e meia ) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
GUilHErME aUGUSTo dE alMEida carPEGGiaNi, cargo assessor Espe-
cial i, matrícula nº 5946562/2, PaUlo SaNdro da SilVa SoarES, matrí-

cula nº 51855795/4, Técnico em Gestão Pública e JoSÉ raiMUNdo SoUSa 
dE fariaS, matrícula nº 55209187/1, Sociólogo, que se deslocarão aos 
município de abaetetuba, no período de 26/09 à 28/09/2022, para acom-
panhamento do Programa de Qualificação. 
cujo motorista MarcoS fláVio do roSário riBEiro, matrícula nº 
3542668/1 fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8948 0101006357 266.730 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
27 de Setembro 2022
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 858554

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1373/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 
2022.,
conforme o PaE nº 2022/1231633
rESolVE:
EXclUir as férias da servidora PollYaNa aUGUSTa alVES SoUTo, matrí-
cula n° 54191095/ 1, de 01/10/2022 a 30/10/2022, que foi publicada pela 
PorTaria 1221/2022 – SEaSTEr, no doE 35.108 de 08/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
27 de setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 858558

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 840  de 22 de setembro de 2022- 
rESolVE- TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria nº 791 de 12 de setembro 
de 2022.publicada no doE nº 35.115 de 15 de setembro  de 2022,que 
designou :renato Jânio ferreira Maia, cargo:agente administrativo, 
mat:54180595/2,para responder pelo Núcleo de Planejamentos e 
Projetos-NPP, na ausência  da titular catarina Jordana Braz carvalho 
,mat:5919471/1,cargo:assistente Social , função: assessor ii motivo de 
gozo de férias, período  19.10.22 a 18.11.22 ,com ônus para administração.
Portaria Nº. 841  de 22 de setembro de 2022- 
coNcEdEr:180  dias de licença Maternidade a servidora: catarina 
Jordana Braz carvalho , mat:5919471/1 cargo:assistente Social, função: 
assessor ii, período 17.09.22 a  15.03.23.
Portaria nº  842 de 23 de setembro de 2022-
conceder licença Saúde aos servidoras abaixo:

NoMe  carGo  Mat LaUdo   PerÍodo dias

Manoel antônio Pereira do Nascimento Vigia 3216756/1 94292 07.02.22 a 09.02.22  03

Manoel antônio Pereira do Nascimento Vigia 3216756/1 84355 21.01.22 a 27.01.22  07

Edelvira otávia coelho de carvalho
ass. 

Social
3225917/1 94291 02.02.22 a 08.02.22  07

Portaria nº  843 de 23 de setembro de 2022-conceder Licença 
saúde as servidoras abaixo:

  NoMe  carGo Mat LaUdo   PerÍodo dias

Èvela cristina Pereira Barbosa
assist.

Social
57173876/1 94304 10.02.22 a 24.02.22 15

ana Kelly Pantoja Monitor 54189653/1 94303 28.01.22 a 03.02.22 07

Portaria nº  844 de 23 de setembro de 2022-conceder Licença 
saúde aos servidores abaixo:

NoMe  carGo Mat LaUdo PerÍodo dias

Eugênio frota Botelho filho aG.adM 3212289 94456
28.01.22 a 
08.02.22

12

Èder cícero das Neves Monitor 5849250/2 94455
21.01.22 a 
30.01.22

10
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Portaria nº  845 de 23 de setembro de 2022-conceder Licença 
saúde aos servidores abaixo:

NoMe  carGo Mat LaUdo PerÍodo dias

Marta cristina Moraes Moreira Monitor 57202229/1 93515
23.06.22 a  
30.06.22

08

José Maria Trindade Santos Monitor 5738725/2 93657
08.06.22 a 
07.07.22

30

Portaria nº  846 de 23 de setembro de 2022-conceder Licença 
saúde as servidoras abaixo:

NoMe  carGo Mat
LaU-
do

PerÍodo dias

isanilde Maria ferreira
T´ec. Em ass.
Educacionais

3219119/1 94293 21.01.22 a 24.01.22 04

Nadir Sales dos Santos assist. Social 3222322/1 94294 01.02.22 a 05.02.22 05

Mônica Marques dos Santos calandrine ass. Social 54197354/1 94295 03.02.22 a 09.02.22 07

Portaria nº  847 de 23 de setembro de 2022-conceder Licença 
saúde a servidora abaixo:

NoMe  carGo Mat
LaU-
do

  PerÍodo dias

lucideia Nunes da Silva aux. adM 3212823/1 94298 21.01.22 a 01.02.02 12

Portaria nº  848 de 23 de setembro de 2022-conceder Licença 
saúde aos servidores abaixo:

NoMe  carGo Mat LaUdo PerÍodo dias
Margarete cordeiro dos Santos Monitor 5634059/2 92941   19.05.22 a  17.06.22 30

adriana Santos da Silva Monitor 57188632/1 93339  01.07.22 a 14.10.22 106

Teógenes Geraldo da Silva rocha Monitor 54194874/1 92937   22.05.22 a 05.06.22 15

Portaria nº  849 de 23 de setembro de 2022-conceder Licença 
saúde ao servidores abaixo:

NoMe
 car-
Go

Mat LaUdo   PerÍodo dias

Vera lúcia da costa dantas
aG. 

PorTa-
ria

3209555/1 94309 20.01.22 a 31.01.22 12

clayton Silva da Silva Monitor 57195296/1 94308 21.01.22 a 25.01.22 05

luiz celso da Silva-Presidente faSEPa
Protocolo: 858588

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 499- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 22/09/2022
oBJETiVo: cobrir despesas com material de consumo, para aquisição 
de óculos, em atendimento de socioeducanda custodiada no caSf (Proc. 
1215558/2022 - Mem 79/2022)
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8392
ProJETo aTiVidadE: 68-8392  - aÇÃo: 185414
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339030 – r$ 250,00-(coNSUMo)
SErVidora: aNa Pricila BarroSo da SilVa
MaTricUla: 5949515/ 1  - carGo: coMiSSioNado dE GErENTE ii
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:40 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 10 dias
PrESidENTE da faSEPa: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 858239
Portaria: 505- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 23/09/2022
oBJETiVo: cobrir despesas com material de consumo, para aquisição de 
medicamentos, em atendimento de socioeducandos custodiados no cSEM  
(Proc.1226116/2022 - Mem 185/2022)
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393  - aÇÃo: 185537
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339030 – r$ 300,00-(coNSUMo)
SErVidora: alESSaNdra SUElY Garcia doS SaNToS dUarTE
MaTricUla: 54180865/ 3 - carGo: aUXiliar dE ENfErMaGEM
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:40 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 10 dias
PrESidENTE da faSEPa: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 858258

.

.

diÁria
.

Portaria: 504 -do dia 23/09/2022
oBJETiVo: acompanhar socioeducandos custodiados no ciaM MaraBa, 
para ser entregue a seus familiares, cumprindo determinação judicial 
(Proc. 1224826/2022-Mem 496/2022)
SErVidora: MoNaliSa PErEira dE MiraNda
MaTricUla: - 5956795/ 1 - carGo: aSSiSTENTE Social
SErVidor : aldriN SoUZa SilVa:
carGo: MoToriSTa : MaTricUla: 5956751/ 1
oriGEM: MaraBá/Pa - dESTiNo: TailaNdia/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 22 a 23/09/2022 -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 858249

Portaria nº 500, de 23 de setembro de 2022.
Processo nº 1219334/2022.
oBJETiVo: Participar do Encontro de coordenadores Técnicos e Gestores 
da faSEPa, que será realizado na SEdE/faSEPa, no dia 28/09/2022, das 
8h30 às 16h, conforme Memo. circ. 42/2022-daS.
oriGEM: SaNTarÉM/Pa - dESTiNo: BElÉM/Pa.
PErÍodo: 27/09/2022 a 29/09/2022. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: roSÂNGEla Maria coUTo SalES, TEc. EM EdUc. a, Ma-
tricula 3223027/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 858136
Portaria nº 507, de 23 de setembro de 2022.
Processo nº 1217596/2022.
oBJETiVo: Participar do Encontro de coordenadores Técnicos e Gerências 
da faSEPa, que será realizado na SEdE/faSEPa, no dia 28/09/2022, das 
8h30 às 16h, conforme Memo. circ. 42/2022-daS.
oriGEM: SaNTarÉM/Pa - dESTiNo: BElÉM/Pa.
PErÍodo: 27/09/2022 a 29/09/2022. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: KErlaNNY do aMaral SoUSa, aSSiSTENTE Social, Ma-
tricula 5956403/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 858152
Portaria nº 501, de 27 de setembro de 2022.
Processo nº 1217538/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
centes, custodiados no CSEBA, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: SaNTarÉM/Pa - dESTiNo: alTaMira/Pa.
PErÍodo: 09/10/2022 a 13/10/2022. – (4,5) diáriaS
SErVidorES: aldiENE Maria fErrEira SoUSa, aSSiSTENTE Social Matri-
cula 5103355/4, e rafaEl caMPoS corrÈa, MoToriSTa, Matricula 5956567/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 858144
Portaria nº 510, de 26 de setembro de 2022.
Processo nº 1202009/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no cSEBa, conforme termos do processo.
oriGEM: SaNTarÉM/Pa - dESTiNo: MEdicilÂNdia/Pa.
PErÍodo: 03/10/2022 a 05/10/2022. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: adriaNa VaScoNcEloS doS SaNToS, PSicÓloGa, Ma-
tricula 5956352/1, aNTÔNia EUrENicE rodriGUES SilVa, PEdaGoGa, 
Matricula 5845122/4, e JaNdErlENa cardoSo GUiMarÃES, MoToriSTa, 
Matricula 8005721/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 858161
Portaria: 509 - do dia 26/09/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado no caS (Proc. 1230258/2022-Mem 359/2022)
SErVidora: lENa laUra SaNcHES dE MENdoNca
carGo: TÉcNica Social-  MaTricUla: 5940728/ 2
SErVidora : roSiclEa da SilVa corEcHa
carGo: PSicÓloGo  -  MaTricUla: 54183274/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo:BrEVES/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 29/09 a 02/10/2022 -  diáriaS-3,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 858265
Portaria nº 508 de 26 de setembro de 2022
oBJETiVo:realizar visita domiciliar aos familiares de sócioeducando custo-
diado no cSEM(Proc.1219886/2022, mem 184/2022)
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo:aBadia/Go.
PErÍodo: 05 a 08/10/2022 – (3,5) diáriaS
SErVidorES: JoSUÉ fraNcErrY MElo GUEdES, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 54187946/1
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 858272
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°859/2022-GP-GeMPs de 27 de setembro 2022
TraNSfErir gozo de férias regulamentares da servidora abaixo relaciona-
da:por necessidade de trabalho.

Matricula Nome transferência Porta-
ria Nº doe

3200574/ 1 Maria fraNca 
MiraNda

de: 04/09/2022 a 03/10/2022
Para: 07/11/2022 a 

06/12/2022
693/22 35068 de 

04/08/2022

ordenador responsável:luiz celso da Silva.
Portaria N°866/2022-GP-GeMPs de 27 de setembro 2022
TraNSfErir gozo de férias regulamentares da servidora abaixo relaciona-
da:por motivo de licença Maternidade

Matricula Nome transferência Porta-
ria Nº doe

5919471/ 1 caTariNa JordaNa 
BraZ carValHo

de: 19/10/2022 a 17/11/2022
Para: 16/03/2023 a 

14/04/2023
772/22 35104 de 

05/09/2022

ordenador responsável:luiz celso da Silva
Protocolo: 858268
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.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 852 de 26 de seteMBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora Maria daS Gra-
ÇaS fariaS, matrícula nº. 3193667/2, ocupante do cargo de aGENTE ad-
MiNiSTraTiVo, correspondente ao triênio 02.05.2009/2012 complemen-
to, com gozo no período de 26.09.2022 à 25.10.2022.
Portaria Nº 853 de 26 de seteMBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora Maria aUrEa 
do NaSciMENTo fEliX, matrícula nº. 3224376/2, ocupante do cargo de 
aSSiSTENTE Social, correspondente ao triênio 30.08.2010/2013 comple-
mento, com gozo no período de 03.10.2022 à 01.11.2022.
Portaria Nº 854 de 26 de seteMBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor JoÃo BENicio 
GoMES, matrícula nº. 3192610/1, ocupante do cargo de SErVENTE, cor-
respondente ao triênio 01.12.1983/1986 complemento, com gozo no perí-
odo de 03.10.2022 à 01.11.2022.
Portaria Nº 855 de 26 de seteMBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora alESSaNdra NU-
NES dE oliVEira, matrícula nº. 54195510/1, ocupante do cargo de Mo-
NiTor, correspondente ao triênio 17.01.2012/2015, com gozo no período 
de 01.12.2022 à 30.12.2022.
Portaria Nº 856 de 26 de seteMBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora WaNda NaZarE-
TH NoGUEira dE carValHo, matrícula nº. 5896110/1, ocupante do cargo 
de PSicoloGa, correspondente ao triênio 16.11.2011/2014, com gozo no 
período de 01.12.2022 à 30.12.2022.
Portaria Nº 862 de 27 de seteMBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora raiMUNda loU-
rEiro NUNES, matrícula nº. 3214540/1, ocupante do cargo de SErVENTE, 
correspondente ao triênio 30.10.2006/2009 complemento, com gozo no 
período de 03.10.2022 à 01.11.2022.
Portaria Nº 863 de 27 de seteMBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio à servidora NoEMia Mar-
QUES fUrTado, matrícula nº. 3220257/2, ocupante do cargo de aGENTE 
adMiNiSTraTiVo, correspondente ao triênio 01.04.2001/2004 comple-
mento, com gozo no período de 17.10.2022 a 15.11.2022.
Portaria Nº 864 de 27 de seteMBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor dElliVio caS-
Tro SacraMENTo, matrícula nº. 54191311/1, ocupante do cargo de Mo-
ToriSTa, correspondente ao triênio 01.08.2008/2011 complemento, com 
gozo no período de 17.10.2022 à 15.11.2022.
Portaria Nº 865 de 27 de seteMBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor adoNai dE JE-
SUS oliVEira, matrícula nº. 54190048/1, ocupante do cargo de MoNi-
Tor, correspondente ao triênio 06.09.2016/2019, com gozo no período de 
15.12.2022 à 13.01.2023.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 858387
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 628/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 26 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1115224.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença-prêmio à servidora: GlaicE SilVa 
NaSciMENTo, matrícula nº 5917003/1, ocupante do cargo de Tecnico em 
Gestão de direitos Humanos e cidadania, lotada na diretoria de cidadania 
e direitos Humanos-dcdH/SEJUdH, referente ao aquisitivo: 2014/2017, 
no período de 03/11/2022 a 02/12/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 858192

.

.

diÁria
.

Portaria N° 629 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 2022/1196117
r E S o l V E:
coNcEdEr TrÊS E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para ação de IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS MUNI-
cÍPaiS dE dirEiToS da MUlHEr E oPMS, do município de Ulianópolis/Pa, 
no período de 24 a 27/10/2022.

Nome cargo Matrícula

KElEN criSTiNa ViEira doS raMoS assistente Social 57191823

NiXoN raiMUNdo NoNaTo GUiMarÃES Motorista 54180171/2

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: 858085
Portaria Nº 630 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 2022/1196117
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E S o l V E:
coNcEdEr TrÊS E MEia diárias, em favor da colaboradora Eventual, abai-
xo identificada, para ação de IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS MUNICÍPAIS 
dE dirEiToS da MUlHEr E oPMS, do município de Ulianópolis/Pa, no 
período de 24 a 27/10/2022. 

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, 19 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 858089
Portaria N° 620 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 2022/1196066.
r E S o l V E:
coNcEdEr SEiS E MEia diárias em favor da servidora desta SEJUdH, abai-
xo identificada, para ação de IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS MUNICÍPAIS 
dE dirEiToS da MUlHEr E oPMS, no município de Eldorado dos carajás/
Pa, no período de 23 à 29/10/2022. 

Nome cargo Matrícula
Márcia aNdrEia JorGE dE liMa coordenadora/ciPM 57190023/4

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: 858071
Portaria N° 583 de 14 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 2022/1181099.
r E S o l V E:
coNcEdEr ViNTE E SETE E MEia diárias, em favor dos servidores desta 
SEJUDH, abaixo identificados, para ação de fiscalização, nos municípios de 
Ulionópolis, dom Eliseu, rondon do Pará, abel figueiredo, Bom Jesus do 
Tocantins, Eldorado dos carajás e canaã dos carajás/Pa, no período de 04 
a 31/10/2022 

Nome cargo Matrícula
EdSoN rodriGUES coSTa agente de Vigilância Sanitária 86681/1

JoSÉ SaNTiNo fErrEira faro agente de Vigilância Sanitária 86649/1
cÍcEro da PaiXÃo riBEiro filHo agente de Vigilância Sanitária 86665/1

fraNciSco BENTEMillEr MoNTEiro SoUSa assessor de Gabinete 5960072/1
JoNaS SalViaNo da SilVEira Motorista 57216173/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 14 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 858339
Portaria Nº 634 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 2022/1195484.
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
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r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias, em favor da colaboradora Eventual, abaixo 
identificada, para Ação de Monitoramento da Rede de Atendimento à Mulher, 
no município de BrEU BraNco/Pa, No PErÍodo dE 27 À 29/10/2022. 

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, 19 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 858269
Portaria N° 633 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 2022/1195484.
r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, Ação de Monitoramento da Rede de Atendimento à Mu-
lher, no município de BrEU BraNco/Pa No PErÍodo dE 27 À 29/10/2022. 

Nome cargo Matrícula

KEllY rEGiNa caSTro caSTEllo BraNco assistente administrativo 51169453

EVErSoN SalES doS SaNToS alMEida Motorista 57201730/1

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: 858270
Portaria N° 635 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 2022/1195240
r E S o l V E:
coNcEdEr TrÊS E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para ação de Implantação de Conselhos Municipais de 
defesa de direitos da Mulher e opms, no município de NoVo rEParTiMEN-
To/Pa, no período de 23 a 26/10/2022. 

Nome cargo Matrícula
EVErSoN SalES doS SaNToS alMEida Motorista 57201730/1

KEllY rEGiNa caSTro caSTEllo BraNco assistente administrativo 51169453

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: 858274
Portaria Nº 636 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 2022/1195240.
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E S o l V E:
coNcEdEr TrÊS E MEia diárias, em favor da colaboradora Eventual, abai-
xo identificada, para ação de Implantação de Conselhos Municipais de De-
fesa de direitos da Mulher e opms, no município de NoVo rEParTiMENTo/
Pa, no período de 23 a 26/10/2022. 

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, 20 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 858277
Portaria Nº 604 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 2022/1191049
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 Atendi-
mento à Mulher, no município de MElGaÇo E BrEVES/Pa, no período de 
17 à 21/10/2022. 

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, 19 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 858285
Portaria N° 603 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 2022/1191049
r E S o l V E:
coNcEdEr QUaTro E MEia diárias em favor da servidora desta SEJUdH, 
abaixo identificada, para ação de Monitoramento junto a Rede de Atendi-
mento à Mulher, no município de MElGaÇo E BrEVES/Pa no período de 17 
à 21/10/2022. 

Nome cargo Matrícula
KEllY rEGiNa caSTro caSTEllo BraNco assistente administrativo 51169453

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: 858287
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

..

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 09/2022
Processo adMiNistratiVo N.º 044/2021
Pregão Eletrônico N.º 003/2022
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: METroVal coNTrolE dE flUÍdoS lTda, cNPJ n.º 
58.762.956/0001-00
objeto: prorrogação do prazo de entrega do objeto do contrato nº 
009/2022, em 30 (trinta) dias.
Prazo: 30 (trinta) dias
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e Paulo Guardado
Pela contratada: Eric Tedesco
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 22 de setembro de 2022.

Protocolo: 858615

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 175/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do processo: 2022/1115658, r E S o l V E:
dESiGNar a colaboradora lETicia GUEdES loBaTo, Gerente de Supri-
mentos, matrícula 5930412/2, como fiscal do contrato abaixo relacionado 
e como suplente a colaboradora PaUla alVES BiSi doS SaNToS, Secretá-
ria de diretoria, matrícula 5962860/1, a contar de 26/09/2022.

Nº do coNtrato coNtratado

020/2022 r. c. f. MacHado

registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 26 de setembro de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 858308
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Portaria Nº 174/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do processo: 2021/1388024, r E S o l V E:
dESiGNar a colaboradora lorENa aGUiar SarMENTo, matrícula 57207696/1, 
ocupante do cargo de Assessora, como fiscal do Convênio nº 001/2021, celebra-
do entre o Estado do Pará e a Prefeitura Municipal de Breves.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 26 de setembro de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar -Presidente

Protocolo: 858343

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato: 010/2020.
TErMo adiTiVo: 02.
daTa dE aSSiNaTUra do T.a.: 27/09/2022.
oBJETo: Serviços de natureza continuada de transporte individual privado 
de passageiros, sob demanda, por meio de aplicação Web e app Mobile – 
TraNSGoV.
JUSTificaTiVa: Prorrogar o prazo de execução do objeto por mais 12 
(doze) meses, a contar do dia 02/10/2022 à 01/10/2023, nos termos do 
artigo 71, caput, da lei nº 13.303/16.
coNTraTada: KGa dESENVolViMENTo E TEcNoloGia EirEli, inscrita 
sob o cNPJ nº 24.784.257/0001-40.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 858289

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 176/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1238722; r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: carloS EdUardo MaToS do MoNTE, matrícula: 5927522/2, 
ocupante do cargo de Gerente de Elaboração e Estudos de Projetos.
oBJETiVo: realizar apoio técnico no di Barcarena/Pa.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 29/09/22
QTdE: ½ diária
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 27 de setembro de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 858313
Portaria Nº 172/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1227352; r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: ricardo carNEiro raYMUNdo, matrícula: 5931484/3, 
ocupante do cargo de Gerente de desenvolvimento e Estudos Econômicos 
e aNdrÉ da PaiXÃo rodriGUES, Motorista.
oBJETiVo: realizar visita técnica no di Barcarena/Pa.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 29/09/22
QTdE: ½ diária
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 26 de setembro de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 858321

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 004/2022
disPeNsa N° 05/2022.
objeto: Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12(doze) meses, 
a contar de 29/04/2022 a 28/04/2023
data da assinatura: 28/04/2022
Valor Global anual/estimado: r$ 99.038,59 (Noventa e nove mil, trinta e 
oito reais e cinquenta e nove centavos).
dotação orçamentária:
fonte: 0101 - recurso ordinários
funcional: 14 122 1297 8338
Projeto atividade: operacionalização das ações administrativas.
Natureza da despesa: 339039 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica.
contratado: diNaMic coMÉrcio E SErViÇoS EirEli EPP
ordenador: rafaEla BaraTa cHaVES.

Protocolo: 858292

..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

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
* republicada devido ter sido erroneamente tornada sem efeito.

Protocolo: 858160

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

Portaria Nº 146/2022 – 27 de seteMBro de 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
Lei 7.774, de 23/12/2013 e Decreto publicado no Diário Oficial do Estado 
n°34.918 de 1° de abril de 2022.
rESolVE:
i – coNcEdEr diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho Belém / Goianésia / Breu Branco / Jacundá / Belém, com 
o objetivo de realizar visitas e palestras aos futuros microempreendedores 
dos municípios acima mencionado, do programa NGPM-crEdcidadÃo.

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período

Nº de 
diá-
rias

Marcio TaVarES BraGa JUNior 5963232 GErENTE rEGioNal 28 a 30/09/22 2 1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 5791916 SEcrET. dE GaBiNETE 28 a 30/09/22 2 1/2

HEllEN roSE loBaTo SaNToS 5961639 dirETora oPEr. 28 a 30/09/22 2 1/2

faGNor aUGUSTo Maia loPES 5956004 coord. dE T.i 28 a 30/09/22 2 1/2

ricardo HaMiNTaS MarTiNS 
PErEira 80846315 GErENTE rEGioNal 28 a 30/09/22 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 858609

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 1256/2022, de 27 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
considerando o disposto no art. 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e;
considerando os autos do Processo nº. 2022/1197043, de 16/09/2022 – 
SEdoP.
r E S o l V E:
i – coNcEdEr ao servidor HEli dE SoUZa SaNToS, matrícula nº. 5517/1, 
ocupante do cargo de datilógrafo, lotado na diretoria de Mobilização e ar-
ticulação comunitária; 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 
01/10/2022 a 29/11/2022; referente ao triênio 02/09/2002 a 01/09/2005.
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: 858627
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Portaria Nº.1263/2022, de 27 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
considerando o disposto no art. 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e;
considerando os autos do Processo nº. 2022/1224786, de 22/09/2022 – 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – coNcEdEr ao servidor GilMar fraNco MoTa, matrícula nº. 
54195705/2, ocupante do cargo de coordenador, lotado na diretoria 
de fiscalização e acompanhamento de obras; 30 (trinta) dias de licen-
ça Prêmio, no período de 26/09/2022 a 25/10/2022; referente ao triênio 
01/08/2013 a 31/07/2016.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo à 26/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 858629
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº.1250/2022, de 26 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/172126, de 10/02/2022– 
diTEc/SEdoP.
r E S o l V E: 
i – dESiGNar a servidora JaQUEliNE oZaNa SoUZa dE MESQUiTa, Matrí-
cula nº 57176408/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- 
Arquiteto, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

124/2022 carajás consultoria e Projetos ltda

Elaboração de Projetos Executivos de arquitetura e 
complementares de Engenharia para construção do 

Muro de arrimo com mil(1.000) metros de Extensão e 
Urbanização da orla, no Município de curuá/Pa.

ii -dESiGNar o servidor carloS aUGUSTo dE JESUS TaVarES, Matrí-
cula nº 57207732/1, cargo/função: Técnico em Gestão de infraestrutura 
- Arquiteto/Coordenador Interino, para acompanhar e fiscalizar, como su-
plente, 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: 858619
Portaria Nº.1249/2022, de 26 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/618088, de 09/06/2021– 
diTEc/SEdoP.
r E S o l V E: 
i – dESiGNar a servidora Márcia rEJaNE MarQUES dE liMa PaES Bar-
rETo, Matrícula nº 57176055/1, cargo/função: Técnico em Gestão de 
Obras Públicas- Arquiteto, como fiscal do Contrato celebrado entre a Se-
cretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP 
e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

117/2022
 

dPJ contratos associados ltda
Elaboração de projetos executivos de arquitetura para 
implantação do Hospital Materno infantil no Município 

de Marabá/Pa.

ii -dESiGNar a servidora NaTaSHa caroliNE cEZar cHaVES, Matrícula 
nº 5965094/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- ar-
quiteto, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do con-
trato, 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: 858617

Portaria Nº. 1258/2022, de 27 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1238140, de 26/09/2022, 
e Memorando nº 564/2022, de 26/09/2022 - 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 Sanita-
rista, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

291/2022 Prefeitura Municipal de rio Maria
complementação do Sistema de água Existente no 

setor Parque da liberdade de rio Maria, no Município 
de rio Maria/Pa.

ii - dESiGNar o servidor lUiS MarcElo alaMar dE SoUSa, Matrícula nº 
54190976/3, cargo/função de Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Sanitarista, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução 
do convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 858578
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio 130/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Santa izabel do Pará – cNPJ 05.171.699/0001-76
objeto do convênio: reforma e ampliação do craS, na vila de americano 
no município de Santa izabel, neste Estado
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 20/10/2022 à 20/10/2023
data da assinatura: 26/09/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 858097
6° terMo aditiVo ao coNVÊNio 42/2018
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de acará – cNPJ 05.196.548/0001-72
objeto do convênio: construção da drenagem e revitalização do Parque 
da cidade, no município de acará, neste Estado
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 28/09/2022 à 27/03/2022
data da assinatura: 27/09/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 858408
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1255/2022, de 26 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 2022/1223765, de 21/09/2022 
– diSET/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor alEXaNdrE JoSÉ alMEida dE alENcar, Ma-
trícula n°. 5907413/3; cargo/função: diretor, 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
07.8694 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: 858589
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.

diÁria
.

Portaria Nº. 1254/2022, de 26 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 2022/1223765, de 21/09/2022 
– diSET/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matrícula nº. 5907413/3, car-
go/função: diretor.
NoME: roberta andrade cavalleiro de Macedo, Matrícula nº. 54180536/2, 
cargo/função: Técnico em Gestão de infraestrutura-arquiteto/coordenador.
oBJETiVo: reunião Técnica junto a Prefeitura Municipal para tratar das 
ações do Plano de Mobilidade Urbana, previstas no convenio nº 05/2017.
dESTiNo: alenquer/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 03 a 07/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 858585
Portaria Nº. 1259/2022, de 27 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 2022/1237497, de 26/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: dulcília alves do Santos Silva Neta, Matrícula nº 5965146/1; car-
go/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalizações na obra de construção do centro Esportivo Praça 
Jair Maia dos Santos – convênio 223/2022, no Município de Salinópolis/Pa, 
e na reforma e ampliação do craS, na Vila de americano, no Município de 
Santa izabel do Pará/Pa.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: Salinópolis/Santa izabel do Pará/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 04 a 05/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 858576
Portaria Nº. 1262/2022, de 27 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 2022/1241699, de 26/09/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: arnaldo dopazo antônio José, Matrícula nº 8090220/9; cargo/fun-
ção: Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas.
oBJETiVo: recebimento da obra do Nateia, no Município de capanema/Pa.
NoME: Tiago leão, Matrícula nº 5116694/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: capanema/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 27/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 858560
Portaria Nº. 1261/2022, de 27 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 2022/1241637, de 26/09/2022 
– 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 em obras de drenagem pluvial e asfalto 
em andamento nas frentes de serviço no distrito de Mosqueiro (rua Ma-
racajá, rua francisco Xavier, Passagem Bela Vista, Passagem coronel José 
do Ó e Passagem Quarizol- Baía do Sol.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1, cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, ao referido distrito.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 29/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 858566
Portaria Nº. 1260/2022, de 26 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 2022/1241610, de 26/09/2022 
– 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 no Município de Vigia de Nazaré/Pa, vi-
sando identificar e avaliar, em ruas adjacentes, um ponto de lançamento 
da Drenagem Superficial a ser implantada no campo do Luzeiro Esporte 
Clube, bem como definir o local mais adequado para esse objetivo.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº 7030/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, ao referido Município.
dESTiNo: Vigia de Nazaré/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.

Protocolo: 858568
Portaria Nº. 1251/2022, de 26 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 2022/1234914, de 23/09/2022 
– 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.
dESTiNo: capanema/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 27/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 858606
Portaria Nº. 1252/2022, de 26 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBa-
No, 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 
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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 2022/1237591, de 26/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: dulcília alves do Santos Silva Neta, Matrícula nº 5965146/1; car-
go/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalizações na obra de construção do Mercado Municipal- 
convênio 70/2022, e na Execução da reforma e ampliação da quadra- 
convênio 72/2022.
dESTiNo: Medicilândia/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 17 a 20/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 858601
Portaria Nº. 1253/2022, de 26 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 2022/1237326, de 26/09/2022 
– coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: andreson rannyery lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com técnico da SEdoP, ao distrito de Mos-
queiro, com fim de assessoramento técnico necessário referente as obras 
de pavimentação asfáltica.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 27/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 858595
.

FÉrias
.

Portaria Nº.1257 /2022, de 26 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1235112, de 23/09/2022, 
e Memorando nº 041/2022 de 23/09/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar de 27/09/2022, as 
férias da servidora MariElZa rodriGUES BaTiSTa caPEloNi, matrícula 
nº 51855667/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas - 
arquiteto, anteriormente concedida através da PorTaria nº. 1014/2022, 
de 03/08/2022, publicada no doE nº. 35.069, de 05/08/2022, referente 
ao período aquisitivo 11/01/2021 a 10/01/2022, restando um saldo de 15 
(quinze) dias para ser usufruídos em momento oportuno.
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: 858623
.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 944 de 27 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 2022/1165224;

r E S o l V E:
caNcElar a PorTaria nº 884, de 13/09/2022, publicada no doE nº 
35.114 de 14/09/2022, que concedeu 03 e 1/2(três e meia) diárias a 
colaboradora eventual aNa Maria dE SoUZa PErEira doS SaNToS, 
cPf nº 283.083.362-72, para custear despesas em viagem ao de curuá-
PA, no período de 16/09 a 19/09/2022, a fim de participar do PROCESSO 
SElETiVo 2023, conforme demanda do ProGraMa forMa Pará dessa 
SEcTET/Pa. ficará responsável por conceder uma entrevista na rádio local 
para divulgar o certame e representar a SEcTET/Pa, no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 27 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 858404

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 942 de 27 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 que dispõe o art. 81 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, e laudo Médico nº 94467 de 21.09.2022;
rESolVE:
ProrroGar licença-saúde da servidora SHEila dE faTiMa dE carValHo 
ViEira, identidade funcional nº 5598672/2, ocupante do cargo de TEcNi-
co EM GESTÃo dE dESENVolViMENTo, ciÊNcia, TEcNoloGia E iNoVa-
ÇÃo – assistente Social, por 90 (noventa) dias, (03) meses de licença para 
Tratamento de Saúde, no período de 03/08/2022 a 31/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 27 de Setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 858401

.

.

errata
.

errata
Fica retificado no resultado final do Edital de Credenciamento Nº 022/2022 
publicado no doE nº 35.037, na data de 07 de julho de 2022, protocolo 
825155, e na convocação publicada no doE nº 35.049, na data de 18 de 
julho de 2022, protocolo 829207:
oNde se LÊ:
aPoio – SalVaTErra
STEfaNY TElES PiNHEiro
aPoio – árEa METroPoliTaNa
GaBriEla cordEiro dE frEiTaS
Leia-se:
aPoio – caNaÃ doS caraJáS
STEfaNY TElES PiNHEiro
aPoio – caNaÃ doS caraJáS
GaBriEla cordEiro dE frEiTaS
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, Belém- Pa, em 26 de Setembro de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes Secretária de Estado

Protocolo: 858618

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº 040/2022 – sectet / PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-aÇU
convênio nº 040/2022
Protocolo: 2022/312676
objeto: o presente convênio de cooperação Técnica tem como objetivo 
realizar ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equipamentos 
necessários ao atendimento das demandas sociais e produtivas identifi-
cadas de Educação Superior, Profissional e Tecnológica que viabilizem a 
oferta de vagas em cursos, abrangendo, todos os níveis e modalidades 
definidos em legislação federal, incluindo o ensino superior, ensino tec-
nológico, ensino médio técnico, os itinerários profissionais, certificação 
por competência profissional, formação inicial e continuada e qualificação 
profissional no âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – 
Intitulado Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Intitulado 
forma Pará no município de igarapé-açu, região de integração Guamá, no 
estado do Pará.
Valor: o presente convênio de cooperação Técnica não decorem repasses 
de recursos financeiros entre os partícipes, deve-se a SECTET e a Prefei-
tura Municipal de igarapé-açu e garantir em seus orçamentos anuais as 
obrigações estabelecidas neste instrumento e previstas no Plano de Tra-
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balho aprovado, âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica 
– Intitulado Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Titulado 
forma Pará.
data de assinatura: 23/09/2022
Período de Vigência: 23/09/2022 a 23/09/2027
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e  Tecnológica – SEcTET (cNPJ nº 08.978.226/0001-73)
Prefeitura Municipal de igarapé-açu (cNPJ nº 05.149.117/0001-55)
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, Secretária de Estado.

Protocolo: 858236

.

.

diÁria
.

Portaria Nº945 de 27 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/ 1241930;
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor JoSÉ PErEira E SilVa NETo, identidade funcional 
nº 5905193/3, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de Edu-
cação Superior Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar ao município 
de Tailândia-PA, no período de 26/09 a 27/09/2022, a fim acompanhar a 
segunda e a terceira oferta dos cursos do Programa Nacional de acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego – ProNaTEc, no segundo semestre, na EETEPa 
do referido município; e o servidor WEliNGSoN WaNdY PiNTo PEralTa, 
identidade funcional nº 57214839/1, ocupante do cargo de Motorista, lo-
tado na diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá o 
servidor ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e meia) 
uma diária e meia aos servidores 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 27 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 858633
Portaria Nº 943 de 27 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/ 1242071;
r E S o l V E:
i – autorizar a Bolsista do ProNaTEc TaMiSi MaToS oliVEira, cPf nº 
947.289.842-49, lotada na Diretoria de Educação Superior, Profissional e 
Tecnológica – dETEc, a viajar ao município de Tailândia-Pa, no período de 
26/09 a 27/09/2022, a fim acompanhar a segunda e a terceira oferta dos 
cursos do Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 
ProNaTEc, no segundo semestre, na EETEPa do referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (Uma e 
meia) diária a bolsista acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 27 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 858437

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

errata
.

Portaria N° 203/2022 – GaBiNete, de 26 de agosto de 2022.
Publicada no doE n° 35.096 de 30/08/2022, referente à designação da 
Servidora, anne Kelly Sanches lemos id. funcional nº 6934736/2.
onde se lê: de 18/10/2022 a 01/11/2022.
Leia-se: de 16/01/2023 a 30/01/2023.

Protocolo: 858130

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

seGUNdo terMo aditiVo ao coNVÊNio N.º 021/2019.
origem: o presente Termo aditivo tem sua origem no convênio n.º 
021/2019, que tem por objeto o apoio da CONCEDENTE, por meio de fi-

nanciamento ao Projeto intitulado “Matriz insumo-Produto inter-regional 
do Sul e Sudeste do Pará”, com o objetivo de elaboração de metodologia e 
sua utilização para a construção de Tabelas de recursos e Usos “TrUs” no 
período de 2016 e 2019 e de uma matriz de insumo-produto “MiP” para o 
Sul e Sudeste do Pará no ano de 2019.
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa
convenente: Universidade federal do Sul e Sudeste do Pará – UNifESSPa
objeto:
a) Prorrogação do prazo de execução e vigência do convênio, com funda-
mento na Subcláusula Única da cláusula Quinta do convênio n.º 021/2019, 
até 09 de outubro de 2023.
b) alteração do item 3. cronograma de Execução (meta, etapa ou fase), 
do Plano de Trabalho, com fundamento na cláusula Nona do convênio n.º 
021/2019.
data da assinatura: 22/09/2022
Marcel do Nascimento Botelho – diretor-Presidente

Protocolo: 858211

.

.

FÉrias
.

Portaria N°228/2022 – GaBiNete, de 27 de setembro de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
conceder férias regulamentares a servidora da fundação amazônia de am-
paro a Estudos e Pesquisas - faPESPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período aqui-
sitivo Gozo

5902795/1 SaMYla PErEira dE aZEVEdo 27/09/2020 a 
26/09/2021

21/11/2022 a  
05/12/2022 (15 

diaS)

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 27 de Setembro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 858213
Portaria N°229/2022 – GaBiNete, de 27 de setembro de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
conceder férias regulamentares a servidora da fundação amazônia de am-
paro a Estudos e Pesquisas - faPESPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período aqui-
sitivo Gozo

5052610/ 3 diocelia do Socorro Pereira Nery da costa
 

20/12/2021 a 
19/12/2022

20/12/2022 a 
18/01/2023

 

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 27 de Setembro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 858368

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

1º terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 001/2021 – Mo-
daLidade: art. 205, §1º do riLc da ProdePa, na lei complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000, na lei nº 8.666/93, no decreto federal 
nº 8.180, de 30 de dezembro de 2013  - ParTES: ProdEPa – SEdoP 
- oBJETo Prorrogação de Prazo de Vigência -  daTa da aSSiNaTUra: 
19/09/2022 - ViGÊNcia : 20/09//2022 a 19/09/2023 -  ordENador: 
MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa.

Protocolo: 857039
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secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 404/2022-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 junho de 
2006, publicadas no doE nº  30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
designar o servidor (a) KáTia cilENE dE fariaS rocHa, matrícula nº 
5499119/2, para atuar na função de gestor da parceria a ser celebrada 
com a para atuar na fiscal do Fomento Nº 74/2021 a ser celebrado com a 
iNSTiTUTo dUrVal rEiS Para dESENVolViMENTo aVaNÇado No Nor-
dESTE ParaENSE – i.d.r. cNPJ Nº: 12.680.244/0001-41, o qual possui 
como objeto a transferência voluntária de recurso para a execução do 
“ProJETo aPrENdENdo coM o ESPorTE” nos Municípios de Bragança e 
augusto correa no Estado do Pará.
Belém, 27 de setembro de 2022.

NiVaN setUBaL NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 858610
Portaria Nº 405/2022-seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
designar o servidor lairSoN da cUNHa faro, MaTrÍcUla 57190527/2 
para atuar na fiscal do Termo de Fomento 75/2022 a ser celebrado com a 
GrEMio rEcrEaTiVo Bloco carNaValESco ESTaÇÃo TErcEira, cNPJ 
Nº: 05.141.205/0001-00, o qual possui como objeto a transferência volun-
tária de recurso para a execução do ProJETo “NordESTE dE JiU-JiTSU”.
Belém, 27 de Setembro de 2022.

NiVaN setUBaL NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 858571
Portaria Nº 403/2022 - seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº  30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
designar a servidora roSEaNE MESQUiTa TEiXEira, matrícula nº 
57216778/2, para atuar na função de gestor da parceria a ser celebrada 
com a para atuar na fiscal do Fomento Nº76/2022 a ser celebrado com a AS-
SociaÇÃo dE liGaS ESPorTiVaS dE caraJáS. cNPJ: 21.782.733/0001-
03, o qual possui como objeto a transferência voluntária de recurso para a 
execução do projeto “MElHoria ESTrUTUral ESPorTiVa daS liGaS dE 
fUTEBol E doS clUBES aMadorES do Pará.”
Belém, 27 de Setembro de 2022.

NiVaN setUBaL NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 858550
Portaria Nº 401/2022-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 junho de 
2006, publicadas no doE nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i – designar a servidora roSEaNE MESQUiTa TEiXEira, matricula de nº 
57216778/2 para atuar como gestora de parceria do fomento 73/2022 a 
ser celebrado com o iNSTiTUTo dUrVal rEiS Para dESENVolViMENTo 
aVaNÇado do NordESTE ParaENSE-i.d.r, cNPJ Nº 12.680.244/0001-
41, o qual possui como objeto a transferência voluntária de recurso finan-
ceiro para a execução do projeto “JUNToS PElo ESPorTE”
Belém/Pa, 27 de setembro de 2022.

NiVaN setUBaL NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 858346

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

secretaria de estado de esPorte e LaZer
desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 396/2022 – seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i- designar o servidor NilSoN diaS dE oliVEira, Matrícula n° 57202035-
1 para fiscalizar o contrato administrativo nº:083/2022- SEEL, firmado en-
tre esta Secretária e a Empresa ciZol coM. E SErViÇoS dE EQUiP. dE 
iNforMáTica lTda, tomando todas as providências necessárias para a 
fiscalização e fiel execução do objeto dos referidos contratos.
Belém, 27 de Setembro de 2022.

NiVaN setUBaL NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer – SEEl

Protocolo: 858299

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 083/2022-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2022/897267
oBJETo: o objeto do presente instrumento é contração de empresa espe-
cializada em suporte tecnológico para integração dos sistemas de videomo-
nitoramento com o de catracas eletrônicas, sistema de som e placar eletrô-
nico, incluindo adequação tecnológica, transição de processo, programação 
e dimensionamento dos sistemas de captação, transmissão, visualização e 
armazenamento de imagens do estádio olímpico do Pará, que será presta-
do nas condições estabelecidas no Projeto/Termo de referência e demais 
documentos técnicos que se encontram anexos ao instrumento convoca-
tório do certame que deu origem a este instrumento contratual. Este con-
trato vincula-se ao instrumento convocatório do coNViTE Nº 04/2022 e 
seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição.
ViGÊNcia: 26/09/2022 a 26/09/2023
aSSiNaTUra: 26/09/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesas: 339039
ação: 279871
Pi: 4120008338c
Valor: r$ 175.890,00 (cento e setenta e cinco mil e oitocentos e noventa reais)
coNTraTada: EMPrESa ciZol coM. E SErViÇoS dE EQUiP. dE iNfor-
MáTica lTda, inscrita no cNPJ sob o n.º 07.097.497/0001-57
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 858297

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

 aPostiLaMeNto
eXtrato do aPostiLaMeNto - seeL
coNtrato adMiNistratiVo: 019/2021
ProcESSo: 2021/149096.
daTa da aSSiNaTUra: 23/09/2022.
EXErcÍcio: 2022.
oBJETo: o presente instrumento tem o objetivo a necessidade de acrésci-
mo de 25% ao contrato n°019/2021 com a empresa GM Negrão de Sousa 
- agência de viagens para apostilar o reajuste do valor contratual de 25% 
– r$ 2.383.120,00 respectivamente somando o valor de r$ 595.780,00 
(Quinhentos e noventa e cinto mil, setecentos e oitenta reais), para que 
não haja prejuízo as demais demandas atendidas pelo serviço de interme-
diação de passagens aéreas, terrestres e fluviais.
orÇaMENTo: funcional Programática: 08101.27.812.1499.8321c; fonte 
de recursos: 0101006359; Elemento de despesa: 339033; ação: 275003; 
Pi: 2080008321c.
coNTraTada: GM NEGrÃo dE SoUZa, aGÊNcia dE ViaGENS EirEli, ins-
crita no cNPJ nº 21.784.957/0001-46 e inscrição Estadual nº 15.017.970-8.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, cNPJ/Mf 
sob o nº 03.143.730/0001-30.
ordENador dE dESPESaS: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 858474
12° aditiVo ao coNtrato N.º 038/2018-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2016/154178
cláUSUla PriMEira - do oBJETo do coNTraTo oriGiNário
1.1 – o contrato n° 038/2018-SEEl tem por objeto a contratação de em-
presa especializada para a aQUiSiÇÃo E iMPlaNTaÇÃo dE EQUiPaMEN-
ToS Para acadEMia ao ar liVrE NoS MUNicÍPioS do ESTado do 
PARÁ, de acordo com as especificações que se encontram enumeradas e 
explicitadas nos anexos do Edital da Tomada de Preços nº 008/2018.
cláUSUla SEGUNda – do oBJETo do PrESENTE adiTiVo
2.1 O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência 
do contrato, por mais 03 (três) meses de execução do objeto.
aSSiNaTUra: 26/09/2022
ViGÊNcia: 30/09/2022 à 30/12/2022
coNTraTada: EMPrESa W.M. VilHENa PiNTo E cia lTda - ME, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 08.871.507/0001-22
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 858293

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 
76/2022
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/495323
daTa dE raTificaÇÃo: 27/09/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 76/2022 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dE-
SENVolViMENTo do ProJETo “MElHoria ESTrUTUral ESPorTiVa daS 
liGaS dE fUTEBol E doS clUBES aMadorES do Pará”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT e arT. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
Valor coNcEdENTE (SEEl): r$ 500.000,00 (quinhentos mil)
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ProPoNENTE: r$ 27.000,00 (vinte sete mil)
Valor ToTal: r$ 527.000,00 (quinhentos e vinte e sete mil)
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 76/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal n° 
13.019/2014 visando firmar parceria com a ASSOCIAÇÃO DE LIGAS ES-
PorTiVaS dE caraJáS (alca), cNPJ Nº: 21.782.733/0001-03.

Protocolo: 858630
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 
73/2022
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/1220805
daTa dE raTificaÇÃo: 27/09/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 73/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo “JUNToS PElo ESPorTE”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 2.500.000,00 (dois Milhões e Quinhentos Mil reais)
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 73/2022, nos termos  art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 visando 
firmar parceria com o INSTITUTO DURVAL REIS PARA DESENVOLVIMENTO 
aVaNÇado do NordESTE ParaENSE – i.d.r, cNPJ Nº 12.680.244/0001-41.

Protocolo: 858138
eXtrato do terMo de FoMeNto: 73/2022
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/1220805
daTa dE raTificaÇÃo: 27/09/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 73/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo  “JUNToS PElo ESPorTE”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 27/09/2022 a 30/01/2023.
oSc: iNSTiTUTo dUrVal rEiS Para dESENVolViMENTo aVaNÇado do 
NordESTE ParaENSE – i.d.r, cNPJ Nº 12.680.244/0001-41.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
Pi: 22EMEN00353
Valor: r$2.500.000,00
daTa da aSSiNaTUra: 27/09/2022.
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 858134
eXtrato do terMo de FoMeNto: 76/2022
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/495323
daTa dE raTificaÇÃo: 27/09/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 76/2022 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dE-
SENVolViMENTo do ProJETo “MElHoria ESTrUTUral ESPorTiVa daS 
liGaS dE fUTEBol E doS clUBES aMadorES do Pará”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT E ar-
TiGo 31 e demais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 27/09/2022 a 29/12/2022
oSc: aSSociaÇÃo dE liGaS ESPorTiVaS dE caraJáS (alca) cNPJ Nº: 
21.782.733/0001-03.
Valor coNcEdENTE (SEEl): r$ 500.000,00 (quinhentos mil)
ProPoNENTE: r$ 27.000,00 (vinte sete mil)
Valor ToTal: r$ 527.000,00 (quinhentos e vinte e sete mil)
 doTaÇÃo orÇaMENTária:
correndo a despesa à conta da seguinte dotação orçamentária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
Pi: 22dEf379609
Valor: r$ 500.000,00
daTa da aSSiNaTUra: 27/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 858624
eXtrato do terMo de FoMeNto: 74/2022
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/1221920
daTa dE raTificaÇÃo: 27/09/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 74/2022 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dE-
SENVolViMENTodo “ProJETo aPrENdENdo coM ESPorTE” que serão 
realizadas nos Municípios de Bragança e augusto correa no Estado do Pará.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT E ar-
TiGo 31 e demais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 27/09/2022 a 30/01/2023
oSc: iNSTiTUTo dUrVal rEiS Para dESENVolViMENTo aVaNÇado No 
NordESTE ParaENSE – i.d.r. cNPJ Nº: 12.680.244/0001-41.
doTaÇÃo orÇaMENTária:

correndo a despesa à conta da seguinte dotação orçamentária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
Pi: 22dEMG00387
Valor: r$ 2.586.000,00
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
Pi: 21EMEN00427
Valor: r$ 24.000,00
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
Pi: 22dEMP00515
Valor: r$ 30.000,00
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
Pi: 21dEMP00703
Valor: r$ 60.000,00
Valor ToTal: r$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil)
daTa da aSSiNaTUra: 27/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 858302
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 
74/2022
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/1221920
daTa dE raTificaÇÃo: 27/09/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 74/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do “ProJETo aPrENdENdo coM o ESPorTE” nos Municí-
pios de Bragança e augusto correa no Estado do Pará.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT e arT. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
Valor ToTal: r$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil).
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 74/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal 
n° 13.019/2014 visando firmar parceria com a INSTITUTO DURVAL REIS 
Para dESENVolViMENTo aVaNÇado No NordESTE ParaENSE – i.d.r. 
cNPJ Nº: 12.680.244/0001-41.

Protocolo: 858304
eXtrato do terMo de FoMeNto: 75/2022
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/1051550
daTa dE raTificaÇÃo: 27/09/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 75/2022 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dE-
SENVolViMENTodo ProJETo “NordESTE dE JiU-JiTSU” em caPaNEMa 
E iGaraPÉ-aÇU/Pa.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14arTiGo 29, caPUT E arTi-
Go 31 e demais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 27/09/2022 a 23/12/2022.
oSc: GrEMio rEcrEaTiVo Bloco carNaValESco ESTaÇÃo TErcEira, 
cNPJ Nº: 05.141.205/0001-00.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
correndo a despesa à conta da seguinte dotação orçamentária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
Pi: 22dEMP00512
Valor: r$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de reais).
daTa da aSSiNaTUra: 27/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 858385
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 
75/2022
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/1051550
daTa dE raTificaÇÃo: 27/09/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 75/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo ProJETo “NordESTE dE JiU-JiTSU”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT e arT. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de 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 75/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal n° 
13.019/2014 visando firmar parceria com o GREMIO rEcrEaTiVo Bloco 
carNaValESco ESTaÇÃo TErcEira, cNPJ Nº: 05.141.205/0001-00.

Protocolo: 858386
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secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 657/GePs/setUr de 26 de seteMBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/815733; combinado aos 
arts. 98 e 99 da lei 5.810/94; rESolVE: i- coNcEdEr a servidora rEGi-
Na EliZaBETH carValHo doS SaNToS, Mat. 3225631/1, Economista, 30 
(trinta) dias de licença prêmio, referente ao exercício aquisitivo 17/06/2016 
a 16/06/2019. ii- aUToriZar que a referida licença seja usufruída no pe-
ríodo de 03/10/2022 a 01/11/2022. ordENador: aNdrEY caSSio dE 
SoUZa PiMENTEl. diretor de administração e finanças, em exercício.

Protocolo: 858540

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 605/2022/GGP/dPG, de 26/09/2022. o deFeNsor 
PÚBLico-GeraL do estado do ParÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 8º, i, 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 2022/1227251; RESOLVE: Conceder, Gratificação de Acumulação aos 
defensores Públicos, na forma abaixo discriminada:

deFeNsor (a)
PÚBLico (a) MatrÍcULa titULaridade/ 

desiGNaÇÃo acUMULaÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo

Gabriel
Monteiro

duarte Pereira
5931562

3ª defensoria
Pública cível e crimi-

nal de Marituba

1ª defensoria
Pública cível 
e criminal de 

Marituba

10% do
vencimento-base, nos
termos do art. 2º, da
resolução do cSdP nº
283, de 16/11/2021.

08/09/2022 a
23/09/2022

Gabriel
Monteiro

duarte Pereira
5931562

3ª defensoria
Pública cível e crimi-

nal de Marituba

2ª defensoria
Pública cível 
e criminal de 

Marituba

10% do
vencimento-base, nos
termos do art. 2º, da
resolução do cSdP nº
283, de 16/11/2021.

08/09/2022 a
23/09/2022

Gabriel
Monteiro

duarte Pereira
 

5931562
3ª defensoria

Pública cível e crimi-
nal de Marituba

audiências 6ª 
defensoria

Pública criminal 
de ananindeua

5% do
vencimento-base, nos

termos do art. 3º, 
inciso iii da

resolução do cSdP nº
283, de 16/11/2021.

26/09/2022 a
19/12/2022

Paula Barros
Pereira de

farias oliveira

5895961
 

1ª defensoria
Pública cível e

criminal de
Benevides

3ª defensoria
Pública e

criminal de
Benevides

5% do
vencimento-base, nos
termos do art. 4º da

resolução do cSdP nº
283, de 16/11/2021.

12/09/2022 a 
23/09/2022

Brunno
aranha e
Maranhão

5931561 2ª defensoria Pública 
cível e criminal de B

3ª defensoria
Pública e

criminal de
Benevides

5% do
vencimento-base, nos
termos do art. 4º da

resolução do cSdP nº
283, de 16/11/2021.

12/09/2022 a 
23/09/2022

JoÃo PaULo carNeiro GoNÇaLVes LÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

 
Protocolo: 858100

Portaria Nº 606/2022/GGP/dPG/27/09/2022. a Subdefensora 
Pública Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições delegadas pelo art. 
1º, Viii, da portaria nº 156/2020 – GaB/dPG, de 02 de julho de 2020 e 
pelo art. 9º. V, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006; 
considerando o disposto nos artigos 7º, § 4º da resolução nº 299, de 07 de 
fevereiro de 2022, a qual dispõe sobre a realização de Plantão pelas de-
fensorias Públicas vinculadas à diretoria Metropolitana e à diretoria do in-
terior, alterada e acrescida pela resolução cSdP nº 300, de 21 de fevereiro 
de 2022; considerando os processos administrativos internos que versam 
sobre os pedidos de folgas compensatórias formulados pelos defensores 
Públicos figurantes no rol desta em razão da realização de plantões, cujas 
manifestações das respectivas diretorias da Metropolitana e do interior são 
favoráveis à concessão; considerando o Processo administrativo Eletrônico 
nº 2022/1239115; rESolVE: conceder folgas compensatórias na forma 
abaixo estabelecida em razão da realização de Plantão pelos (as) seguintes 
defensores (as) públicos (as):

NoMe MatrÍcULa PerÍodo de FoLGas

demétrius rebessi 5964266

24, 25, 26, 29, 30 e
31/08/2022;

01, 02, 05 e 06/09/2022;
21, 22, 23, 24 e 25/11/2022

roberta oliveira Moreira 5895965 13 e 14/10/2022

luana rochelly Miranda de lima Pereira 5896004 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23,
26, 27 e 28/09/2022

adonai oliveira Brasil Batista farias 57198591 13 e 14/10/2022;
16 e 19/12/2022

rodrigo Silva Massolio 5931574 25, 26, 27 e 31/10/2022;
01/11/2022

flávia christina Maranhão campos Gomes 57234676 01, 05, 06 e 08/09/2022
arclébio avelino da Silva 57191002 13 e 14/10/2022

arthur correa da Silva Neto 55589073 13, 14 e 15/09/2022
dyego azevedo Maia 55589058 13, 14, 15 e 16/09/2022

ronaldo Nogueira Marques 5957733 04, 05 e 06/10/2022
isabele castro da Silva lima 5957719 06/09/2022

rossivagner Santana dos Santos 55589163 13, 18, 19, 20 e 25/10/2022
Marcelo della corte leite 5895967 17 e 18/10/2022

José rogério rodrigues Menezes 5935435 14, 16, 17 e 18/11/2022
Marina Gomes Noronha Santos 5896002 16, 17 e 18/11/2022

alba aline Mourão Gouvêa 57190994 19, 20 e 21/10/2022
Walter augusto Barreto Teixeira 54191077 03, 04, 05 e 06/10/2022
rodrigo cerqueira de Miranda 55588725 21, 24, 25, 26 e 27/10/2022
cezar Thiago Barreto correia 5957714 03, 04, 05, 06 e 07/10/2022

MÔNica PaLHeta FUrtado BeLÉM dias
SUBdEfENSora PÚBlica GEral do ESTado do Pará

 
 

Protocolo: 858546
Portaria Nº 607/2022/GGP/dPG/27/09/2022. a Subdefensora 
Pública-Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas pelo art. 1º, inci-
so Vi, da portaria nº 156/2020 – GaB/dPG, de 02 de julho de 2020. consi-
derando a iNSTrUÇÃo NorMaTiVa Nº 01, dE 23 dE SETEMBro dE 2019; 
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1239115; rE-
SolVE: conceder folgas compensatórias aos servidores, abaixo relaciona-
dos, em razão de realização de plantões:

NoMe MatrÍcULa PerÍodo de FoLGas
ingrid favacho dos Santos 5935884 07/10/2022
Shaiane Silva de freitas 5925179 14, 15 e 16/09/2022

MÔNica PaLHeta FUrtado BeLÉM dias
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 858552
Portaria Nº 604/2022/GGP/dPG, de 26/09/2022. o deFeNsor 
PÚBLico-GeraL do estado do ParÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 8º, i, 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 2022/1225364; RESOLVE: Conceder, Gratificação de Acumulação à De-
fensora Pública aNaMÉlia SilVa fErrEira, na forma abaixo discriminada:

deFeNsor (a)
PÚBLico (a)

MatrÍ-
cULa

titULaridade/ 
desiGNaÇÃo acUMULaÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo

anamélia Silva ferreira 5895979
8ª defensoria

Pública criminal de 
Belém

2ª defensoria
Pública criminal 

de Beleém

10% do
vencimento-base, nos
termos do art. 2º, da

resolução do 
cSdP nº

283, de 16/11/2021.

26/09/2022 a
16/12/2022

JoÃo PaULo carNeiro GoNÇaLVes LÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 858529
Portaria Nº 608/2022/GGP/dPG/27/09/2022. a Subdefensora 
Pública Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas pelo art. 1°, 
Viii, da PorTaria nº 156/2020-GaB/dPG, de 02 de julho de 2020. con-
siderando o disposto nos artigos 7º, § 4º da resolução nº 299, de 07 de 
fevereiro de 2022, a qual dispõe sobre a realização de Plantão pelas de-
fensorias Públicas vinculadas à diretoria Metropolitana e à diretoria do in-
terior, alterada e acrescida pela resolução cSdP nº 300, de 21 de fevereiro 
de 2022; considerando o que consta no PaE nº 2022/1233039; rESolVE: 
conceder 02 (dois) dias de folgas compensatórias à defensora Pública lU-
ciaNa SaNToS filiZZola BriNGEl, id. funcional nº 55589612, em razão 
da realização de plantão, para serem gozadas nos dias 20 e 21/10/2022.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará
 

Protocolo: 858563
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Portaria Nº 592/2022/GGP/dPG, de 21 de seteMBro de 2022.
o deFeNsor PÚBLico-GeraL do estado do ParÁ, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 8°, i e Viii, da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/1177981; rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo o art. 4º da Portaria nº 548/2022/GGP/GaB/dPG, 
dE 08 dE SETEMBro dE 2022 que designou à defensora Pública lUaNa 
rocHEllY MiraNda liMa PErEira para a 2ª defensoria Pública cível e 
criminal de Marituba, publicada no d.o.E. Nº 35.109, de 09.09.2022.

JoÃo PaULo carNeiro GoNÇaLVes LÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 858488
Portaria Nº 582/2022/GGP/dPG, de 20 de seteMBro de 2022*.
o deFeNsor PÚBLico-GeraL do estado do ParÁ, no uso das atri-
buições 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 administra-
tivo Eletrônico nº 2022/978070 e 2022/1206328; 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, XiV e parágrafo único, 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.
Parágrafo único. A Comissão Sistêmica de Resolução de Conflitos da De-
fensoria Pública do Estado do Pará terá como Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente, as defensoras Públicas luciana Santos filizzola Bringel e 
ana Marina Monteiro Valente do couto, a contar de 29.08.2022”.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JoÃo PaULo carNeiro GoNÇaLVes LÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

* republicada por incorreções no d.o.e. Nº 35.128, de 26.09.2022.
Protocolo: 858397

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 609/22/GGP/dPG, de 27 de seteMBro de 2022.
considerando o Processo nº. 2022/1165073-dPG, de 09/09/2022. rESol-
VE: Tornar sem efeito a Portaria nº 535/22-dPG de 30/08/22, publicada 
no doE nº 35.100 de 01/09/2022, que concedeu 30 (trinta) dias de li-
cença Prêmio ao Servidor Público KElToN araUJo da SilVa, id funcional 
nº 57175642/ 2, referente aos triênios 2015/2018, período 03/10/2022 a 
01/11/2022. dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

MÔNica PaLHeta FUrtado BeLÉM dias
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 858400

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico, JUlGaMENTo: MENor PrEÇo Por 
loTE (iTEM).
Número: 027/2022-dPE/Pa
Processo nº: 2022/816061-dPE/Pa.
objeto: o objeto da presente licitação é contratação de empresas espe-
cializadas na prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva 
de Sistemas de refrigeração da defensoria Pública do Estado do Pará, com 
substituição de peças, componentes, módulos (inclusive externo e inter-
no), acessórios e insumos, loTES 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, em atendi-
mento das necessidades da dP/Pa, 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: 28/09/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 14/10/2022 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: 858311

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
iNeXiGiBiLidade Nº 15/2022
Processo Nº 2022/941452- 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 por seu defensor Público Geral, no âm-
bito das atribuições legais conferidas pelo inciso Viii do art. 8º da lei 
complementar nº 054/2006, com base nos elementos constantes nos au-
tos do presente processo e, fundamentado no art. 25, ii, da lei federal nº 
8.666/93, rESolVE autorizar a contratação por iNEXiGiBilidadE dE li-
ciTaÇÃo da empresa UNBoX EVENToS lTda, cNPJ nº 39.423.535/0001-
00, com sede à Rua Casa do Ator, nº 1117, Conj. 92, Edif. The Taj Office, 
Bairro: Vila olimpia, cEP: 04.546-004, São Paulo/SP, , visando a inscri-

ção de cinco servidores/defensores desta defensoria Pública do Estado do 
Pará, na fENalaW 2022, que ocorrerá no período de 19 a 21 de outubro 
de 2022, pelo Valor Global de r$ 13.175,00 (treze mil, cento e setenta e 
cinco reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.128.1492.8740
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 1050008740c
Gp Pará: 273751
Em consequência, autorizo a contratação acima, e determino que seja 
dada a devida publicidade legal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
dEfENSor PÚBlico GEral
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo 15/2022
ProcESSo Nº 2022/941452- dPE
data: 19/09/2022
ordenador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo 
defensor Público Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 858604

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso
decisÃo sUPerior e reaBertUra da LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 02/2021 dP/Pa
Processo nº 2021/403755
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada dE ENGENHaria 
Para a coNSTrUÇÃo da NoVa SEdE da dEfENSoria PÚBlica no distri-
to de icoaraci - Belém/Pa.
Tendo em vista a decisão superior, a qual, após análise da decisão da cEl 
quanto ao recurso apresentado pela empresa Texas construções e Sanea-
mento ltda EPP, nos seguintes termos:
“3. do diSPoSiTiVo:
17. ante o exposto, nos termos da fundamentação acima esposada, em 
consonância com os princípios da razoabilidade, segurança jurídica, prin-
cípio da livre concorrência, da ampla concorrência, principalmente, su-
premacia do interesse público, devidamente plasmados na carta Magna 
e discriminados na lei nº 8.666/99, conheço do recurso e, no mérito, o 
julgo ProcEdENTE, com a consequente HaBiliTaÇÃo das empresas que 
procedam a juntada da declaração na qual se comprometa, em prazo ra-
zoável, a contratar profissional da Engenharia Mecânica, conforme exigido 
pelo instrumento convocatório.
18. Esclarece-se que, em razão do princípio da isonomia, a aplicação da 
presente decisão deverá se estender às demais licitantes (no sentido de 
permitir a apresentação da retromencionada declaração) que porventura 
tenham sido inabilitadas por conta do mesmo motivo.
19. Por fim, sanadas as demais providências, DETERMINO a urgência na 
realização das etapas posteriores, referentes à ToMada dE PrEÇoS nº 
02/2021 – dP/Pa, com fundamento na legislação, doutrina e jurisprudência 
expostas na decisão, e ainda em consonância com os princípios do julga-
mento objetivo, isonomia e vinculação ao ato convocatório, todos da lei 
nº 8666/93.
20. remetam-se os autos à coordenação de licitações, contratos e con-
vênios (clcc), para a adoção das providências administrativas necessárias 
quanto à continuidade do certame, com a urgência que o caso requer.
21. dê-se ciência à diretoria administrativa e financeira (daf).
22. Expeça-se o necessário. cumpra-se.
Belém, 20 de setembro de 2022.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará”
assim, o presente aviso serve para intimar as licitantes participantes da 
Tomada de Preços em questão, as quais foram inabilitadas por não terem 
apresentado caT para o serviço de execução de instalações frigorígenas 
em edificações com área mínima de 250,00 m² cadastrada junto ao CREA 
por Engenheiro Mecânico (item 12.5.3, letra m do Edital) para apresentar 
declaração na qual se comprometa a contratar profissional da Engenharia 
Mecânica, conforme exigido pelo instrumento convocatório.
aqui vale ressaltarmos que as empresas inabilitadas pelo descumprimento 
apenas do item 12.5.3, letra m do edital foram as seguintes: coNTiNEN-
Tal SErVicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli, aoKi E SoUZa ENGE-
NHaria lTda, NoVa PráTica ENGENHaria EirEli, TEXaS coNSTrUÇÕES 
E SaNEaMENTo lTda EPP e coNSTrUTora MaGUEN lTda, conforme decisão 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.100, de 01/09/2022.
o prazo para apresentação da citada declaração será até o dia da sessão para 
abertura dos envelopes de propostas das empresas habilitadas, devendo a 
citada declaração ser apresentada até o momento da abertura da sessão.
as declarações poderão ser apresentadas de forma física nesta defensoria 
Pública do Estado do Pará ou encaminhadas por e-mail, desde que assina-
das de forma eletrônica.
- Endereço de e-mail: licitacao@defensoria.pa.def.br.
- Endereço da defensoria Pública do Estado do Pará: rua Padre Prudêncio, 
nº 154, 2º andar, Sala da clcc, bairro campina, Belém/Pará.
a defensoria Pública do Estado do Pará, por meio da comissão Especial de 
licitação, torna público para conhecimento dos interessados, reabertura 
da Tomada de Preços nº 02/2021, a qual se encontrava em fase recursal 
sobre a Habilitação, conforme a seguir:
data da sessão para abertura dos envelopes contendo as propostas: dia 
05/10/2022 (quarta-feira), às 10h (horário local), na sala de reuniões da 
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diretoria administrativa e financeira, localizada na rua Padre Prudêncio, 
nº 154, 2º andar, bairro campina, Belém/Pará.
Telefones: (91) 3201-2777 / (91) 97400-6058.
os autos do processo, bem como referida decisão na íntegra, encontram-
se a disposição dos interessados na defensoria Pública do Estado do Pará, 
sito a rua Padre Prudêncio, nº 154, 2º andar, Sala da clcc, bairro campi-
na, Belém/Pará, ou pelo e-mail licitacao@defensoria.pa.def.br.
dê-se ciência e publique-se.
Belém (Pa), 27 de setembro de 2022.

tÁssia de FÁtiMa do reGo Pereira
Presidente da cEl

Protocolo: 858205

JUdiciÁrio
.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 064/tJPa/2022
oBJETo: aquisição  de  portas  giratórias  detectoras  de  metais,  com  
serviços  de  instalação (ativação  e  teste),  relocação  e  substituição,  
treinamento e  assistência  técnica,  com reposição integral de peças du-
rante o período de garantia (24 meses), para o Prédio Sede do TJ/Pa, 
fóruns  criminal  e  cível  da  capital, fórum  de  ananindeua  e  Juizado  
Especial  da Tamandaré, incluindo desinstalação das portas giratórias a 
serem substituídas, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas no termo de referência, anexo i do edital. SESSÃo PÚBlica: 
14/10/2022, às 09h30min, horário de Brasília, no endereço eletrônico 
www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942. Edital disponível em: 
www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone 
(91)3205-3206, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 
27 de setembro de 2022. Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 858625

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 059/2022
o triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ –tJPa, neste ato 
representado por sua Secretária de administração, dEBora  MoraES  
GoMES, designada pela Portaria nº. 450/2021-GP de 1º de fevereiro de 
2021, publicada no diário de Justiça do dia 02 de fevereiro de 2021, no 
uso de suas atribuições, resolve homologar em  favor  da empresa EM-
PrESa coElHo QUEiroZ coNSTrUÇÕES EirEli, inscrita no cNPJ/Mf 
15.142.883/0001-41, com endereço avenida dr. freitas, n.º 1628, conjun-
to itaúba, alameda 87, n.º 77, bairro: Pedreira cidade de Belém,  Estado  
do  Pará, cEP: 66.087-830, e-mail:cqcoelhoqueiroz@gmail.com, neste ato 
representada pelo Sr. rodolfo  PiNHEiro  dE  SoUZa, inscrito no cPf/
Mf sob o n.º: 356.172.252-00, a dispensa de licitação fundamentada no 

artigo 24, Xi da lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, para  lo-
cação  de  imóvel  cuja  finalidade  é a execução  do  remanescente  de 
obra  da construção novo  fórum  da  comarca  de São  félix  do  Xingu, 
conforme consta no processo TJPa-MEM-2022/41950. Belém/Pa, 23 de se-
tembro de 2022. // responsável pela assinatura: dÉBora MoraES GoMES 
- Secretária de administração.

Protocolo: 858162

coNVÊNio
.

extrato do acordo de cooperação técnica nº. 018/2022-tJPa// 
Partes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, cNPJ nº 
04.567.897/0001-90 e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, cNPJ/Mf 
sob o nº. 00.368.105/0001-06// objeto: acordo de cooperação Técnica 
para parceria e expansão do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), 
com o objetivo de implementar em todas as comarcas da capital e do 
interior, o módulo criminal do sistema referido. // Vigência: 2 (dois) anos, 
contados da data da sua assinatura podendo ser renovado caso haja in-
teresse dos partícipes. // recursos: cada partícipe será responsável pelas 
despesas decorrentes da execução de suas demandas e ações vedada a 
transferência de recursos financeiros.6// Foro: Belém/PA // Data da assi-
natura: 26/09/2022//. responsável pela assinatura: célia regina de lima 
Pinheiro – desembargadora Presidente do TJ/Pa.

Protocolo: 858338

triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

reaViso de LicitaÇÃo
o Pregoeiro do TcM/Pa, designado pela Portaria nº 0638/2022/TcM/Pa, 
aViSa que o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 012/2022/TcMPa, sob o Tipo ME-
Nor PrEÇo Por loTE, marcado para o dia 30.09.2022, às 08:00h, em 
razão de alterações no Edital, foi adiado para ter sua aBErTUra no dia 
13.10.2022, às 08:00, no site: www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil.
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de ser-
viços de organização, planejamento e realização de concurso público para 
o provimento de cargos efetivos de nível médio e superior do quadro de 
pessoal do TcMPa.
diSPoNiBilidadE do EdiTal: Portal do TcMPa: www.tcm.pa.gov.br e 
www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil.
Belém-Pa, 28 de setembro de 2022.

LeoNardo raFaeL FerNaNdes
Pregoeiro

Protocolo: 858376

ESTADO DO PARÁ – PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2021 A AGOSTO/2022

 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS

(Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS

SET/21 OUT/21 NOV/21 DEZ/21 JAN/22 FEV/22 MAR/22 ABR/22 MAI/22 JUN/22 JUL/22 AGO/2022

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 12.228.245,86 12.046.996,88 12.041.775,02 21.859.161,45 12.874.905,11 12.913.339,96 12.665.342,74 12.525.633,89 30.710.671,34 13.271.352,34 13.072.129,97 12.855.008,79 179.064.563,35 284.217,43

    Pessoal Ativo 9.998.250,39 9.880.391,73 9.781.832,02 17.770.823,82 10.640.216,36 10.647.641,56 10.471.680,04 10.356.336,72 28.526.324,36 10.591.298,45 10.778.325,35 10.573.977,04 150.017.097,84 284.217,43

      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 8.319.221,93 8.229.613,58 8.132.138,56 14.558.732,85 8.941.300,58 8.933.949,83 8.767.076,49 8.649.123,39 26.804.286,19 8.771.937,26 9.011.967,08 8.825.593,94 127.944.941,68 284.217,43

      Obrigações Patronais 1.679.028,46 1.650.778,15 1.649.693,46 3.212.090,97 1.698.915,78 1.713.691,73 1.704.603,55 1.707.213,33 1.722.038,17 1.819.361,19 1.766.358,27 1.748.383,10 22.072.156,16

    Pessoal Inativo e Pensionistas 2.229.995,47 2.166.605,15 2.259.943,00 4.088.337,63 2.234.688,75 2.265.698,40 2.193.662,70 2.169.297,17 2.184.346,98 2.680.053,89 2.293.804,62 2.281.031,75 29.047.465,51

      Aposentadorias, Reserva e Reformas 1.739.328,99 1.678.785,70 1.734.498,76 3.178.149,03 1.725.242,82 1.752.300,51 1.696.202,15 1.685.265,74 1.697.169,54 2.193.186,18 1.807.044,32 1.797.000,32 22.684.174,06

      Pensões 490.666,48 487.819,45 525.444,24 910.188,60 509.445,93 513.397,89 497.460,55 484.031,43 487.177,44 486.867,71 486.760,30 484.031,43 6.363.291,45

    Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 2.534.052,98 2.072.022,67 2.073.256,90 4.032.903,85 1.785.452,46 2.076.669,21 1.951.864,92 1.934.548,98 19.833.529,69 1.965.137,63 2.216.076,63 2.038.653,37 44.514.169,29

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 741.587,14 287.057,00 265.168,61 479.550,15 ,00 41.115,73 59.185,20 51.229,13 21.102,51 ,00 13.202,00 96.977,55 2.056.175,02

Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 33.824,00 33.824,00 33.824,00 101.472,00

Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 46.409,55 6.839,76 29.962,38 10.933,21 18.512,81 217.537,03 59.230,85 46.133,08 17.942.260,83 15.976,56 137.955,56 22.643,47 18.554.395,09

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 1.746.056,29 1.778.125,91 1.778.125,91 3.542.420,49 1.766.939,65 1.818.016,45 1.833.448,87 1.837.186,77 1.870.166,35 1.915.337,07 2.031.095,07 1.885.208,35 23.802.127,18

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 9.694.192,88 9.974.974,21 9.968.518,12 17.826.257,60 11.089.452,65 10.836.670,75 10.713.477,82 10.591.084,91 10.877.141,65 11.306.214,71 10.856.053,34 10.816.355,42 134.550.394,06 284.217,43

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 31.912.422.468,66 -

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 22.007.592,00 -

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)  144.512.186,00 -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 31.745.902.690,66 -

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 134.834.611,49 0,42

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 190.475.416,14 0,60

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 180.951.645,34 0,57

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 171.427.874,53 0,54

FONTE: SIAFEM/PA; DIROR/DIORF, 26/set/22 às 10h. 

Nota 3: No 1º qua/ 2022, no mês de janeiro, foi inserido indevidamente, em Despesas de Exercícios Anteriores, o valor de R$ 18.512,81, (R$ 2.746,31 Ativo; R$ 15.766,50 Inativo), e no mês de fevereiro – R$ 15.766,50 Inativo. Esses valores foram ajustados no mês de maio/2022, por estarem  no período de apuração do RGF.

Nota 4: A despesa com Pessoal, obedece a Resolução nº 17.793/2009  do TCE/PA.

MARA LÚCIA BARBALHO DA CRUZ
Conselheira Presidente

ADÉLIA MONTEIRO ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO
Diretora de Orçamento e Finanças Coordenador de Controle Interno

INSCRITAS EM  
RESTOS A 

PAGAR NÃO   
PROCESSADOS1 

(b)

TOTAL 
(ÚLTIMOS 12 

MESES) 
(a)

    Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou 
de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)

Nota1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de 
cancelamento podem ser excluídos.

Nota 2: Deixou de ser computado em Despesas de Exercícios Anteriores, nos meses de mai, jun e jul, os valores de R$ 13.189,93, respectivamente, totalizando R$ 39.569,79 referente a Pensionistas, sendo inserido no mês de setembro/21. Assim como também as despesas decorrentes de Indenizações de Inativos nos meses de mai, jun, jul,  os valores 
respectivos de R$ 64.455,73 e em agosto R$ 54.583,57, totalizando R$ 247.950,76 e computado no mês de setembro/21.



diário oficial Nº 35.132  83Quarta-feira, 28 DE SETEMBRO DE 2022

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.252, de 26 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 021/2022 - ciS, de 08 de setembro de 
2022, protocolizado sob o Expediente nº 015702/2022,
r E S o l V E:
i – desiGNar o servidor aNdErSoN fEliPE calaNdriNi BraGa, audi-
tor de controle Externo, matrícula nº 0101524, como pregoeiro, no proces-
so licitatório modalidade Pregão Eletrônico, para aquisição de subscrições 
e licenças de uso perpétuo para software VMware NSX incluindo módulos 
e softwares de segurança adicionais além de créditos de serviços para o 
Tribunal de contas do Estado do Pará (TcE-Pa).
ii – desiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: la-
riSSa BETHÂNia liMa Mafra airES , auditor de controle Externo, ma-
trícula nº 0101579, rENaTa PiQUEira dE aNdradE SoarES, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101802, JadE loBaTo NoBrE, assessor 
de conselheiro - NS-01, matrícula nº 0101458, JoSÉ rodolfo lEiTE 
JUcá, auxiliar Técnico de controle Externo, matrícula nº 0695564, Márcia 
BaSToS Naif daiBES, auditor de controle Externo, matrícula nº 0695335, 
GiSElE MoUra dE QUEiroZ, auditor de controle Externo, matrícula nº 
0100866, ViTor HUGo daNTaS MoNTEiro, auditor de controle Externo, 
matrícula nº 0101118 e THYaGo SoUZa dE aNdradE, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101087.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 858403

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 39.250, de 26 de seteMBro de 2022.*
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo o art. 2º, da lei nº 9.709/2022;
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de expediente proto-
colizado sob o nº 016707/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira, matrícula nº 
0100828, 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, referentes ao triênio de 
21-09-2017/2020, nos termos do artigo 2º, da lei nº 9.709/2022, no pe-
ríodo de 26-09 a 24-11-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

*republicada por ter saído com incorreção no d.o.e nº 35.130 de 
27/09/2022.

Protocolo: 858370
Portaria Nº 39.254, de 26 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo o art. 2º, da lei nº 9.709/2022;
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de expediente proto-
colizado sob o nº 016614/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr à conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES, 
matrícula nº 0101359, 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, referen-
tes ao triênio de 21-09-2017/2020, nos termos do artigo 2º, da lei nº 
9.709/2022, no período de 26-09 a 24-11-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 858345
Portaria Nº 39.256, de 27 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo o art. 2º, da lei nº 9.709/2022;
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de expediente proto-
colizado sob o nº 016968/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior, ma-
trícula nº 0100673, 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, referentes ao tri-
ênio de 21-09-2017/2020, nos termos do artigo 2º, da lei nº 9.709/2022, 
no período de 14-11-2022 a 12-01-2023.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 858415
Portaria Nº 39.257, de 27 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo o art. 2º, da lei nº 9.709/2022;
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de expediente proto-

colizado sob o nº 016956/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao conselheiro odiloN iNácio TEiXEira, matrícula nº 
0101025, 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, referentes ao triênio de 
21-09-2017/2020, nos termos do artigo 2º, da lei nº 9.709/2022, no pe-
ríodo de 03-10-2022 a 01-12-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 858413

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.255, de 27 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 027/2022 – difi, protocolizado sob o 
Expediente nº 016665/2022,
r E S o l V E:
i – desiGNar a servidora lÍVia alMEida cardoSo, auxiliar Técnico de 
controle Externo, matrícula nº 0101675, para exercer em substituição a 
função gratificada de Coordenadora de Orçamento e Finanças, durante o 
impedimento do titular lUciVal SilVa dE SENa, no período de 27-09 a 
03-10-2022.
ii – deLeGar à servidora lÍVia alMEida cardoSo, auxiliar Técnico 
de controle Externo, matrícula nº 0101675, poderes para liberar arquivos 
de pagamento nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil S/a, no 
período de 27-09 a 03-10-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 858409
Portaria Nº 39.253, de 27 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 027/2022 - difi protocolizado sob o 
expediente nº 016665/2022.
r E S o l V E:
desiGNar o servidor lUciVal SilVa dE SENa, analista auxiliar de con-
trole Externo, matrícula nº 0100486, para exercer em substituição o cargo 
em comissão de diretor de finanças, durante o impedimento da titular, 
aNa clEidE dE oliVEira, no período de 27-09 a 03-10-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 858406

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria correGedoria nº 004, de 26 de seteMBro de 2022.
institui a comissão Permanente de correições e inspeções ordinárias para 
o exercício de 2022.
o coNSElHEiro corrEGEdor do TriBUNal dE coNTaS do ESTado do 
Pará, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso iV, do art. 18, 
do regimento interno.
rESolVE:
  art. 1º fica instituída a comissão Permanente de correições e inspeções 
ordinárias para o exercício de 2022, composta pelos servidores: andréa 
Martins cavalcante (diretora da corregedoria - matrícula n.º 0695368), 
cristina Maria frazão de Souza (assessor administrativo – matrícula nº. 
0100348),
Hermann duarte ribeiro filho (assessor administrativo – matrícula nº. 
0101792);
Marcelino José fialho Junior (auditor c. Externo administrativo/direito – 
matrícula nº. 0101809).
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 3º revoga-se a Portaria corregedoria nº 003, de 11 de julho de 2022.
conselheiro fernando de castro ribeiro
corregedor do Tribunal de contas do Estado do Pará
coMUNicaÇÃo dE aUdiÊNcia
de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio TEiXEi-
ra, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor aNTÔNio NaZa-
rÉ EliaS corrÊa (cPf: XXX.283.652-XX), Prefeito à época, para que, no 
prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de 
justificativas nos autos do Processo TC/521390/2010, que trata da Tomada 
de contas instaurada na PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVa TiMBoETEUa, 
referente ao convênio SEEl Nº 044/2008 e termo aditivo, o qual encontra-
se disponível para consulta na Secretaria Geral (SEGEr), deste Tribunal.
  o Processo também poderá ser consultado na Unidade regional do TcE 
em Santarém e Marabá. Exclusivamente neste caso deverá ser agendado 
atendimento pelos fones (91) 3210-0824 e 3210-0822.
Belém, 27 de setembro de 2022.

JosÉ tUFFi saLiM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 858446
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.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 467/2022/MPc/Pa
designa membros para compor a comissão Especial destinada à realização 
de Estudos para a Gestão de Pessoas por competência, instituída pela 
Portaria n.  422/2022.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que a Portaria n. 422/2022/MPc/Pa, instituiu e designou 
os integrantes da comissão Especial destinada à realização de Estudos 
para a Gestão de Pessoas por competência;
coNSidEraNdo a necessidade de ampliação da composição da comissão, 
em conformidade com o que consta do PaE n. 2022/1214192;
coNSidEraNdo
rESolVE:
art. 1º designar, como membros da comissão Especial destinada à realiza-
ção de Estudos para a Gestão de Pessoas por competência, os servidores 
Samuel almeida Bittencourt, Silvia raquel castanhos Sabat, Elielton cha-
ves costa e carolina Martins Victer.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 27 de setembro de 2022.

Patrick BeZerra MesQUita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 858616

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa eLetrÔNica
Protocolo nº 2022/103955
com fundamento no art. 24, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93 e tendo 
em vista o resultado do procedimento de dispensa de licitação por meio de 
cotação Eletrônica nº 05/2022 - MPc/Pa (processo PaE nº 2022/103955 – 
MPc/Pa), realizado em consonância com a legislação em vigor, por meio do 
Sistema de compras do Governo federal (https://www.gov.br/compras/
pt-br/), aUToriZo a realização de despesa, com dispensa de licitação, a 
aquisição de Material de Manutenção Predial, para reposição dos estoques 
do almoxarifado, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no instrumento convocatório e seus anexos, para atender às demandas 
do Ministério Público de contas do Estado do Pará, e dEclara vencedora 
da referida cotação Eletrônica de Preços a empresa a a ViEira EirE-
li, cNPJ Nº 29.776.421/0001-90, situada à rua José de alencar, nº 180 
– Bairro Nova olinda – castanhal - Pa, cEP 68.742.135, Telefones: (91) 
98191 - 7409, correio eletrônico: alan_aguiar13@hotmail.com
a proposta declarada vencedora apresentou valor global de r$ 4.379,15 
(quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e quinze centavos) pelo lote 
Único, sendo:
i – item 01 (adesivo conexão Hidráulica - frasco de 175g), marca Tigre, 
no valor unitário de r$11,80 (onze reais e oitenta centavos), quantitativo 
de 03 (três) unidades, perfazendo um total de r$ 35,40 (trinta e cinco 
reais e quarenta centavos);
ii – item 02 (assento sanitário em polipropileno, oval e universal), marca 
Tupan, no valor unitário de r$20,36 (vinte reais e trinta e seis centavos), 
quantitativo de 05 (cinco) unidades, perfazendo um total de r$101,80 
(cento e um reais e oitenta centavos);
iii – item 03 (Boia caixa d’água, Material: Metal, Tipo: Pressão, Bitola: 
3,4 Pol, Material Balão: PVc - cloreto de Polivinila), marca Tigre, no valor 
unitário de r$ 10,95 (dez reais e noventa e cinco centavos), quantitativo 
de 02 (duas) unidades, perfazendo um total de r$21,90 (vinte e um reais 
e noventa centavos).
iV – item 04 (Botão acionamento p/ válvula de descarga), marca docol, no 
valor unitário de r$58,35 (cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), 
quantitativo de 05 (cinco) unidades, perfazendo um total de r$291,75 (du-
zentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos).
V – item 05 (ducha higiênica completa cromada –1/4” de volta), marca 
lorenzetti, no valor unitário de r$36,02 (trinta e seis reais e dois centa-
vos), quantitativo de 10 (dez) unidades, perfazendo um total de r$360,20 
(trezentos e sessenta reais e vinte centavos).

Vi – item 06 (fita Veda-rosca 10m), marca amanco, no valor unitário de 
r$1,64 (um real e sessenta e quatro centavos), quantitativo de 05 (cinco) 
unidades, perfazendo um total de r$8,20 (oito reais e vinte centavos).
Vii – item 07 (obturador coaxial para caixa de descarga embutida), marca 
Hidra, no valor unitário de r$134,35 (cento e trinta e quatro reais e trinta e 
cinco centavos), quantitativo de 05 (cinco) unidades, perfazendo um total 
de r$671,75 (seiscentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).
Viii – item 08 (obturador universal para descarga acoplada), marca deca, 
no valor unitário de r$53,04 (cinquenta e três reais e quatro centavos), 
quantitativo de 05 (cinco) unidades, perfazendo um total de r$265,20 (du-
zentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).
iX – item 09 (reparo válvula descarga de 1.1/4), marca Hydra, no valor 
unitário de r$31,90 (trinta e um reais e noventa centavos), quantitativo de 
05 (cinco) unidades, perfazendo um total de r$159,50 (cento e cinquenta 
e nove reais e cinquenta centavos).
X – item 10 (Válvula para lavatório em inox), marca deca, no valor unitário 
de r$43,26 (quarenta e três reais e vinte e seis centavos), quantitativo de 
05 (cinco) unidades, perfazendo um total de r$216,30 (duzentos e dezes-
seis reais e trinta centavos).
Xi – item 11 (Veda anel para vaso sanitário), marca Tigre, no valor unitá-
rio de r$7,19 (sete reais e dezenove centavos), quantitativo de 02 (duas) 
unidades, perfazendo um total de r$14,38 (quatorze reais e trinta e oito 
centavos).
Xii – item 12 (lâmpada fluorescente – T5 127 4000K), marca Philips, no 
valor unitário de r$9,03 (nove reais e três centavos), quantitativo de 05 
(cinco) unidades, perfazendo um total de r$45,15 (quarenta e cinco reais 
e quinze centavos).
Xiii – item 13 (lâmpada fluorescente – T8 20W 6400K / f127W), marca 
Empalux, no valor unitário de r$10,82 (dez reais e oitenta e dois centa-
vos), quantitativo de 05 (cinco) unidades, perfazendo um total de r$54,10 
(cinquenta e quatro reais e dez centavos).
XiV – item 14 (luminária de emergência), marca intelbras, no valor uni-
tário de r$15,82 (quinze reais e oitenta e dois centavos), quantitativo de 
05 (cinco) unidades, perfazendo um total de r$79,10 (setenta e nove reais 
e dez centavos).
XV – item 15 (reator Eletrônico 2x T5 127 W), marca reg, no valor unitário 
de r$19,04 (dezenove reais e quatro centavos), quantitativo de 40 (qua-
renta) unidades, perfazendo um total de r$761,60 (setecentos e sessenta 
e um reais e sessenta centavos).
XVi- item 16 (reator eletrônico 2x T5 28W), marca reg, no valor de unitá-
rio de r$130,00 (cento e trinta reais), quantitativo de 05 (cinco) unidades, 
perfazendo um total de r$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
XVii – item 17 (reator eletrônico 2x T8 20W), marca reg, no valor unitário 
de r$65,46 (sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), quantita-
tivo de 05 (cinco) unidades, perfazendo um total de r$327,30 (trezentos e 
vinte e sete reais e trinta centavos).
XViii – item 18 (Bucha pvc 10mm, com acabamento), marca Sforplast, no 
valor unitário de r$0,16 (dezesseis centavos), quantitativo de 20 (vinte) 
unidades, perfazendo um total de r$3,20 (três reais e vinte centavos).
XiX – item 19 (Bucha pvc 4mm, com acabamento), marca fixtil, no valor 
unitário de r$1,70 (um real e setenta centavos), quantitativo de 30 (trinta) 
unidades, perfazendo um total de r$51,00 (cinquenta e um reais).
XX – item 20 (Bucha pvc 5mm, com acabamento), marca formix, no valor 
unitário de r$1,07 (um real e sete centavos), quantitativo de 30 (trinta) uni-
dades, perfazendo um total de r$32,10 (trinta e dois reais e dez centavos).
XXI – Item 21 (Bucha pvc 8mm, com acabamento), marca Bemfixa, no 
valor unitário de r$0,18 (dezoito centavos), quantitativo de 20 (vinte) uni-
dades, perfazendo um total de r$3,60 (três reais e sessenta centavos).
XXii – item 22 (Bucha pvc para drywall 5mm), marca Tigre, no valor 
unitário de r$0,95 (noventa e cinco centavos), quantitativo de 30 (trinta) 
unidades, perfazendo um total de r$28,50 (vinte e oito reais e  cinquenta 
centavos).
XXiii – item 23 (fechadura para banheiro cromada), marca Pado, no valor 
unitário de r$43,45 (quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), 
quantitativo de 02 (duas) unidades, perfazendo um total de r$86,90 (oi-
tenta e seis reais e noventa centavos).
XXiV – item 24 (Kit de brocas para concreto, metal e madeira 3,0-8,0mm 
com 15 unidades ou mais), marca Bosch, no valor unitário de r$89,00 
(oitenta e nove reais), quantitativo de 01 (uma) unidade, perfazendo um 
total de r$89,00 (oitenta e nove reais).
XXV – item 25 (Prego galvanizado 18x30 – Kg), marca Gerdau, no valor 
unitário de r$21,22 (vinte e um reais e vinte e dois centavos), quantitativo 
de 01 (uma) unidade, perfazendo um total de r$21,22 (vinte e um reais e 
vinte e dois centavos).
  a despesa decorrente do procedimento ora homologado será empe-
nhada à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de trabalho: 
01.032.1493.8753.0000; Natureza da despesa: 33.90.30.00; fonte de re-
curso/origem do recurso estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 26 de setembro de 2022.

Patrick BeZerra MesQUita
  ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 858263
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.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
 o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista os elementos que instruem o processo PaE 
nº 2022/103955, HoMoloGa o resultado do procedimento de dispensa 
de licitação por meio de cotação Eletrônica nº 05/2022 - MPc/Pa, cujo 
objeto é aquisição de Material de Manutenção Predial, para reposição dos 
estoques do almoxarifado, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, para atender às 
demandas do Ministério Público de contas do Estado do Pará, realizado em 
consonância com a legislação em vigor, por meio do Sistema de compras 
do Governo federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/), e dEclara 
vencedora da referida cotação Eletrônica de Preços a empresa a a ViEira 
EirEli, cNPJ Nº 29.776.421/0001-90, situada à rua José de alencar, nº 
180 – Bairro Nova olinda – castanhal - Pa, cEP 68.742.135, Telefones: 
(91) 98191 - 7409, correio eletrônico: alan_aguiar13@hotmail.com
a proposta declarada vencedora apresentou valor global de r$ 4.379,15 
(quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e quinze centavos) pelo lote 
Único, sendo:
i – item 01 (adesivo conexão Hidráulica - frasco de 175g), marca Tigre, 
no valor unitário de r$11,80 (onze reais e oitenta centavos), quantitativo 
de 03 (três) unidades, perfazendo um total de r$ 35,40 (trinta e cinco 
reais e quarenta centavos);
ii – item 02 (assento sanitário em polipropileno, oval e universal), marca 
Tupan, no valor unitário de r$20,36 (vinte reais e trinta e seis centavos), 
quantitativo de 05 (cinco) unidades, perfazendo um total de r$101,80 
(cento e um reais e oitenta centavos);
iii – item 03 (Boia caixa d’água, Material: Metal, Tipo: Pressão, Bitola: 
3,4 Pol, Material Balão: PVc - cloreto de Polivinila), marca Tigre, no valor 
unitário de r$ 10,95 (dez reais e noventa e cinco centavos), quantitativo 
de 02 (duas) unidades, perfazendo um total de r$21,90 (vinte e um reais 
e noventa centavos).
iV – item 04 (Botão acionamento p/ válvula de descarga), marca docol, no 
valor unitário de r$58,35 (cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), 
quantitativo de 05 (cinco) unidades, perfazendo um total de r$291,75 (du-
zentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos).
V – item 05 (ducha higiênica completa cromada –1/4” de volta), marca 
lorenzetti, no valor unitário de r$36,02 (trinta e seis reais e dois centa-
vos), quantitativo de 10 (dez) unidades, perfazendo um total de r$360,20 
(trezentos e sessenta reais e vinte centavos).
Vi – item 06 (fita Veda-rosca 10m), marca amanco, no valor unitário de 
r$1,64 (um real e sessenta e quatro centavos), quantitativo de 05 (cinco) 
unidades, perfazendo um total de r$8,20 (oito reais e vinte centavos).
Vii – item 07 (obturador coaxial para caixa de descarga embutida), marca 
Hidra, no valor unitário de r$134,35 (cento e trinta e quatro reais e trinta e 
cinco centavos), quantitativo de 05 (cinco) unidades, perfazendo um total 
de r$671,75 (seiscentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).
Viii – item 08 (obturador universal para descarga acoplada), marca deca, 
no valor unitário de r$53,04 (cinquenta e três reais e quatro centavos), 
quantitativo de 05 (cinco) unidades, perfazendo um total de r$265,20 (du-
zentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).
iX – item 09 (reparo válvula descarga de 1.1/4), marca Hydra, no valor 
unitário de r$31,90 (trinta e um reais e noventa centavos), quantitativo de 
05 (cinco) unidades, perfazendo um total de r$159,50 (cento e cinquenta 
e nove reais e cinquenta centavos).
X – item 10 (Válvula para lavatório em inox), marca deca, no valor unitário 
de r$43,26 (quarenta e três reais e vinte e seis centavos), quantitativo de 
05 (cinco) unidades, perfazendo um total de r$216,30 (duzentos e dezes-
seis reais e trinta centavos).
Xi – item 11 (Veda anel para vaso sanitário), marca Tigre, no valor unitá-
rio de r$7,19 (sete reais e dezenove centavos), quantitativo de 02 (duas) 
unidades, perfazendo um total de r$14,38 (quatorze reais e trinta e oito 
centavos).
Xii – item 12 (lâmpada fluorescente – T5 127 4000K), marca Philips, no 
valor unitário de r$9,03 (nove reais e três centavos), quantitativo de 05 
(cinco) unidades, perfazendo um total de r$45,15 (quarenta e cinco reais 
e quinze centavos).
Xiii – item 13 (lâmpada fluorescente – T8 20W 6400K / f127W), marca 
Empalux, no valor unitário de r$10,82 (dez reais e oitenta e dois centa-
vos), quantitativo de 05 (cinco) unidades, perfazendo um total de r$54,10 
(cinquenta e quatro reais e dez centavos).
XiV – item 14 (luminária de emergência), marca intelbras, no valor uni-
tário de r$15,82 (quinze reais e oitenta e dois centavos), quantitativo de 
05 (cinco) unidades, perfazendo um total de r$79,10 (setenta e nove reais 
e dez centavos).
XV – item 15 (reator Eletrônico 2x T5 127 W), marca reg, no valor unitário 
de r$19,04 (dezenove reais e quatro centavos), quantitativo de 40 (qua-
renta) unidades, perfazendo um total de r$761,60 (setecentos e sessenta 
e um reais e sessenta centavos).
XVi- item 16 (reator eletrônico 2x T5 28W), marca reg, no valor de unitá-
rio de r$130,00 (cento e trinta reais), quantitativo de 05 (cinco) unidades, 

perfazendo um total de r$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
XVii – item 17 (reator eletrônico 2x T8 20W), marca reg, no valor unitário 
de r$65,46 (sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), quantita-
tivo de 05 (cinco) unidades, perfazendo um total de r$327,30 (trezentos e 
vinte e sete reais e trinta centavos).
XViii – item 18 (Bucha pvc 10mm, com acabamento), marca Sforplast, no 
valor unitário de r$0,16 (dezesseis centavos), quantitativo de 20 (vinte) 
unidades, perfazendo um total de r$3,20 (três reais e vinte centavos).
XiX – item 19 (Bucha pvc 4mm, com acabamento), marca fixtil, no valor 
unitário de r$1,70 (um real e setenta centavos), quantitativo de 30 (trinta) 
unidades, perfazendo um total de r$51,00 (cinquenta e um reais).
XX – item 20 (Bucha pvc 5mm, com acabamento), marca formix, no valor 
unitário de r$1,07 (um real e sete centavos), quantitativo de 30 (trinta) uni-
dades, perfazendo um total de r$32,10 (trinta e dois reais e dez centavos).
XXI – Item 21 (Bucha pvc 8mm, com acabamento), marca Bemfixa, no 
valor unitário de r$0,18 (dezoito centavos), quantitativo de 20 (vinte) uni-
dades, perfazendo um total de r$3,60 (três reais e sessenta centavos).
XXii – item 22 (Bucha pvc para drywall 5mm), marca Tigre, no valor 
unitário de r$0,95 (noventa e cinco centavos), quantitativo de 30 (trinta) 
unidades, perfazendo um total de r$28,50 (vinte e oito reais e  cinquenta 
centavos).
XXiii – item 23 (fechadura para banheiro cromada), marca Pado, no valor 
unitário de r$43,45 (quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), 
quantitativo de 02 (duas) unidades, perfazendo um total de r$86,90 (oi-
tenta e seis reais e noventa centavos).
XXiV – item 24 (Kit de brocas para concreto, metal e madeira 3,0-8,0mm 
com 15 unidades ou mais), marca Bosch, no valor unitário de r$89,00 
(oitenta e nove reais), quantitativo de 01 (uma) unidade, perfazendo um 
total de r$89,00 (oitenta e nove reais).
XXV – item 25 (Prego galvanizado 18x30 – Kg), marca Gerdau, no valor 
unitário de r$21,22 (vinte e um reais e vinte e dois centavos), quantitativo 
de 01 (uma) unidade, perfazendo um total de r$21,22 (vinte e um reais e 
vinte e dois centavos).
  a despesa decorrente do procedimento ora homologado será empe-
nhada à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de trabalho: 
01.032.1493.8753.0000; Natureza da despesa: 33.90.30.00; fonte de re-
curso/origem do recurso estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 26 de setembro de 2022.

Patrick BeZerra MesQUita
  ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 858260

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto ao coNtra-
to Nº 19/2021 – MPc/Pa
coNtrataNte: MiNistÉrio PÚBLico de coNtas do estado do 
ParÁ, cNPJ/MF nº 05.054.978/0001-50.
coNtratado: cLaro s/a, cNPJ/MF nº 40.432.544/0001-47
oBJETo do aPoSTilaMENTo: reajuste de preços referentes ao contrato 
nº 19/2021 – MPc/Pa, calculado mediante a aplicação da variação per-
centual do Índice de Preços ao consumidor amplo   iPca, no período de 
julho/2021 a junho/2022, positivada em 11,8867% (onze inteiros, oito mil, 
oitocentos e sessenta e sete milésimos por cento) nesse período.
daTa da aSSiNaTUra: 27/09/2022

Patrick BeZerra MesQUita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 858254

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 094/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa iNGraM Micro 
BraSil lTda (cNPJ nº 01.771.935/0008-00)
objeto do contrato: aquisição de servidor de rede em formato torre.
Justificativa do Aditamento: Acréscimo de 05 (cinco) unidades de servidor 
de rede em formato torre (item 01), ao subitem 3.2, da cláusula Ter-
ceira do Contrato, conforme justificativa do Departamento de Informática 
e Parecer nº 430/2022-aNaliSTa JUrÍdico, constantes do protocolo nº 
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12084/2022, observado o art. 65, i, “b”,e §1º, da lei nº 8.666/93 e cláu-
sula décima, item 10.1. do contrato.
data de assinatura: 26/09/2022
Valor acrescido: r$ 170.118,80 (cento e setenta mil, cento e dezoito reais 
e oitenta centavos).
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: 858190
terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo aditivo: 4º
Núm. do contrato: 120/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa TraNScaBral 
lTda (cNPJ nº 04.257.520/0001-35).
objeto do contrato: Prestação de serviços de coleta, transporte, incinera-
ção e destinação de resíduos sólidos/líquidos de saúde (lixo patológico) do 
departamento Médico e odontológico do Ministério Público.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/1993, 
c/c cláusula Nona, item 9.1. do contrato.
data de assinatura: 20/09/2022.
Vigência do aditamento: 18/12/2022 a 17/12/2023.
dotação orçamentária: 12101.03.126.1494.8943. Elemento de despesa: 
3390-39. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 858108
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 088/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa NoraUTo rENT 
a car lTda (cNPJ nº 83.368.837/0001-15)
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de transporte, incluindo veículos e motoristas devidamente 
habilitados, sem o fornecimento de combustível, para atender a demanda 
do Ministério Público do Estado do Pará.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/1993 
c/c cláusula Nona, item 9.1. do contrato; inclusão do subitem 15.1.2.1 na 
cláusula décima Quinta, item 15.1. do contrato.
data de assinatura: 26/09/2022
Vigência do aditamento: 28/09/2022 a 27/09/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-39. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 858073

diÁria
.

Portaria Nº 5331/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GeraL de JUstiÇa do estado do ParÁ, usando 
de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142459/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo dE araUJo MoUra
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.1211
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa, irituia/Pa, capitão Poço/Pa, ou-
rém/Pa, Bragança/Pa, augusto corrêa/Pa, capanema/Pa, Santa luzia do 
Pará/Pa, Peixe-Boi/Pa, Nova Timboteua/Pa, São João de Pirabas/Pa, Salinó-
polis/Pa, Bonito/Pa, Santa Maria do Pará/Pa, São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como representante do de-
partamento de recursos Humanos, do Projeto de interiorização na região 
administrativa Nordeste ii.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 5433/2022-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 143151/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo caMPoS SilVa NETo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.394

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: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Terra Santa/Pa
PErÍodo(S): 06/10/2022 - 20/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 14 e 1/2 (quatorze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5463/2022-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 143535/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 22/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Joel carlos de oliveira assunção até o município de Soure/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5464/2022-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 143426/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Soraia MarriBa SoarES KNEZ
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2864
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Pública - Participação em evento com apresen-
tação de palestra sobre impactos de agrotóxicos a partir de vistorias já 
realizadas em apoio a coordenação do cao cPc e realização de visitas 
técnicas.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5465/2022-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 143486/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciorliS frEiTaS ViaNa
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1230
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 02/09/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Realizar a entrega de ofícios em 
diversos órgãos no município de São João da Ponta/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5466/2022-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 143760/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio MarcoS PaiVa SodrE
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-a-V
MaTrÍcUla: 999.914
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa



diário oficial Nº 35.132  87Quarta-feira, 28 DE SETEMBRO DE 2022

dESTiNo(S): São João de Pirabas/Pa, Bragança/Pa, Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 07/10/2022, 13/10/2022 - 14/10/2022, 
17/10/2022 - 21/10/2022, 25/10/2022 - 31/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de lim-
peza e conservação nas dependências das PJ´s de Bragança, Salinópolis e 
São João de Pirabas/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5467/2022-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 143169/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EliSaNGEla Maria PaiVa TorrES
QUEiroZ carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2714
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Vitória do Xingu - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 20/09/2022 - 20/09/2022, 22/09/2022 - 22/09/2022, 
23/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de altamira/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5468/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 133330/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: lUiZ lUdUVico dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-c-iV
MaTrÍcUla: 999.347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de pintura 
e manutenção no prédio da Promotoria de Justiça de Santo antônio do Tauá.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5469/2022-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 143974/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SHirlEY Socorro MacHado GoiS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2860
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Vitória do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 28/09/2022 - 28/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
de atividade de formação com a rede de proteção aos direitos da criança e 
adolescentes no município de Vitória do Xingu/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5470/2022-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 143540/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdSoN GoMES dE aGUiar SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994

oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 08/09/2022 - 08/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção corretiva nos computadores que estão apresentando problemas 
de internet na PJ de São domingos do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5471/2022-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 143478/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa caroliNE dE SoUSa fErrEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.2835
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): Trairão/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 27/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar visita nas depen-
dências da Secretaria Municipal de Meio ambiente do Trairão para atuação 
na elaboração do roteiro de avaliação de Gestão ambiental
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5472/2022-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 143779/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: roBErTo XaViEr dE SoUZa fErrEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1466
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de São domingos do 
capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5473/2022-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 143863/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoEl carloS dE oliVEira aSSUNcao
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1526
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 06/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar instrução proces-
sual de Pad, bem como diligência necessária para conclusão da fase de 
instrução processual da Sindicância administrativa acusatória instaurada 
pela portaria nº 0363/2022-MP/SUBTa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5474/2022-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 144088/2022 conforme abaixo relacionado:
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NoME: iVaNilSoN PaUlo corrEa raiol
carGo/fUNÇÃo: 15o Promotor de Justiça criminal de Belém
MaTrÍcUla: 999.393
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 29/09/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5479/2022-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 143978/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBricio JoSE BarroSo SaldaNHa
carGo/fUNÇÃo: dirETor do dEParTaMENTo dE iNforMaTica - MP.
cPc-101.4
MaTrÍcUla: 999.2274
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa, irituia/Pa, capitão Poço/Pa, ou-
rém/Pa, augusto corrêa/Pa, Bragança/Pa, capanema/Pa, Santa luzia do 
Pará/Pa, Peixe-Boi/Pa, Nova Timboteua/Pa, São João de Pirabas/Pa, Salinó-
polis/Pa, Bonito/Pa, Santa Maria do Pará/Pa, São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - acompanhar a administração Superior 
em reuniões e levantamentos de demandas no Programa de Visitas às Pro-
motorias de Justiça da região administrativa Nordeste ii
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 26 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5481/2022-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 143999/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNa aUGUSTa SEQUEira dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3265
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa, irituia/Pa, capitão Poço/Pa, ou-
rém/Pa, augusto corrêa/Pa, Bragança/Pa, capanema/Pa, Santa luzia do 
Pará/Pa, Peixe-Boi/Pa, Nova Timboteua/Pa, São João de Pirabas/Pa, Sali-
nópolis/Pa, Bonito/Pa, Santa Maria do Pará/Pa, São domingos do capim/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 PGJ em visita 
institucional à região Nordeste ii
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 26 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5488/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 138509/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 26/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 

de Sessão Extraordinária do colégio de Procuradores de Justiça a convite 
do PGJ, no dia 29/08/2022, bem como representante do NiErac do evento 
“Cem anos da Semana da 22 e os Reflexos sobre as Instituições Brasilei-
ras”, no dia 30/08/2022 na cidade do Rio de Janeiro-RJ e por fim participar 
da reunião no Naf em Belém, no dia 31/08/2022
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 26 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5489/2022-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 144395/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia carValHo MEdrado aSSMaNN
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Breves
MaTrÍcUla: 999.2356
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Paragominas/Pa, Ulianópolis/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 07/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de Ulianópolis/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 26 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 858049

oUtras MatÉrias
.

extrato da Portaria nº 043/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMotor de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio 
cULtUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM, torna pública a 
Portaria nº 043/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedi-
mento administrativo nº 027221-003/2022 na Promotoria de Justiça de 
Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito 
na rua Ângelo custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade 
de Belém do Pará.
data da instauração: 21.09.2022
objeto: falta de saneamento da Estrada Santana do aurá, que prejudica 
a passagem dos moradores e dos alunos da Escola Municipal de Ensino 
infantil e fundamental Santana do aurá, bairro do aurá.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 858053
extrato da recomendação nº 002/2022-MP/3ªPJ-PGM
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Promotor de Justiça 
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa, 3ª PJ de Paragominas, com funda-
mento no art. 54, Vi, e §3º da lei complementar nº 057/06, no art. 4º, 
Inc. VI, da Resolução nº 23 – CNMP, de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 
24, §2º, i, da resolução nº 007/2019–cPJ, torna pública a instauração da 
recomendação nº 002/2022-MP/3ªPJ-PGM, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Paragominas, situada no Eixo W1, s/nº, bair-
ro célio Miranda, cEP 68.625-510 – Paragominas/Pa, telefones nºs (91) 
3729-1783 / 3729-3820.
recomendação nº 002/2022-MP/3ªPJ-PGM
requerido: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaGoMiNaS.
objeto: aMPliaÇÃo doS SErViÇoS PrESTadoS PElo crEaS dE Para-
GoMiNaS.
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa, 3ª de PJ Paragominas

Protocolo: 858062
eXtrato de Portaria
a 2ª 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 000051-440/2022, 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 039/2022-MP/2° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000051-440/2022
Objeto: “Acompanhar e fiscalizar de forma continuada, a atuação do poder 
público quanto a desobstrução das alamedas alvorada e Nossa Senhora de 
fátima, localizadas no bairro curuçambá, zona rural de ananindeua/Pa.”
Órgão de Execução Ministerial: 2° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 858059
extrato de Portaria do Procedimento Preparatório nº 000176-
151/2022– MP/2ªPJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 2º carGo da ProMoToria dE dEfESa 
do PaTriMÔNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. JoSE 
GodofrEdo PirES doS SaNToS torna pública a instauração do Procedi-
mento Preparatório nº 000176-151/2022.
informa que os termos da Portaria já estão disponíveis no Portal de consul-
tas deste Órgão Ministerial na internet, podendo ser acessado pelo SiMP.
Portaria nº 018/2022
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data de instauração: 23/09/2022
objeto: apurar possíveis irregularidades relacionadas ao Pregão Eletrônico 
nº 014/2022, pois teria sido apresentada documentação irregular.
interessado: 2ªPJ/dPP/Ma.
investigado: Banco da amazônia S/a - BaSa
Promotor: dr. JoSE GodofrEdo PirES doS SaNToS

Protocolo: 858055
extrato da Portaria n° 011/2022-MP/7ªPJMaB
 a 7ª Promotoria de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo nº 000048-920/2022 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/n, Esq. 
c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP 68502-290 – Marabá – 
Pará – fone (94) 3312-9900.

Portaria n˚ 011/2022-MP/7ªPJMAB

objeto:

Acompanhar e fiscalizar a eficiência na prestação do serviço da concessio-
nária de energia elétrica EQUaTorial Energia.

aLiNe taVares Moreira
Promotora de Justiça

Protocolo: 858072
extrato de aviso de arquivamento nº 007/2022
a ProMoTora dE JUSTiÇa EM aTUaÇÃo coNJUNTa – 1ª ProMoToria 
dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTriMÔNio PÚBlico E da MoralidadE 
adMiNiSTraTiVa dE BElÉM, dra. Sabrina Mamede Napoleão Kalume, tor-
na pública a Promoção de arquivamento referente a Notícia de fato nº 
000136-200/2022, e por intermédio deste informo a ProMoÇÃo dE ar-
QUiVaMENTo proferida nos autos da citada Notícia de fato.
data do arquivamento: 26/09/2022
Objeto: Apurar quanto ao uso indevido de igreja para fins escolares no 
município de ananindeua.
Promotora de Justiça: SaBriNa MaMEdE NÃPolEÃo KalUME
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 858067
extrato da Portaria n° 01/2022/MP/PJ de aFUÁ
o Promotor de Justiça de afuá, com fundamento no art. 54, Vi e § 3° da 
lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇao N° 23 - 
cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo n° 01/2022/MP/PJafUá que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de afuá, situada na Praça albertino Baraúna, s/n., centro, cEP 
68.890-000 - afuá - Pará - fone/Whatsapp: (96) 3689- 1332.
Portaria nº 01/2022/MP/PJ de afUá
Polo Passivo: Prefeitura Municipal de afuá e companhia de Habitação do 
Estado do Pará- coHaB/Pa.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a conclusão de 50 (cinquenta) unidades 
habitacionais destinadas à cidadãos afuaenses de baixa renda pelo Projeto 
MiNHa caSa, MiNHa Vida.
adoNiS TENÓrio caValcaNTi - Promotor de Justiça

Protocolo: 858099
extrato de Portaria do Procedimento Preparatório nº 000167-
151/2022– MP/2ªPJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 2º carGo da ProMoToria dE dEfESa 
do PaTriMÔNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. JoSE 
GodofrEdo PirES doS SaNToS torna pública a instauração do Procedi-
mento Preparatório nº 000167-151/2022.
informa que os termos da Portaria já estão disponíveis no Portal de consul-
tas deste Órgão Ministerial na internet, podendo ser acessado pelo SiMP.
Portaria nº 017/2022
data de instauração: 22/09/2022
objeto: apurar possíveis irregularidades relacionadas à concorrência Pú-
blica nº 004/2022, para elaboração de projeto executivo de complemen-
tação dos serviços destinados à arquibancada, execução de serviços e for-
necimento de materiais e equipamentos destinados ao Estádio olímpico do 
Pará (Mangueirão).
interessado: 2ªPJ/dPP/Ma.
investigado: Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas - SEdoP
Promotor: dr. JoSE GodofrEdo PirES doS SaNToS.

Protocolo: 858088
extrato da Portaria Procedimento administrativo-MP/PJsdc
o Promotor de Justiça de São domingos do capim, Thiago Takada Pereira, 
com fundamento no art. 129 da cf/88, art. 27, parágrafo único, inciso iV, 
da lei nº 8.625/93, artigo 52, inciso Vi, alínea “a” e artigo 55, parágrafo 
único, inciso iV da lei complementar Estadual nº 57, torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo, o qual se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de São domingos do capim, situada na avenida 

Magalhães Barata, casa nº 01-antigo alojamento do Banco do Brasil – 
bairro- centro cEP.68.635-000 – São domingos do capim/Pará – fone: 
(91) 3483-1459.
investigado: Paulo Elson da Silva e Silva, Prefeito Municipal de São domin-
gos do capim.
Assunto: Com finalidade de acompanhar os atos necessários ao integral 
cumprimento da sentença proferida nos autos do processo nº 0800017-
79.2020.8.14.0052, transitada em julgado em 08 de julho de 2022.
Thiago Takada Pereira – Promotor de Justiça

Protocolo: 858105
extrato do termo de recomendação
o Promotor de Justiça de São domingos do capim Thiago Takada Pereira, 
no uso de suas atribuições constitucionais e infraconstitucionais, nos ter-
mos do art. 129 da cE/88, art. 27, § único inciso iV da lei nº 8.625/93, 
era 52, inciso Vi “a” e art. 55, § único, iV da lei complementar Estadual 
nº 57, e ainda, o disposto no Eca: “art. 134... parágrafo único. constará 
da lei orçamentária Municipal previsão dos recursos necessários ao fun-
cionamento do conselho Tutelar” Tudo para que o conselho Tutelar tenha 
autonomia no exercício de suas atribuições (Eca, art. 131. Não se tratando 
aqui da dotação orçamentária para o fundo dos direitos da criança e do 
adolescente, torna pública o Termo de recomendação, a qual se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de São domingos do capim, situada 
na avenida Magalhães Barata, casa nº 01-antigo alojamento do Banco do 
Brasil – bairro- centro cEP.68.635-000 – São domingos do capim/Pará – 
fone: (91) 3483-1459.
recomendado: Paulo Elson da Silva e Silva, Prefeito Municipal de São do-
mingos do capim.
Thiago Takada Pereira – Promotor de Justiça

Protocolo: 858103
eXtrato da Portaria nº 30/2022 – MP/1ªPJ/dPP/Ma do iN-
QUÉrito ciViL nº 000231-104/2021
a ProMoTora dE JUSTiÇa aUXiliar – EM aTUaÇÃo coNJUNTa coM a 
1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da 
MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE BElÉM, dra. SaBriNa MaMEdE Na-
PolEÃo KalUME, torna pública a conversão do Procedimento Preparatório 
em inquérito civil nº 000231-104/2021, que se encontra à disposição na 
sede do Ministério Público na rua João diogo nº 100, bairro da cidade 
Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 30/2022 - data da instauração: 29/08/2022
objeto: investigar possíveis irregularidades na apuração e punibilidade em 
processos administrativos instaurados perante o comando-Geral do cBM/
Pa, bem como a existência de desvio de recursos no montante de $ 2 
(dois) milhões de reais, referente ao não repasse de consignados des-
contados nos contracheques de militares, que nunca foram devolvidos à 
instituição.
Promotora de Justiça: SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 858115
eXtrato da Portaria Nº 020/2022/MP-4PJr
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo Promotor de Justiça da 5ª região agrária - sede redenção, resol-
ve instaurar o presente Procedimento administrativo com o objetivo de 
“Acompanhar conflito agrário na Gleba Santana, localizada no município 
de conceição do araguaia”. o mencionado procedimento se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de redenção, situada na av. Manoel 
Vicente Pereira, s/nº, lotes 20/25 – Parque dos Buritis – cEP: 68.552-760 
– redenção – Pa”.
lEoNardo JorGE liMa caldaS
Promotor de Justiça Titular de Santana do araguaia
Em exercício na 4ª PJ agrária de redenção

Protocolo: 858124
Portaria Nº 5514/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o pleito do Promotor de Justiça Natural junto ao GaEco;
coNSidEraNdo os princípios constitucionais, em especial o da indivisibi-
lidade disposto no artigo 127, §1.º da constituição federal Brasileira c/c o 
disposto no artigo 18, iX, “f” da lei complementar nº 057, de 6 de julho de 
2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo as atribuições de caráter geral criminal do Grupo de atu-
ação Especial no combate ao crime organizado – GaEco;
coNSidEraNdo a resolução n.º 003/2021, de 05 de agosto de 2021;
 coNSidEraNdo o ofício n.º 182/2022-MP-PJa (SiP n.º 13805/2022),
r E S o l V E:
aUToriZar o Grupo de atuação Especial no combate ao crime organi-
zado – GaEco sob a coordenação da Promotora de Justiça aNa Maria 
MaGalHÃES dE carValHo, coordenadora do GaEco a prestar auxílio, em 
conjunto ou isoladamente, a Promotora de Justiça Monique Nathyane co-
elho Queiroz, titular da PJ de anapu/Pa, na atuação do supramencionado 
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Procedimento, tendo em vista a solicitação da mesma, em tudo respeita-
dos os direitos e garantias que assistem as pessoas envolvidas, conforme 
o previsto na legislação pertinente.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 27 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 858176
Portaria Nº 5512/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o pleito do Promotor de Justiça Natural junto ao GaEco;
coNSidEraNdo os princípios constitucionais, em especial o da indivisibi-
lidade disposto no artigo 127, §1.º da constituição federal Brasileira c/c o 
disposto no artigo 18, iX, “f” da lei complementar nº 057, de 6 de julho de 
2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo as atribuições de caráter geral criminal do Grupo de atu-
ação Especial no combate ao crime organizado – GaEco;
coNSidEraNdo a resolução n.º 003/2021, de 05 de agosto de 2021;
 coNSidEraNdo a Notícia de fato n.º 000104-130/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar o Grupo de atuação Especial no combate ao crime organizado 
– GaEco sob a coordenação da Promotora de Justiça aNa Maria MaGa-
lHÃES dE carValHo, coordenadora do GaEco a prestar auxílio, em con-
junto ou isoladamente, à Promotora de Justiça Brenda côrrea lima ayan, 
titular da PJ de Magalhães Barata/Pa, na atuação da supramencionada 
Notícia de fato, tendo em vista a solicitação da mesma, em tudo respeita-
dos os direitos e garantias que assistem as pessoas envolvidas, conforme 
o previsto na legislação pertinente.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 26 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 858170
Portaria Nº 5513/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o pleito do Promotor de Justiça Natural junto ao GaEco;
coNSidEraNdo os princípios constitucionais, em especial o da indivisibi-
lidade disposto no artigo 127, §1.º da constituição federal Brasileira c/c o 
disposto no artigo 18, iX, “f” da lei complementar nº 057, de 6 de julho de 
2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo as atribuições de caráter geral criminal do Grupo de atu-
ação Especial no combate ao crime organizado – GaEco;
coNSidEraNdo a resolução n.º 003/2021, de 05 de agosto de 2021;
 coNSidEraNdo o Procedimento investigatório criminal – Pic n.º 
008698-031/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar o Grupo de atuação Especial no combate ao crime organi-
zado – GaEco sob a coordenação da Promotora de Justiça aNa Maria 
MaGalHÃES dE carValHo, coordenadora do GaEco a prestar auxílio, em 
conjunto ou isoladamente, ao Promotor de Justiça diego Belchior ferreira 
Santana, titular da 9.ª PJ de Santarém /Pa, na atuação do supramenciona-
do Procedimento investigatório criminal (Pic) SiMP n.º 008698-031/2022, 
tendo em vista a solicitação do mesmo, em tudo respeitados os direitos 
e garantias que assistem as pessoas envolvidas, conforme o previsto na 
legislação pertinente.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 26 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 858171
extrato da Portaria nº 004/2022-MP/1ªPJM
o Promotor de Justiça titular do 1º cargo de Marituba, com fulcro no art. 
8º, inciso iii, da resolução nº 174/2017-cNMP e no art. 31, inciso iii, da 
resolução nº 007/2019- cPJ, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo protocolo SiMP nº 001598-025/2022 que se encontra em 
trâmite na Promotoria de Justiça de Marituba, com sede na rua cláudio 
Barbosa da Silva nº 380, Marituba, Pará.
Portaria nº 004/2022-MP/1ªPJM
objeto: Procedimento administrativo instaurado com o objetivo de apurar 
eventual prática de violações de direitos em face do munícipe raimundo 
de Jesus Silva que é pessoa com deficiência residente no município de 
Marituba. laércio Guilhermino de abreu, titular do 1º cargo de Promotor 
de Justiça de Marituba.

Protocolo: 858143
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 000073-440/2021, 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 0009/2021-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000073-440/2021
Objeto: “Acompanhamento e fiscalização das ações levadas a efeito para 
enfrentar os transbordamentos periódicos que ocorrem na Br 316, no tre-
cho que compreende o município de ananindeua/Pa, com base no expe-
diente eletrônico [e-mail] encaminhado pelo 5° cargo da Promotoria de 
Justiça cível e defesa do consumidor, do Meio ambiente, do Patrimônio 
cultural, da Habitação e do Urbanismo de Marituba/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: 858141
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 058348-003/2021, 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 4839.
PorTaria Nº023/2022-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 058348-003/2021
oBJETo: acoMPaNHar E fiScaliZar a PolÍTica PÚBlica dE TraSPor-
TE colETiVo EM aNaNiNdEUa/Pa– consubstanciado no pedido de provi-
dências da nacional Ellem Gonçalves cardoso oliveira.
ÓrGÃo dE EXEcUÇÃo MiNiSTErial: 1° Promotor de Justiça do Meio am-
biente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, funda-
ções e Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 858323
extrato da recomendação nº 011/2022
Procedimento administrativo SiMP Nº 003062-031/2022
o Promotor de Justiça Titular da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de 
direitos constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior 
fErrEira SaNTaNa, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 
129, inciso iii, da constituição federal; art. 26, inciso i, da lei 8.625/93; 
artigo 16 c/c artigo 19, ambos da resolução nº 007/2019-cPJ; e artigo 2º, 
§ 4º da resolução nº 023/2007–cNMP, torna pública a recomendação nº 
011/2022, expedida nos autos do Procedimento administrativo SiMP Nº 
003062-031/2022, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
recomendação: nº 011/2022
recomendado: Município de Santarém
assunto: “recomenda ao Município de Santarém: 1) que proceda, no prazo 
de 30 (trinta) dias, com o distrato dos contratos administrativos celebrados 
com 11 (onze) servidores temporários para ocupar os cargos de assistente 
Social do Município de Santarém, os quais foram aprovados pelo Processo 
Seletivo Simplificado nº002/2021-PMS/SEMTRAS, 2) que proceda, no pra-
zo de 30 (trinta) dias, realize o provimento dos 11 (onze) cargos de assis-
tente Social do Município de Santarém por servidores aprovados no con-
curso Público nº001/2021 da Prefeitura Municipal de Santarém, conforme 
ordem de classificação e critério de cotas, dada a contratação de servidores 
temporários para ocupar os cargos citados após a homologação do certa-
me, o que configura (I) inequívoca necessidade de nomeação de aprovado 
durante o período de validade do certame; e (ii) preterição arbitrária e 
imotivada por parte da administração ao não nomear os aprovados.”
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 858331
ProViMENTo Nº 002/2022-MP/cGMP, dE 27 dE SETEMBro dE 2022.
dispõe sobre a revogação do Provimento nº. 003/2020- cGMP/Pa, que 
instituiu sobre a Transação administrativa disciplinar no âmbito do Ministé-
rio Público do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o disposto no art. 37, XiV lei complementar Estadual nº 
057/2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo que a Proposição n.º 1.00448-/2018-14, que versava so-
bre a instituição no âmbito do Ministério Público brasileiro da possibilidade 
de celebração de Termo de ajustamento de conduta, na seara administra-
tivo-disciplinar, foi rejeitada pelo conselho Nacional do Ministério Público, 
em 09 de agosto de 2022.
rESolVE:
art.1º - fica rEVoGado o Provimento nº. 003/2020-cGMP/Pa, de 17 de 
novembro de 2020.
art. 2º - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 27 de setembro de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 858344
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MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

MiNistÉrio PÚBLico de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

coNcUrso PÚBLico Para o ProViMeNto de VaGas No carGo 
de sUBProcUrador de coNtas do MiNistÉrio PÚBLico de 
coNtas dos MUNicÍPios do estado do ParÁ (MPcM/Pa)

editaL Nº 11 – MPcM/Pa – sUBProcUrador, 
de 27 de seteMBro de 2022

o Ministério Público de contas dos Municípios do estado do Pará torna pú-
blico o resultado final na avaliação de títulos, referente ao concurso público 
para o provimento de vagas no cargo de Subprocurador de contas do Ministé-
rio Público de contas dos Municípios do Estado do Pará (MPcM/Pa).
1 do resULtado FiNaL Na aVaLiaÇÃo de tÍtULos
1.1 Resultado final na avaliação de títulos, na seguinte ordem: número de inscri-
ção, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na avaliação de títulos.
10000145, arley dieminger rodrigues, 0.40/10000644, debora Bemer-
guy alves, 1.65/10000682, Erika Monique Paraense Serra Vasconcellos, 
2.90 /10000040, Gabriel Moreira Soares Sobral, 0.00/10000883, Jordao 
demetrio almeida, 0.80/10000758, larissa de almeida Beltrao rosas, 
2.55/10000421, Marcelo fonseca Barros, 2.50/10000116, Marcos Vaz de 
Melo Maciel, 0.90/ 10000312, Vanessa Maria lopes Madeira, 2.05.
2 das disPosiÇÕes FiNais
2.1 As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recur-
sos interpostos contra o resultado provisório na avaliação de títulos estarão 
à disposição dos candidatos a partir da data provável de 7 de outubro de 
2022, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_
pa_21_subprocurador.
2.2 o cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem 
técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento 
das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do can-
didato, que impossibilitem a visualização das justificativas da banca para o 
deferimento ou indeferimento.
2.3 O edital de resultado final no concurso público será publicado no Diário Oficial 
do Estado do Pará e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.
cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subprocurador, na data provável de 
19 de outubro de 2022.  Maria iNeZ k. de M. GUeiros-Procuradora-
Geral do MPcM/Pa

Protocolo: 858447
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MUNicÍPios
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acarÁ/Pa
eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo 

oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2021-00023
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE rEfEiÇÕES, 
coM diSPoNiBiliZaÇÃo dE TodoS oS UTENSÍlioS E EQUiPaMENToS ES-
PEcÍficoS NEcESSárioS ao acoNdicioNaMENTo, BEM coMo Para SUa 
coNSErVaÇÃo E HiGiENiZaÇÃo, a SEr EXEcUTado No ÂMBiTo do MUNi-
cÍPio dE acará/Pa, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES UrGEN-
TES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS aTÉ a coNTra-
TaÇÃo Por MEio dE iNSTaUraÇÃo dE rEGUlar ProcESSo liciTaTÓrio. 
coNTraTada: YUri EdUardo oliVEira doS SaNToS 70225956233 - cNPJ: 
41.040.475/0001-99. Valor ToTal: r$ 83.512,00 (oitenta e Três Mil, Quinhen-
tos e doze reais) fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 24, inciso iV da lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações. Data de Ratificação: 01 de Julho de 2021. 
Pedro PaULo GoUVea Moraes-PreFeito MUNiciPaL.

Protocolo: 858407

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

eXtrato de coNtrato
contrato Nº 2.292/2022-PMa

toMada de PreÇos nº 009/2022-PMa
Parte: o Município de afuá/ PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá e a Empresa 
ENiSa coNSTrUÇÕES E ProJETo EirEli. objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE rEViTaliZaÇÃo do GiNáSio MU-
NiciPal PoliESPorTiVo diMar diaS SaloMÃo. Valor: r$ r$ 210.629,11 
(duzentos e dez mil, seiscentos e vinte e nove reais e onze centavos).
Vigência: 23/09/2022 à 25/09/2023. 
ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo

Protocolo: 858412
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALENQUER

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLeNQUer-Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 036/2022
o Município de alenquer/Pa, torna público que às 14:30 horas do dia 
11 de outubro de 2022, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
regido pela lei 8.666/93 no tipo menor preço por item, Para  aQUiSiÇÃo 
dE olEo diESEl S-500 Para rESTaBElEciMENTo dE TrafEGaBilidadE 
coM a rEcUPEraÇÃo dE PoNToS criTicoS daS ESTradaS ViciNaiS QUE 
liGaM o MUNiciPio dE alENQUEr aS SUaS coMUNidadES, coNforME 
oS coNVENioS Nº 074/2022, Nº 090/2022 E Nº 131/2022, cElEBrado EN-
TrE a PrEfEiTUra MUNiciPal dE alENQUEr E a SEcrETaria dE ESTado 
dE TraNSPorTE-SETraN. os interessados poderão obter o texto integral do 
edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página do 
Tribunal de contas do Município/Pa, ou na sala da comissão Permanente de 
licitação - cPl junto a Prefeitura Municipal de alenquer, no horário de 8h às 
14h, em dias de efetivo expediente. email: licitaalenquer@gmail.com.

NiLsoN aFoNso correa FoNseca
PrEGoEiro MUNiciPal

Protocolo: 858414
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 073/2022/PMaP 
objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
aparelho de ar condicionado para atender as necessidades da prefeitura de 
aurora do Pará e demais secretarias que compõe a esfera municipal. a sessão 
pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de 
preços e etapa de lances no dia 11/10/2022, às 08:30 horas. o edital estará 
disponível nos sites: o edital estará disponível nos sites: https://auroradopa-
ra.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoauro-
rapara@gmail.com, a partir da data da publicação. antonia tassila Farias 
de araújo - Pregoeira/PMaP.

toMada de PreÇo Nº 2/2022-016. 
o Município de aurora do através da presidente da c.P.l. torna público a 
abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada 
na ampliação e reforma da praça - km 16 - município de aurora do Pará em 
conformidade com projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias. 
convênio 262/2022 SEdoP. a abertura será no dia14/10/2022 às 08:30hs, 
na sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situada na 
rua raimunda Mendes de Queiroz no 306 bairro: Vila Nova cidade: aurora do 
Pará, no portal da transparência https://auroradopara.pa.gov.br e poderá ser 
solicitado pelo email: licitacaoaurorapara@gmail.comdesta municipalidade. 
Vilani cristina santos Preste - Presidente da cPL.

Protocolo: 858415
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtratos de coNtratos 

oriGeM: Processo adMiNistratiVo N°. 078/2022 
Processo licitatório concorrência n°.3013/2022. contrato n° 1244/2022. 
contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. contratado: o. Souto Pantoja 
& cia ltda, cnpj: 24.342.692/0001-14. objeto: execução da seguinte obra: 
construção da nova praça da saúde Khayat, localizada na TV. Zacarias Pinto 
Vieira, bairro Pedreira, município de Barcarena, Pa. fundamento legal: lei 
n° 8.666/93. Vigência: 270 dias consecutivos. Valor total: r$ 2.564.983,42. 
dotação orçamentária/fontes de recursos: 02 - PMB; 0221 - SEMdUr; 15 
451 0059 1.071; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fontes: 15000000 e 17490000. 
data de assinatura: 26/09/2022.

oriGeM: Processo adMiNistratiVo N° 355/2022 
Processo licitatório tomada de preços n° 2002/2022. contrato n° 1250/2022. 
contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. contratado: d P Moraes Ser-
viços Eireli, cnpj: 27.329.126/0001-60. objeto: execução da seguinte obra: 
construção do muro do parque de exposições, localizado rua Nossa Senhora 
do Tempo, bairro cafezal, município de Barcarena, Pa. fundamento legal: lei 
n°. 8.666/93. Vigência: 180 dias consecutivos. Valor total: r$ 855.171,31. 
dotação orçamentária/fonte de recurso: 02 - PMB; 0221 - SEMdUr; 15 451 
0059 1.071; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fontes: 15000000. data de assina-
tura: 27/09/2022.

Protocolo: 858416
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
MUNicÍPo de BrasiL NoVo

PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
extrato de 1º termo aditivo de contrato nº. 025/2022 - origem Pre-
gão eletrônico srP nº 011/2021.
coNTraTaNTE - o MUNiciPio dE BraSil NoVo/SEcrETaria MUNiciPal dE 
adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS. coNTraTado: M. a. doS SaNToS coMEr-
cio EirEli, cNPJ nº 17.723.833/0001-83. oBJETo: acréscimo de quantita-
tivos ao contrato nº 025/2022. data da assinatura do aditivo 13/07/2022.

WedersoN NoiMiNcHe
Weder Makes carNeiro

Prefeito
Protocolo: 858417

eXtrato de ratiFicaÇÃo iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 022/2022-iNeX

PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
oBJeto: contratação da empresa fUScÃo PrETo SHoWS E ProMoÇÕES 
arTiSTicaS lTda, inscrita no cNPJ nº. 46.683.672/0001-40, com sede na 
rua ibituruna nº. 10, Bairro Santo antônio, na cidade de divinópolis/MG, 
para apresentação única em show artístico com o “Trio Parada dUra”, no 
dia 10/12/2022 na festividade em comemoração ao aniversário do município 
de Brasil Novo/Pa. coNTraTada: fUScÃo PrETo SHoWS E ProMoÇÕES 
arTiSTicaS lTda, inscrita no cNPJ nº. 46.683.672/0001-40. coNTraTo Nº: 
284/2022. Valor ToTal:  r$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). as-
sinatura: 26/09/2022. doTaÇÃo orÇaMENTária: 2.109 - apoio a Manifes-
tações culturais; 3.3.90.39.00 - outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Weder Makes carNeiro
Prefeito Municipal

Protocolo: 858418
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtrato de reGistro de PreÇos 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 027/2022-PMc 
reconheço a ata de registro de Preços - Pregão eletrônico srp. 
objeto: registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de gêneros ali-
mentícios perecíveis e não perecíveis, para atender as necessidades da Pre-
feitura Municipal de cametá e demais Secretarias Vinculadas. Vencedor: arP 
Nº 1.027/2022-PMc-a. c. a. Wanzeler, cNPJ nº 04.524.196/0001-74. itens: 
1, 16, 17, 18, 20, 23, 27, 39, 42, 46, 48, 102, 116, 117, 118, 122, 136, 140. 
Valor: r$ 256.384,10. arP Nº 2.027/2022-PMc- Bom Bons e descartáveis 
Eireli, cNPJ nº 01.580.769/0001-99. itens: 7, 11, 57, 85, 89, 90, 115. Va-
lor: r$ 766.177,50. arP Nº 3.027/2022-PMc-E. l. W. Moia Eireli, cNPJ nº 
34.436.201/0001-58. itens: 95, 98, 104, 107, 108, 109, 110, 148, 150, 151, 
152, 154, 155, 156. Valor: r$ 456.594,00. arP Nº 4.027/2022-PMc - lu 
Serviços Enterprise Eireli, cNPJ nº 26.582.141/0001-53. itens: 33, 34. Valor: 
r$ 465.750,00. arP Nº 5.027/2022-PMc-M. Z. dos Santos de Sousa, cNPJ 
nº 13.523.992/0001-83. itens: 3, 9, 22, 28, 29, 31, 32, 40, 41, 49, 55, 58, 
60, 61, 62, 66, 70,72, 73, 74, 75, 76, 77, 91, 92, 96, 97, 103, 105, 106, 111, 
114, 120, 125. Valor: r$ 469.984,50. arP Nº 6.027/2022-PMc-o. M. Teixeira 
Serviços E comércio Em Geral Eireli, cNPJ nº 39.481.980/0001-27. itens: 65, 
83, 84, 124. Valor: r$ 491.850,00. arP Nº 7.027/2022-PMc-r. W. VEiGa, 
cNPJ nº 07.313.013/0001-60. itens: 4, 12, 13, 15, 35, 36, 37, 38, 45, 51, 52, 
53, 56, 59, 63, 64, 68, 69, 99, 100, 121, 127, 130, 131, 137, 142, 143. Valor: 
r$ 2.629.571,00. arP Nº 8.027/2022-PMc-T. dE f. S. cantão comércio Vare-
jista, cNPJ nº 37.920.098/0001-05. itens: 2, 5, 6, 10, 14, 19, 21, 25, 26, 30, 
43, 44, 47, 50, 54, 67, 71, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 93, 94, 101, 123, 132, 133, 
141, 153. Valor: r$ 1.017.462,00. arP Nº 9.027/2022-PMc-T. do c. Sanches 
Eireli, cNPJ nº 39.313.970/0001-82. itens: 8, 24, 78, 86, 112, 113, 119, 144, 
145, 146, 147. Valor: r$ 179.021,90. arP Nº 10.027/2022-PMc-W. do S. c. 
Barra, cNPJ nº 05.724.970/0001-53. itens: 126, 128, 129, 134, 135, 138, 
139, 149, 157. Valor: r$ 409.051,25. Vigência: 14/09/2022 a 14/09/2023. 
ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 858419
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

atinente ao item 13 do Pregão eletrônico nº 024/2022. Excelentíssimo 
Prefeito do Município de capanema o Senhor francisco ferreira freitas Neto, 
no uso de suas atribuições legais e, coNSidEraNdo os autos do Processo 
licitatório referente a Pregão Eletrônico nº024/2022, cujo objeto é aquisi-

ção de Equipamentos E Material Permanente destinados a Unidade Básica de 
Saúde da familia dr. Jorge Netto da costa, oriundo da Emenda Parlamentar, 
Proposta de nº 07313.973000/1220-01, Para atender as Necessidades da 
Secretaria de Saúde do Município de capanema/Pa, proveniente do Processo 
administrativo nº 0607001/2022; coNSidEraNdo que a empresa andrea 
lorenzi - Me,após ser convocada para assinatura da ata de registro de Pre-
ços, bem como o respectivo contrato administrativo, solicitou formalmente 
a desistência do item 13; CONSIDERANDO que a administração deflagará o 
devido processo administrativo sancionatório a fim de apurar a conduta da 
empresa andrea lorenzi - Me no processo licitatório em comento; coNSi-
dEraNdo a desistência da licitante retro citada o parágrafo 2º do art. 49 do 
decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, prevê: § 2º Na hipótese de o 
vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, 
outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, 
para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a pro-
posta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar 
o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das 
sanções de que trata o art. 49. coNSidEraNdo que após convocação das 
empresas remanescentes, na ordem de classificação, bem como realizada a 
negociação, a empresa Parameddistribuidora de Medicamentos ltda, cNPJ nº 
16.647.278/0001-95, foi declarada vencedora do item declinado pela empre-
sa andrea lorenzi - Me. resolve: i - HoMoloGar a Presente licitação e ad-
JUdicar o item13, a empresa Paramed distribuidora de Medicamentos ltda, 
cNPJ nº 16.647.278/0001-95, conforme abaixo se evidência: item - Valor - 
Descrição - Empresa: 13-R$ 341,50 - Foco Refletor Ambulatorial: Iluminação 
led Haste flexível - Paramed distribuidora de Medicamentos ltda. Francisco 
Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

aViso de ratiFicaÇÃo 
iNeXiGiBiLidade Nº 030-2022. inex. nº 6/2022-030 

objeto: Contratação de serviços técnicos profissionais em edificações, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento. contrata-
da: Nana Patricia lisboa de andrade, cPf nº 015.746.282-08. fundamento 
legal: art. 25, inciso ii c/c com art. 13, inciso i da lei federal nº 8.666/93. 
Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 24.000,00. Ratificação em: 
26/07/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal.

eXtrato de terMo aditiVo 
espécie: 8º Termo aditivo Pregão Presencial nº 9/2018-010. oitavo termo 
aditivo de contrato nº 2908001-2018. Pregão Presencial nº 010-2018. obje-
to: Fornecimento de Refeição, Coffee Break, Coquetéis e Outros para atender 
a Prefeitura Municipal de capanema/Pa. contratado: M. a. restaurante e Bu-
ffet Ltda - Me, inscrita no CNPJ nº 24.363.309/0001-04. Vigência: 02 (dois) 
Meses. fund. legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 
05/09/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

eXtrato de coNtrato. coNVite Nº 004/2022 
contrato nº 2309001-2022. convite nº 004-2022. contratante: Município 
de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: f1 construtora construções 
e Serviços ltda, cNPJ nº 18.237.762/0001-71. objeto: Execução de servi-
ços de construção de uma quadra esportiva e uma arena de areia no dis-
trito de Tauari, no município de capanema. fundamento legal: lei federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 12 (doze) meses. Valor 
Global: r$ 319.703,00. data de assinatura: 23/09/2022. Francisco Ferreira 
Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 858421

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM ELISEU

.

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 004/2022-FMe  

Proc. adMiNistratiVo Nº 00407003/22 
Proc. LicitatÓrio Nº 3/2022-270901

o Município de dom eliseu através da Prefeitura Municipal, torna público 
que no dia 31/10/2022 às 10h00min, na Sala de reuniões da sede do poder 
Executivo Municipal localizada na av. Juscelino Kubitschek de oliveira, nº02, 
centro, cEP: 68.633-000, realizará licitação, Modalidade concorrência, do 
tipo menor preço global. com o objeto:” obtenção de Proposta mais van-
tajosa para a administração, relativa à contratação de pessoa jurídica para 
execução indireta, por meio de empreitada global para rEforMa GEral E 
adEQUaÇÕES Na EScola ESTadUal dE ENSiNo MÉdio “lUÍS GUalBErTo 
PiMENTEl” No MUNicÍPio dE doM EliSEU, nos moldes do convenio de coo-
peração técnica e financeira nº 031/2022  da Secretaria de Estado de Educa-
ção - SEdUc, conforme projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamen-
tárias, e de acordo com o presente Edital e seus anexos.”. o procedimento 
licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
nos endereços eletrônico: https://domeliseu.pa.gov.br/ e https://www.tcm.
pa.gov.br/portaldojurisdicionado/sistema/geo-obras ou no departamento de 
licitações da prefeitura municipal, localizado no mesmo endereço acima referi-
do, informações e esclarecimentos via e-mail - licitadom@gmail.com, a partir 
da publicação deste aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 13:00hs.

Verônica silva da costa
Presidente da cPl

Protocolo: 858422
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

terMo ratiFicaÇÃo da adesÃo 
a ata de reGistro de PreÇo

o Município de Goianésia do Pará - Pa, através do Prefeito Municipal, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, e ainda, em cumprimento as de-
terminações da lei 8.666/93, bem como, no decreto 7.892/2013, conside-
rando ainda as conclusões formalmente motivadas no parecer da assessoria 
Jurídica, raTifica em 23/09/2022, a adesão a ata de registro de preços nº 
038/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº  031/2022, cujo o objeto é adesão 
a ata de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
para prestação de serviços de assessoramento e intermediação da reserva 
de passagens aéreas, fluviais e terrestre, reserva de hotéis, locação de ve-
ículos (rENT a car) e fretamento de aeronave (TáXi aÉrEo) para atender 
às necessidades da Prefeitura Municipal de altamira, secretarias e fundos. 
contratada: ToP liNE TUriSMo lTda, cNPJ: 03.485.317/0001-53, Valor to-
tal da adesão, r$ 1.042.267,00. contratantes: Prefeitura Municipal de Goia-
nésia do Pará - PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220446, 
valor r$ 550.000,00; Secretaria Municipal de Educação - SEMEd, cNPJ: nº 
27.400.285/0001-04, contrato nº 20220447, valor r$ 192.507,00; Secre-
taria Municipal de Saúde - SMS, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 
20220448, valor r$ 192.507,00; Secretaria Municipal de assistência Social 
- SEMaS, cNPJ: nº 18.367.597/0001-81, contrato nº 20220449, valor r$ 
107.253,00; data de assinatura: 23/09/2022. Francisco david Leite ro-
cha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 858423

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de registro de preço nº 20220427 oriunda do PreGÃo PreseN-
ciaL: Nº PP 26/2022-PMGP: objeto: registro de preço para eventual e 
futura contratação de pessoa jurídica para locação de veículos terrestres 
(automóveis, vans, caminhões, micro-ônibus e ônibus) sem motorista, em 
caráter eventual e continuado, para o atendimento das necessidades dos ór-
gãos e unidades administrativas do Poder Executivo do Município de Goianésia 
do Pará - Pa. contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, cNPJ: 
83.211.433/00014-13, empresas vencedoras: QUaliTY locacoES lTda, 
cNPJ: nº 20.281.774/0001-45, nos itens: 01 e 02, valor r$ 413.760,00; l 
& c SErVicoS E locacoES lTda, cNPJ: nº 07.151.812/0001-87, no item: 
04, valor r$ 426.480,00; Para coNcrEToS E locacoES dE MaQUiNaS 
PESadaS lTda, cNPJ: nº 03.069.571/0001-70, nos itens: 07 e 08, valor r$ 
549.120,00; iMPacTo coMErcio dE PEÇaS, locacao E SErVicoS EirEli, 
cNPJ: nº 08.870.944/0001-21, nos itens: 05, 09 e 11, valor r$ 787.080,00; 
l.c SaNTiaGo NETo lTda, cNPJ nº 22.422.628/0001-18, nos itens: 03 
e 06, valor r$ 929.160,00; M&r SErVicoS E locacoES lTda, cNPJ: nº 
26.038.767/0001-01, no item:  10, valor r$ 457.080,00. data de assinatura: 
23/09/2022. Francisco david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 858425

eXtrato de terMo de reaLiNHaMeNto de PreÇo
1º termo de realinhamento de preços aos contratos nº 20220233 e 20220251. 
fica alterado o valor unitário dos itens: diesel S10 de r$ 6,28 para r$ 8,25 
e óleo diesel comum de r$ 6,28 para r$ 8,23 contratos supracitados são 
oriundos do pregão eletrônico PE Nº 19/2021-PMGP. Francisco david Leite 
rocha. Prefeito Municipal.

Protocolo: 858426

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
retiFicaÇÃo do aViso de 

LicitaÇÃo do PreGÃo eLetroNico N°026/2022
Na publicação do dia 23 de setembro de 2022; no Diário Oficial do Estado 
n° 35.126, pagina 115, Protocolo: 856600, oNde LÊ: data da sessão Publica 
para o dia 05/10/2022, LÊ-se: data da sessão Publica para o dia 11/10/2022.

edilene castro Mota
Presidente da cPl

Protocolo: 858427

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 012/2022 coNtrato Nº 053/2022-cPL-seMsa 

oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/MaTErial 
PErMaNENTE Para aTENÇÃo ESPEcialiZada EM SaÚdE Nº da ProPoSTa: 
11373.369000/1200-07-rEdEcEGoNHa. coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNi-
ciPal dE SaÚdE cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrESa:  loNdriHoSP iMP. E 
EXP. dE Prod. MEdicoS HoSPiTalarES EirEli cNPJ: 42.652.279/0001-07 
Valor: r$ 31.550,47 ViGÊNcia do coNTraTo: 05/09/2022 a 31/12/2022. 
Nazianne Barbosa Pena - ordenadora.

Protocolo: 858432

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 012/2022 coNtrato Nº 054/2022-cPL-seMsa 

oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/MaTE-
rial PErMaNENTE Para aTENÇÃo ESPEcialiZada EM SaÚdE Nº da Pro-
PoSTa: 11373.369000/1200-07-rEdEcEGoNHa. coNTraTaNTE: SEcrE-
Taria MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrESa:  G. P. 
VEZoNo EirEli cNPJ: 30.778.749/0001-25 Valor: r$ 93.700,00 ViGÊNcia 
do coNTraTo: 05/09/2022 a 31/12/2022. Nazianne Barbosa Pena - or-
denadora.

Protocolo: 858433

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 012/2022 coNtrato Nº 055/2022-cPL-seMsa 

oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/Ma-
TErial PErMaNENTE Para aTENÇÃo ESPEcialiZada EM SaÚdE Nº da 
ProPoSTa: 11373.369000/1200-07-rEdEcEGoNHa. coNTraTaNTE: SE-
crETaria MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrESa:  PPf 
coMErcio E SErV. EirEli cNPJ: 07.606.575/0001-00 Valor: r$ 84.822,00 
ViGÊNcia do coNTraTo: 05/09/2022 a 31/12/2022. Nazianne Barbosa 
Pena - ordenadora.

Protocolo: 858434

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 012/2022 coNtrato Nº 056/2022-cPL-seMsa 

oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/MaTE-
rial PErMaNENTE Para aTENÇÃo ESPEcialiZada EM SaÚdE Nº da Pro-
PoSTa: 11373.369000/1200-07-rEdEcEGoNHa. coNTraTaNTE: SEcrETa-
ria MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrESa:  MEdPlUS 
HoSPiTalar coMErcio E SErV. EirEli cNPJ: 34.075.280/0001-19 Valor: 
r$ 70.290,00 ViGÊNcia do coNTraTo: 05/09/2022 a 31/12/2022. Nazian-
ne Barbosa Pena - ordenadora.

Protocolo: 858435

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 012/2022 coNtrato Nº 057/2022-cPL-seMsa 

oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/MaTE-
rial PErMaNENTE Para aTENÇÃo ESPEcialiZada EM SaÚdE Nº da Pro-
PoSTa: 11373.369000/1200-07-rEdEcEGoNHa. coNTraTaNTE: SEcrETa-
ria MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrESa:  MaGNa 
MEdica lTda cNPJ: 05.922.811/0001-63 Valor: r$ 39.600,00 ViGÊNcia 
do coNTraTo: 05/09/2022 a 31/12/2022. Nazianne Barbosa Pena - or-
denadora.

Protocolo: 858436

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 012/2022 coNtrato Nº 050/2022-cPL-seMsa 

oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/Ma-
TErial PErMaNENTE Para aTENÇÃo ESPEcialiZada EM EM SaÚdE Nº 
da ProPoSTa: 11373.369000/1200-07-rEdEcEGoNHa. coNTraTaNTE: 
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrESa:  
PolYMEdH EirEli cNPJ: 63.848.345/0001-53 Valor: r$ 29.514,96 ViGÊN-
cia do coNTraTo: 05/09/2022 a 31/12/2022. Nazianne Barbosa Pena 
- ordenadora.

Protocolo: 858429

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 012/2022 coNtrato Nº 051/2022-cPL-seMsa 

oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/Ma-
TErial PErMaNENTE Para aTENÇÃo ESPEcialiZada EM SaÚdE Nº da 
ProPoSTa: 11373.369000/1200-07-rEdEcEGoNHa. coNTraTaNTE: SE-
crETaria MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrESa:  
UNiVErSal MoVEiS lTda cNPJ: 21.041.143/0001-11 Valor: r$ 1.905,00 
ViGÊNcia do coNTraTo: 05/09/2022 a 31/12/2022. Nazianne Barbosa 
Pena - ordenadora.

Protocolo: 858430

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 012/2022 coNtrato Nº 052/2022-cPL-seMsa 

oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/Ma-
TErial PErMaNENTE Para aTENÇÃo ESPEcialiZada EM SaÚdE Nº da 
ProPoSTa: 11373.369000/1200-07-rEdEcEGoNHa. coNTraTaNTE: SE-
crETaria MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrESa:  W 
TEdESco rEfriGEraÇÃo cNPJ: 20.121.311/0001-16 Valor: r$ 24.000,00 
ViGÊNcia do coNTraTo: 05/09/2022 a 31/12/2022. Nazianne Barbosa 
Pena - ordenadora.

Protocolo: 858431
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-010-seMed

a Prefeitura Municipal de itupiranga, através da Secretaria Municipal de 
Educação, por intermédio da comissão Permanente de licitação, designados 
pela Portaria no 259/2022-GP, TorNa PÚBlico, para conhecimento dos inte-
ressados que realizará a licitação Pública na Modalidade ToMada dE PrEÇoS, 
tipo: MENor PrEÇo - critério de julgamento: MENor Valor GloBal, forMa 
dE EXEcUÇÃo iNdirETa, Por MEio dE EMPrEiTada GloBal, cujo objeto é: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para rEforMa E aMPliaÇÃo 
da E.M.E.f. TErEZa NoroNHa, localiZada Na Vila MariQUiNHa, ZoNa 
rUral do MUNiciPio dE iTUPiraNGa/Pa. abertura: 17/10/2022 às 08h00. 
o Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: www.itupiranga.pa.gov.
br, no Portal do GEoBraS - TcM/Pa - cidadão - licitação - itupiranga - Prefei-
tura Municipal de itupiranga, bem como serão disponibilizados para cópia em 
cd-roM ou Pendrive (fornecidos pelo interessado), por meio de pessoa auto-
rizada pela empresa licitante interessada, de segunda a sexta-feira das 08h 
às 12h, na Sala da comissão de licitação, localizada no endereço: avenida 14 
de Julho, no 12 - centro, itupiranga - Pa, ou ainda mediante requerimento 
da licitante, através do e-mail: dpt.licitapmi@gmail.com. itupiranga, 26 de 
Setembro de 2022. thiago Gonçalves da Mota - Presidente da comissão 
Permanente de Licitação.

Protocolo: 858438

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 24.131/2022-PMM  

Modalidade toMada de PreÇos Nº 063/2022-ceL/seVoP/PMM - 
tipo Menor Preço (Global). data da Sessão: 19/out/2022 - 09:00h (ho-
rário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para 
EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEforMa E aMPliaÇÃo da EMEf Boa ESPE-
raNÇa do BUrGo, localiZada Na Vila do BUrGo, S/N, ZoNa rUral do 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Salário Educação / fundeb 30% VaaT 
/ Erário Municipal. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM 
- Prédio da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP, rod. 
Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 
14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal 
do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin carneiro da 
silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 858448

eXtrato de terMo aditiVo  
1° termo aditivo Quantitativo: acresceNtar QUaLitatiVo com 
percentual de 40,779463% equivalente a r$ 197.713,90 (cento e noven-
ta e sete mil, setecentos e treze reais e noventa centavos)- contrato ad-
ministrativo Nº 426/2021/SEVoP/PMM, referente ao Processo licitatório Nº 
19.257/2021/PMM, ToMada dE PrEÇoS Nº 045/2021/cEl/PMM. objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para rEforMa EM diVEr-
SaS PoNTES dE MadEira Na ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, 
Empresa: all locaÇÃo EirEli, cNPJ Nº 09.570.551/0001-65. assinatura: 
22/09/2022, Marabá/Pa. Secretaria de Viação e obras Públicas. FÁBio car-
doso Moreira - secretário.

Protocolo: 858449

retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo
O Pregoeiro torna público a retificação do aviso de realização do 
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 097/2022-cPL/PMM, ProcESSo Nº 
24.406/2022-PMM, publicado no Diário Oficial do Estado - IOEPA N° 35.130, 
Página 98, Protocolo: 857890 - circulados em 27/09/2022.  onde se lê: data 
do certame: 10/10/2022, Leia-se: data do certame: 13/10/2022. Perma-
necem inalteradas e válidas as demais informações publicadas anteriormen-
te. Marabá (Pa), 27/10/2022. FLediNaLdo oLiVeira LiMa - Pregoeiro 
cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 858450

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 095/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 18.816/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por lote/item. 
Modo de disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 13/10/2022. Ho-
rário: 09:00 (horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE TEcidoS dE acordo coM aS NEcESSidadES 
doS ProGraMaS E ProJEToS ViNcUladoS a SEcrETaria MUNiciPal dE 
aSSiSTÊNcia Social, ProdUToS E aSSUNToS coMUNiTárioS - SEaS-
Pac. UaSG: 927877. 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), 27/09/2022. LUciMar da coNceiÇÃo  costa 
de aNdrade - Pregoeira cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 858452

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 24.005/2022-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 069/2022-ceL/seVoP/PMM - 
tipo Menor Preço (Global). data da Sessão: 20/out/2022 - 09:00h (ho-
rário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para 
EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE cErca EM MoUrÃo dE 
coNcrETo No PErÍMETro do ESTádio aSdrÚBal BENTES, localiZado 
Na Vila SÃo JoSÉ, KM 08 da Br-230, 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.

Protocolo: 858445

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato do coNtrato Nº 069/2022-ssaM

extrato do contrato Nº 069/2022-ssaM. Processo administrativo Nº 
16.402/2022-PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 049/2022-cEl/SEVoP/
PMM, ata de registro de Preços Nº 079/2022-cEl/SSaM/PMM. referente à 
rEGiSTro dE PrEÇo coM ViSTaS À aQUiSiÇÃo dE MÓVEiS Para EScri-
TÓrio, Para aTENdEr aS NEcESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMENTo 
AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAM, firmado entre o SERVIÇO DE SANEAMENTO 
aMBiENTal dE MaraBá - SSaM e a empresa V G dE SoUSa fErrEira lTda, 
cNPJ sob o Nº 23.912.114/0001-03. Valor Global: r$ 18.900,00 (dezoito mil 
e novecentos reais). Período de Vigência: o presente contrato terá sua dura-
ção diretamente vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários. 
dotação orçamentária: 15.452.0001.2.127 - operacionalização dos Serviços 
Urbanos. Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 - Material de Permanente.

eXtrato do coNtrato Nº 070/2022-ssaM
extrato do contrato Nº 070/2022-ssaM. Processo administrativo Nº 
28.407/2021-ceL/seVoP/PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 082/2021-
cEl/PMM, ata de registro de Preços Nº 028/2022-cEl/SSaM/PMM. referente 
à rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para caMi-
NHÕES E coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE 
Troca dE MolaS E loNaS dE frEioS, dESTiNadoS a aTENdEr aS NEcES-
SidadES do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM, 
firmado entre o SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAM 
e a empresa MolaS aSa BraNca lTda, cNPJ sob o Nº 83.658.443/0001-
00. Valor Global: r$ 237.664,73 (duzentos e trinta e sete mil seiscentos e 
sessenta e quatro reais e setenta e três centavos). Período de Vigência: o 
presente contrato terá sua duração diretamente vinculada à vigência dos res-
pectivos créditos orçamentários. dotação orçamentária: 15.452.0020.2.126 - 
operacionalização dos Serviços Urbanos. Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 
- Material de consumo. 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica. Marabá Pa, 26 de setembro de 2022. Múcio eder andalécio - di-
retor Presidente.

Protocolo: 858439

errata
termo de Homologação referente ao coNcorrÊNcia Nº 016/2022-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 16.469/2022-PMM, objeto: coNTra-
TaÇÃo 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, aGrÓPo-
liS 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 MaraBá, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital 
e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa coNSTrUTora VlM 
lTda, inscrita no cNPJ: 09.269.899/0001-17, vencedora do loTE 3 - NÚclEo 
cidadE NoVa, com o Valor ToTal: r$ 2.976.876,02, e vencedora do loTE 
4 - NÚclEo NoVa MaraBá, com o Valor ToTal: r$ 2.105.866,24, com o 
Valor GloBal: r$ 5.082.742,26. assinatura: em 22/09/2022, secretária 
Municipal de obras - FÁBio cardoso Moreira- secretário.

Protocolo: 858441

aVisos de LicitaÇÕes
PreGÃo PreseNciaL Nº 066/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 24.374/2022-PMM - Tipo Menor Preço por lote. data da 
Sessão: 11/10/2022 - 14h (horário local). objeto: rEGiSTro dE PrEÇo 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE aGrEGadoS, Para aTENdEr a SEcrETa-
ria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - SEVoP -PMM. 
integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, 
rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h 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. ass.: Higo No-
gueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

PreGÃo PreseNciaL Nº 067/2022-ceL/seVoP/PMM 
Processo N° 24.681/2022-PMM - Tipo Menor Preço por lote. data da 
Sessão: 13/10/2022 - 14h (horário local). objeto: rEGiSTro dE PrEÇo 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial HidráUlico Para coNSTrU-
ÇÃo, Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚ-
BlicaS dE MaraBá - SEVoP -PMM. integra do Edital e informações: Sala 
da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova 
Marabá, Marabá, Pará, das 8h 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 Trans-
parência/Marabá. ass.: Higo Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 858443
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aViso de ratiFicaÇÃo, adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 007/2022 - ceL/seVoP/PMM, 
Processo N° 7.610/2022 - PMM, objeto: crEdENciaMENTo dE PES-
Soa JUrÍdica dE dirEiTo PriVado Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS coN-
TÍNUoS ESPEcialiZadoS EM diaGNÓSTicoS Por aNaToMoPaToloGia E 
ciToPaToloGia, Para oS USUárioS do SUS do MUNicÍPio dE MaraBá, 
através da empresa:  iNSTiTUTo dE PaToloGia cirUrGica E MolEcUlar 
dE SErViÇoS lTda, inscrita no cNPJ: 18.741.006/0001-85, no valor total 
anual de r$ 589.972,80 (quinhentos e oitenta e nove mil, novecentos e  se-
tenta e dois reais e oitenta centavos),  nos termos do art. 25, caput, da lei 
8.666/93, conforme consta nos autos do processo, determino a publicação 
da presente Ratificação, para que produza efeitos legais. Marabá - PA, 26 de 
setembro de 2022. Mônica Borchart Nicolau - secretária Municipal de 
saúde - interina.

Protocolo: 858444

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos - Nº 2/2022-002-PMNi

o Município de NoVa iPiXUNa - Pa, através da PreFeitUra MUNi-
ciPaL, por intermédio do Presidente da comissão de licitação, torna públi-
co, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modali-
dade: Tomada de Preços, tipo Menor Preço - critério de julgamento: Menor 
valor global, forma de execução indireta, por meio de empreitada global, em 
Sessão Pública Presencial a partir das 08h00min (horário de Brasília- df) do 
dia 13/10/2022, de acordo com o que determina a legislação vigente, a re-
alizar-se na sala da comissão de licitação da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
NoVa iPiXUNa. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para 
EXEcUÇÃo SErViÇoS dE TErraPlaNaGEM Para rEcUPEraÇÃo dE ESTra-
daS ViciNaiS. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da 
Transparência do Município de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações - TcM/
Pa, e-mail: cpl.pmni@gmail.com, no site do Portal de compras Públicas e/
ou na Sala da comissão de licitação, na rUa aNTÔNio MarrocoS, N° 01, 
Bairro: fElicidadE, a partir da publicação deste aviso, no horário de ex-
pediente. Nova ipixuna - Pa, 27 de Setembro de 2022. FraNQUissUeL 
GoMes reis - Presidente da comissão Permanente de Licitação. Por-
taria nº 120/2022 - GP.

Protocolo: 858453

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 007/2022 
objeto: contratação de empresa de engenharia para a conclusão dos ser-
viços de construção de uma escola municipal no Bairro Setor industrial ii, 
conforme Projeto do fNdE - 06 Salas, vinculada ao Termo de compromisso 
Par nº 17531/2013, celebrado entre o fundo Nacional de desenvolvimento 
da Educação - fNdE/MEc e o Município de Novo Progresso. Tomada de Pre-
ços nº007/2022. Tipo: Menor Preço Global. data de abertura: 17/10/2022. 
Hora 08h00min (hora local). Endereço para informações: 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 07h00 as 13h00 (hora local). eliane tomás dos 
santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 858454

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220453
oriGeM: arP 011 - PreGÃo Nº Pe  013/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: d P aGUiar EirEli
cNPJ: 33.834.782/0001-13
oBJETo.......: aquisição de insumos e material técnico hospitalar, para aten-
der as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 131.855,50 (cento e trinta e um mil, oitocentos e 
cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.071 Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 22 de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 858456

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220454
oriGeM: PreGÃo Nº Pe  023/2022

coNTraTaNTE......: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o)...: EliElSoN S. BriTo TEcNoloGia SUSTENTaVEl
cNPJ: 28.318.801/0001-19
oBJETo.......: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
em centrais de ar, para atender as demandas do fundo Municipal de Saúde 
de Pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 255.970,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil, nove-
centos e setenta reais).
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2022 atividade, 2.051, 2.056, 2.071, 
2.073 Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica.
ViGÊNcia: 21 de setembro de 2022 a 20 de setembro de 2023.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 858457

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220455
oriGeM: PreGÃo Nº Pe  023/2022

coNTraTaNTE......: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o)...: raYSSaNE raMoS doS SaNToS lTda
cNPJ: 46.494.252/0001-15
oBJETo.......: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
em centrais de ar, para atender as demandas do fundo Municipal de Saúde 
de Pacajá-Pa.
Valor ToTal......: r$ 71.645,00 (setenta e um mil, seiscentos e quarenta e 
cinco reais).
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2022 atividade, 2.051, 2.056, 2.071, 
2.073 Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica.
ViGÊNcia: 21 de setembro de 2022 a 20 de setembro de 2023.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 858459

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUATIPURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de QUatiPUrU
eXtratos de coNtratos 

coNcorrÊNcia 3/2022-001
Processo adMiNistratiVo 20220808-01/GaB/PMQ/Pa 

objeto: contratação de Empresa de Engenharia Para recuperação de 30,756 
Km de Estradas Vicinais, Sendo, 3,491km do ramal Taperinha, coordenadas: 
início - lat. 00°53’22.78”S - long.: 47°00’03.58”W final - lat. 00°52’11.24”S 
- long.: 46°58’45.09”W; 5.459km do ramal Sacatandeua, coordenadas: iní-
cio - lat. 00°53’35.36”S - long.: 47°00’32.74”W final - lat. 00°51’26.56”S 
- long.: 47°01’37.00”W; 4,281km do ramal Transmacaco 1, coordenadas: 
início - lat. 00°53’45.62”S - long.: 47°01’02.25”W final - lat. 00°55’44.24”S 
- long.: 47°01’26.14”W, 7,271 Km do ramal Transmacaco 2 , coordenadas: 
início - lat. 00°55’46.69”S - long.: 47°01’41.49”W final - lat. 00°58’47.97”S 
- long.: 47°02’09.17”W; 4,004km ramal do doca, coordenadas: início 
- lat. 00°57’10.58”S - long.: 47°02’29.58”W final - lat. 00°56’49.14”S - 
long.: 47°04’28.59”W; 1,989km do ramal da Simone, coordenadas: início 
- lat. 00°55’33.58”S - long.: 47°04’14.03”W final - lat. 00°56’04.14”S - 
long.: 47°03’26.25”W; 3,541km do ramal do arariba, coordenadas: iní-
cio - lat. 00°54’03.31”S - long.: 47°02’16.68”W final - lat. 00°52’38.98”S 
- long.: 47°03’04.97”W no Município de Quatipuru, conforme Processo nº 
2022/791333 - convênio N° 199/2022 celebrado com a Secretaria de Estado 
de Transportes - Setran/Pa. contrato nº 20220918. contratante: Prefeitura 
Municipal de Quatipuru. contratada W c dos Santos Geraldo Eireli, inscrita no 
cnpj sob o nº 11.732.523/0001-49.Valor Total: r$ r$ 4.130.904,38 (quatro 
milhões, cento e trinta mil, novecentos e quatro reais e trinta e oito centavos). 
data de assinatura 26/09/2022. Vigência 26/09/2022 À 25/09/2023.

coNVite Nº 1/2022-006 
Processo adMiNistratiVo 20220818-01/GaB/PMQ/Pa 

objeto: contratação de Empresa de Engenharia Para Manutenção de Prédios e 
logradouros Públicos do Município de Quatipuru/Pa. contrato nº 20220917. con-
tratante: Prefeitura Municipal de Quatipuru. contratada: r M Serviços e cons-
truções Eireli, inscrita no cnpj sob o nº 10.579.386/0007-91. Valor Total: r$ 
r$ 324.681,82 (trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e 
oitenta e dois centavos). data de assinatura 23/09/2022. Vigência 23/09/2022 à 
22/09/2023. Jose augusto dias da silva - Prefeito Municipal.

Protocolo: 858461

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 003/2022-PMsiP

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar oS 
SErViÇoS dE rEQUalificaÇÃo dE árEa Para iNSTalaÇÃo dE ParQUE 
UrBaNo florESTal No MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará-Pa, tendo 
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como base o convênio nº 189/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
Santa izabel do Pará e a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP; Empresa Homologada: aoKi & SoUZa ENGENHaria 
lTda, com cNPJ Nº 21.250.517/0001-09; Valor Global: r$ 3.269.816,84 (três 
milhões, duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta 
e quatro centavos); data da Homologação: 27/09/2022; ordenador: eVaN-
dro Barros WataNaBe, Prefeito Municipal de santa izabel do Pará.

rosiNaLdo Ferreira de Freitas
PrESidENTE da cPl/PMSiP

Protocolo: 858492

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022 - seMsa 
objeto: Prestação de Serviços de Manutenção de Embarcações, Para atender 
os Setores atenção Básica e Samu da Secretaria de Saúde de Santarém, con-
forme especificações constantes no Edital, no endereço eletrônico: www.portal-
decompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.br. início de entrega das 
propostas: 28/09/2022 a partir das 09h no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. abertura das propostas: 11/10/2022 às 9h no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Gledson esmilly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 858462

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do araGUaia
eXtrato do terMo aditiVo

extrato do 4º quarto termo aditivo ao contrato nº 0107130002. con-
tratada: Mad Projetos Serviços e construção Eireli. objeto: contratação de em-
presa, para fins de conclusão da obra em pavimentação em bloquete sextavado 
na avenida duque de caxias e rua Geraldo Martins do Município de São domin-
gos do araguaia Pa. o presente Termo aditivo tem por objeto aditar o prazo de 
vigência do contrato 21 de junho de 2022 a 21 de dezembro de 2022.

eLiZaNe soares da siLVa-PreFeita MUNiciPaL
Protocolo: 858463

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de terra alta/Pa, comunica a quem faça interes-
sar, que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico - Tipo Menor Preço 
por item 010/2022-PMTa-PE, objeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica 
Para MoNiToraMENTo dE coNVÊNioS dE oBraS ESTadUaiS E fEdEraiS, 
caBENdo o MoNiToraMENTo doS SiSTEMaS: SiMEc, fNS, SiSMoB, Pla-
TaforMa + BraSil (SicoNV) E SiGa, abertura: 12/10/2022, às 10:00hs. 
No site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Protocolo: 858465

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-014PMt

o Município de tUcUMÃ, através do PreFeitUra MUNiciPaL de tU-
cUMÃ, por intermédio da comissão de licitação, torna público que às 09:00 
horas do dia 13 de outubro de 2022, fará realizar licitação na modalidade 
ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2022-014PMT, tipo MENor PrEÇo, para coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo da coNclUSÃo da 
oBra dE coNSTrUÇÃo dE QUadraS PoliESPorTiVaS coBErTaS, coN-
forME coNVÊNio Nº 862569/2017, firMado ENTrE o MiNiSTÉrio do 
ESPorTE E o MUNicÍPio dE TUcUMÃ. de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se na sala da comissão de licitação da PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE TUcUMÃ - Pa. informações e retirada do edital na rua 
do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã-Pa, das 07:30hs às 11:30hs e 
também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no 
endereço http://geoobras.tcm.pa.gov.br/. tucumã - pá, 28 de setembro de 
2022. dÉBora de soUZa MartiNs - Presidente da cPL.

Protocolo: 858467

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de trairão usando de suas atribuições legais vem 
através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar público os extratos de 
edital conforme abaixo:

PreGÃo eLetrÔNico N° 040/2022PMt-Pe-srP 
Tipo Menor Preço Por item, Modo de disputa aberto. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo 
dE rEfEiÇoES E laNcHES ProNToS, dESTiNadoS a aTENdEr a PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE TrairÃo E fUNdoS. data da abertura: 10/10/2022 
Horário: 08:00hrs (horário de Brasília-df).

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 042/2022PMt-Pe-srP 
Tipo Menor Preço Por item, Modo de disputa aberto. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE BorracHaria EM VEÍcUloS, MoTociclETaS, caMiNHÕES, 
MáQUiNaS PESadaS, TraTorES E iMPlEMENToS aGrÍcolaS dESTiNadoS 
a aTENdEr a PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo E fUNdoS MUNiciPaiS. 
data da abertura: 11/10/2022 Horário: 10:00hrs (horário de Brasília-df).

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 043/2022PMt-Pe-srP 
Tipo Menor Preço Por item, Modo de disputa aberto. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE HoTElaria/HoSPEdaGEM, dESTiNadoS a aTENdEr a PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo E fUNdoS. data da abertura: 11/10/2022 
Horário: 14:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departa-
mento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando 
Guilhon nº s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município de 
Trairão. deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 858469

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico 9/2021-00050 -srP; 
coNtrataNte: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; 
coNTraTo nº: 20229381; coNTraTada: W. MarTiNS SoarES E cia lTda; 
Valor ToTal: r$ 1.450.174,00 (Um Milhão, Quatrocentos e cinquenta Mil e 
cento e Setenta e quatro reais); oBJETo: aquisição e reforma de Móveis e 
carteiras escolares em madeira em geral para atender a demanda das Secre-
tarias e fundos da Prefeitura Municipal de Uruará. ViGÊNcia: 23/09/2022 à 
30/12/2022.

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico 9/2022-00038-srP; 
coNtrato nº: 20229382; coNTraTada: JoSiNETE doS SaNToS MoTa; 
Valor ToTal: r$ 46.288,00,00 (cento e Três mil e Quatrocentos reais); 
coNTraTo nº: 20229383; coNTraTada: lUciaNo KUilES; Valor ToTal: 
r$ 55.545,00 (cinquenta e cinco Mil e quinhentos e Quarenta e cinco reais); 
coNTraTo nº: 20229384; coNTraTada: NilSoN aNdradE dE araUJo; 
Valor ToTal: r$ 37.030,40 (Trinta e Sete Mil e Trinta reais e Quarenta 
centavos.
coNtrato nº: 20229385; coNTraTada: SaraH KaTiElE coSTa da Sil-
Va; Valor ToTal: r$ 64.803,20 (Sessenta e Quatro Mil e oitocentos e Três 
reais e Vinte centavos); coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; 
oBJETo: contratação de pessoa física ou jurídica para locação de veículos a 
ser utilizados no transporte escolar de alunos da rede Pública de Ensino do 
Município de Uruará. ViGÊNcia: 26/09/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 858470

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

aViso sUsPeNsÃo
a PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ 

inscrita no cNPJ Nº 05.351.606/0001-95, 
Torna público a SUSPENSÃo da licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico 
SrP nº 9/2022-018-PMVN, marcado para 23 /09/2022, às 10 (dez) horas, 
tendo em vista, a orientação do TcM-Pa. Sendo que será divulgada nova 
data para realização do certame respeitando os prazos legais pertinentes em 
lei. Maiores informações através do e-mail licitacaovigia@gmail.com. Paulo 
Henrique do Nascimento Pinheiro-Presidente da cPL

Protocolo: 858472
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..

ParticULares
.

FaBio GoNÇaLVes NUNes, 
Brasileiro, Maior, agricultor  

Portador do cPF sob n 011.907.582-29 
residente e domiciliado na chácara Boi Branco município de Novo repar-
timento , Estado do Pará - cEP: 68.473-000,  vem respeitosamente solici-
tar a publicação da lar - licENÇa dE aTiVidadE rUral,  Nº 052/2022, 
ProcESSoo N 003/2021 ValidadE aTE 31/12/2024,  daTa do ProTocolo 
13/04/2022

Protocolo: 858473

a Fiori di BUFaLa criaÇÃo de BUFaLiNos Ltda 
Torna público que recebeu da SEMMa a renovação da licença de ativida-
de Rural sob nº 03/2022, p/pecuária e Beneficiamento de leite da FAZENDA 
coNQUiSTa, localizada no mun. Bujaru/Pa.

Protocolo: 858477

cHarLes WiLLiaMs LoBato de oLiVeira
cPF n° 370.712.702-87 

Torna público que recebeu a licENÇa aMBiENTal dE oPEraÇÃo (lo) na 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de augusto corrêa, sob n° 035/2022, 
para exercer atividade de extração mineral de areia e cascalho.

Protocolo: 858479

cHarLes WiLLiaMs LoBato de oLiVeira
cPF n° 370.712.702-87 

Torna público que recebeu a licENÇa aMBiENTal dE oPEraÇÃo (lo) na 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de augusto corrêa, sob n° 036/2022, 
para exercer atividade de extração mineral de areia e cascalho.

Protocolo: 858480

aNtoNio da siLVa GerMaNo 
inscrito no cPF sob o nº 776.290.943-53

Proprietário do imóvel denominado FaZeNda saNto aNtÔNio, localiza-
do no município de PraiNHa/Pa, torna público que recebeu desta Secretaria 
de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, Título da Prorrogação da 
autorização de Supressão florestal e demais formas de Vegetação - aUaS 
n°180/2020, com validade até 29/08/2023 e da autorização de captura, co-
leta, resgate, transporte e soltura de fauna silvestre - aU n°4985/2022, com 
validade até 22/08/2023.

Protocolo: 858482

.

.

eMPresariaL
.

deLiMa coMÉrcio e NaVeGaÇÃo Ltda 
cNPJ 05.089.941/001-67 

localizada no município de Belém-Pa, torna público requereu a SEMaS, a li-
cença de instalação - li, através do processo sob nº 2022/32146 para desen-
volver a atividade de instalação portuária dentro ou fora do porto organizado 
e terminal de uso privado para cargas em geral, incluindo perigosas.

Protocolo: 858486

a WiNitY s.a. 
inscrita no cNPJ/MF sob o nº 34.622.881/0001-02 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Pesca- 
SEMMa do Município de São João do araguaia/Pa a licença Prévia e a licença 
de instalação de nº 004/2022 para atividade de telecomunicações Telefonia 
celular, conforme o processo nº 058/2022, situado na rua Valdir Santos s/n° 
Vila diamante-KM 40, São João do araguaia/Pa (PaJdr500).

Protocolo: 858487

a empresa riBeiro cordeiro iNdÚstria e coMÉrcio s/a 
Portadora do cNPJ 04.905.212/0003-30 

Torna púbico o protocolo de renovação de l.o. Nº 114/2022 do dia 
09/08/2022 junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEMMa) do mu-
nicípio de  Santa Bárbara do Pará-Pa .

Protocolo: 858485

PLaNaLto MiNeraÇÃo Ltda. 
inscrita no cNPJ sob n° 33.471.200/0002-62

Torna público que obteve em 14/09/2022 da Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, através do processo n° 2022/28840, 
a licença de operação/lo n° 13706/2022 para pesquisa mineral sem guia de 
utilização, localizada na Zona rural de canaã dos carajás - Pa.

Protocolo: 858491

aGroPecUaria saBia Ltda 
cNPJ nº 41.125.621/0002-60 

Torna público que através do processo n° r055322 recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente de ananindeua - SEMa/ aNaNiNdEUa a lo62122 
para atividade de comercio atacadista de madeira e produtos derivados/ pro-
dução cavaco, localizada na rua industrial, setor T, n° 58 ,distrito industrial 
- aNaNiNdEUa/Pa

Protocolo: 858493

a WiNitY s.a. 
inscrita no cNPJ/MF sob o nº 34.622.881/0001-02 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Pesca- 
SEMMa do Município de São João do araguaia/Pa a licença Prévia e a licença 
de instalação de nº 003/2022 para atividade de telecomunicações Telefonia 
celular, conforme o processo nº 059/2022, situado na rua Principal, S/N- Vila 
Ponta de Pedras, São João do araguaia/Pa (PaJdr501).

Protocolo: 858490

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de trairÃo-Pa
aViso de LicitaÇÃo

o FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de trairÃo usando de suas atri-
buições legais vem através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar 
público os extratos de edital conforme abaixo:
Pregão eletrônico srP n° 041/2022FMe-Pe-srP, tipo Menor Preço 
por item, Modo de disputa aberto.
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para forNEciMENTo dE PEÇaS E acESSÓrioS GENUÍNoS oU oriGiNaiS 
dE PriMEira liNHa dESTiNadoS À aTENdEr a froTa dE VEÍcUloS do 
fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo. data da abertura: 11/10/2022 Horário: 
08:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departa-
mento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando 
Guilhon nº. s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município 
de trairão. deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 858498

cPB serViÇos e coMÉrcio Para coNstrUÇÃo eireLi 
cNPJ: 39.819.869/0001-70 

Torna público e declara que solicitou junto a SEcTMa - Tailândia-Pa, a licença 
Prévia - lP, protocolo n° 120/2022 em 12/07/2022 para atividade: condomí-
nio Habitacional horizontal, sem fracionamento.

Protocolo: 858499

a Fiori di BUFaLa criaÇÃo de BUFaLiNos Ltda 
Torna público que recebeu da SEMMa a licença de instalação sob nº 02/2022, 
p/Beneficiamento de leite e industrialização de leite e derivados da FAZENDA 
coNQUiSTa, localizada no mun. Bujaru/Pa.

Protocolo: 858495

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de coNtrato Processo caroNa 002/2022FMe

coNtrato Nº...........: 2309001/2022FMe
oriGeM.....................: caroNa Nº 002/2022FMe

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: cElSiNHo VEÍcUloS EirEli
oBJETo......................: adesão a ata de registro de Preços nº 076/2022 do 
Pregão Presencial nº 028/2022, para a aquisição de uma caminhonete veículo 
cabine dupla, 4x4 zero km.
Valor ToTal................: r$ 269.900,00 (duzentos e sessenta e nove mil, 
novecentos reais).
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2022 atividade 
1701.123610008.2.084 Manut.da Ações do Ensino Fundamental , Classifica-
ção econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subele-
mento 4.4.90.52.52, no valor de r$ 269.900,00
ViGÊNcia...................: 23 de Setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
daTa da aSSiNaTUra.........: 23 de Setembro de 2022

Protocolo: 858496

ProMaP - ProdUtos de Madeiras do ParÁ Ltda 
cNPJ/MF 83.383.133/0001-11, e iNsc. estadUaL 15.173.686-3 

com sede na Estrada Velha do outeiro, 2275 - campina de icoaraci - Belém/
Pa, torna público que recebeu junto a SEMMa/BElÉM a licença de operação 
nº 270/2022, pelo processo nº 6172/2021, para a atividade de “desd. de 
madeira em tora para mad. serrada e seu beneficiamento/secagem”.

Protocolo: 858510

Madeireira J e Y Ltda 
deteNtora do PMFs da FaZeNda PacaJÁ 

cNPJ: 08.328.063/0002-64, 
localizada a Gleba Joana Peres, S/N, Z. r, município de Portel - Pa, torna 
público que recebeu da SEMaS/Pa, a autorização para Exploração florestal 
(aUTEf nº 274196/2022), referente ao Plano operacional anual (Poa nº 19).

Protocolo: 858511

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20220164
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 039/2022FMe-Pe-srP.

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, cNPJ: 15.349.420/0001-55.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Na MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa dE VEÍcUloS 
dESTiNadoS a aTENdEr o fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo.
coNTraTada: J. d. c. dE oliVEira EirEli - ME, com o valor total de r$ 
1.003.500,00(Um Milhão, Três Mil, Quinhentos reais).
data da assinatura: 27/09/2022, vigência: 12 (doze) meses.
trairão-Pa, 27 de setembro de 2022, Pedro José Honório Lino, Pre-
sidente da cPL.

Protocolo: 858513



98  diário oficial Nº 35.132 Quarta-feira, 28 DE SETEMBRO DE 2022

BraGaNÇa coMerciaL de GÁs Ltda 
cNPJ 07.599.696/0002-44 

Torna público que recebeu a lo nº 029/2020 para a atividade de comércio va-
rejista de gás - GlP, expedida pela SEMMa Bragança-Pa, bem como solicitou 
sua renovação através do proc. nº 075/2022, em 06/06/2022.

Protocolo: 858514

iNstitUto de PreVidÊNcia do MUNiciPio de BreVes/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

credeNciaMeNto Nº 01/2022-iNeXiGiBiLide. 
o instituto de Previdência do Município de Breves/Pa, cNPJ 04.316.287/0001-
14, Pará, torna público que no dia 30 de setembro de 2022, às 09hs, no 
endereço Passagem Primeiro de Maio, 283, centro, cEP: 68.800-00 - Bre-
ves/Pa realizará licitação na modalidade inexigibilidade, do tipo Menor Preço 
por item, no modo de disputa aberto, para realização de credenciamento 
(chamada Pública) de pessoas jurídicas para prestação de serviços Médicos 
periciais a serem realizados em servidores públicos ativos, inativos e depen-
dentes vinculados ao instituto de Previdência do Municipio de Breves - iPMB, 
para fins de concessão de licença para tratamento de saúde (auxilio doença) 
ou readaptação funcional temporária dos servidores efetivos do instituto de 
Previdência do Município de Breves, aposentadoria por incapacidade perma-
nente, bem como avaliação periódica de servidores em gozo de aposentadoria 
por incapacidade permanente ou dependente inválido e atuação em processos 
administrativo e judiciais. a licitação será regida pela lei federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, “caput” do artigo 25 e suas alterações. os interessados 
poderão obter o texto integral do Edital e todas as informações sobre a licita-
ção através do acesso à página do Tribunal de contas do Município/Pa, site: 
www.ipmb.breves.pa.gov.br ou na sala da comissão Permanente de licitação 
- cPl junto ao instituto de Previdência do Município de Breves/Pa, com sede 
na passagem Primeiro de Maio nº 283, bairro centro, Município de Breves/
Pa, cEP 66.800-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente.  
ordenador: doralice câmara almeida.

Protocolo: 858516

aLUNos coNcLUiNtes do eNsiNo MÉdio eJa 
No sistema Ead na instituição cEQP PoTENcia MaSTEr sob o ParEcEr 
303/2016 cEE/Pa - aUT. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUTUBro dE 2016 iNS-
criÇÃo do inep N° 15168735. aLUNos coNcLUiNtes.
1.adriaNa BorGES MariNHo 2.alcir fraNciSco doS SaNToS 3.aNa ca-
roliNa riBEiro GoNÇalVES MoNTEiro 4.arTUr fErrEira HEcHEr 5.BE-
aTriZ MorEira da SilVa MacHado 6.BENEdiTo da SilVa JUNior 7.BriSa 
ToZaTo da ViToria 8.criSTiaNo fErrEira da SilVa 9.dEricK ENdlicH 
caSTElaN 10.dErlEi doS SaNToS PErEira 11.doUGlaS MaYcoN iMa-
cUlado dE oliVEira 13.ElViS arcaNJo SiGiSMUNdo 14.faBio PErEi-
ra oNofrio 15.floriSValdo MarTiNS 16.fraNciSca MicHElE BEZErra 
PErEira HoNÓri 17.GaBriEla PalMEira doS SaNToS18.GEorGE SoUTo 
do NaSciMENTo 19.Jairo da coSTa HEriNGEr NETo 20.JaNaiNa aParE-
cida TaVarES 21.JHoNaTaN ValENTiN do NaSciMENTo 22.JoSÉ roBEr-
To BaTiSTa da roSa JUNior 23.JUlio cESar oliMPio 24.KESia cHaVES 
PErEira 25.laiS dE oliVEira BESSa 26.laÍS SilVa dE MElo 27.lorENa 
aNdrEZa alVES dE carValHo 28.lUcaS dE MoraES GoMES 29.lUcaS 
SilVa MilEr 30.lUciaNa SaNTaNa dE JESUS 31.lUiS fErNaNdo raMoS 
coUTo 32.lUiZ fErNaNdo alVES GoNÇalVES 33.MaNUEla fErrEira fUr-
Tado da SilVa 34.MarcoS aNToNio alVES SaNToS 35.Maria caroli-
Na BaTiSTa 36.Maria PaUla ScHUlTZ BEllo lYra 37.MarliS caSSiaNo 
38.MaTHEUS iGNacHiTi GoMES MacHado 39.NaTaliNo PaUlo raaScH 
40.PEdro loUrENÇo dE SoUZa JUNior 41.raY coSTa SoBriNHo 42.rE-
NaN riBEiro PoNTES 43.roBErTa riBEiro da coSTa 44.roNaldo alE-
XaNdrE riBEiro 45.roSENilda coSTa SoarES 46.SaUlo alMEida lo-
PES 47.SilVia ViToriNo SilVErio ScardUa 48.Sofia lÉGora dall’col 
49.SUEllEN criSTiNa GrEGÓrio dE SoUZa 50.VaGNEr rEiS da SilVa 
51.ValMir TaVarES dE carValHo 52.WaYNE GoMES JUNior 53.WildEN 
fErNaNdES dE liMa 54.YaN dE oliVEira araUJo 55.fErNaNdo HENri-
QUE BorGES 56.lUiZ fErNaNdo alVES GoNÇalVES.

Protocolo: 858508

oBteNÇÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
a cLÍNica cL-cLiNLiFe 

inscrita no cNPJ 20.325.415/0001-42 
Situada na avenida Zacarias de assunção nº 678, torna público que rEcEBEU 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ananindeua - SEMa a licença 
ambiental de operação nº lo8822 para a atividade de posto de coleta para 
exames laboratoriais clínicos e consultas médicas.

Protocolo: 858506

editaL Nº 19, de 28 de seteMBro de 2022
Vi coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de 
serVidor do MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

decisÃo dos recUrsos resULtado PreLiMiNar 
da ProVa oBJetiVa

decisão de recursos recebidos contra o resultado preliminar das provas 
objetivas do Vi concurso Público para o provimento de vagas e formação de 
cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior do quadro de pessoal 
do Ministério Público do Estado do Pará.
i. Foram julgados improcedentes os recursos interpostos pelos candida-
tos cujas inscrições encontram-se abaixo elencadas:
330000018/330000555/330001966/330003532/330004185/330004537/33
0004814/330004823/330005241/330005271/330005423/330006510/3300
07630/330007902/330008882/330015568/330019523/330022704/330024
228/330025709/330025929/330026392/330027138/330027390/330027841/

330030630/330035155/330036210/330036332/330036345/330037198/33
0039270/330041087/330043402/330045954/330051682/330052838/3300
57090/330057785/330059297/330062713/330065608/330067746/330067
865/330067871/330067912/330070871/330071372/330072035/33007211
0/330072730/330073418/330074773/330075930/330076576/330077714/
330082172/330082799/330083908/330088971/330091873/330093415/33
0095916/330103593/330107075/330109643/330110676/330111696/3301
13939/330114772/330117711/330121467/330121781/330122358/330122
618/330122794/330128665/330131525/330131959/330131995/33013261
3/330134393/330134859/330137910/330138414/330138455/330140202/
330142756/330142906/330150608/330150719/330151763/330152808 /33
0155646/330161367/330161424/330162412/330172553/330174675/ 3301
79902/330180744/330182868/330189457/330193797.
ii. Foram julgados prejudicados os recursos interpostos pelos candi-
datos cujas inscrições encontram-se abaixo elencadas:
330002532/330002718/330003387/330004010/330004317/330006812/33
0008547/330008744/330009344/330014705/330015720/330016937/3300
19508/330020237/330022235/330030738/330031861/330035080/330036
091/330039610/330046553/330046582/330046924/330050719/33005306
2/330054047/330055880/330059250/330061293/330061975/330062143/
330062989/330064561/330064590/330065598/330066625/330073289/33
0074033/330074124/330084287/330085540/330090680/330091257/3300
94325/330096813/330098068/330099521/330101097/330101260/330102
592/330106800/330111527/330112443/330116243/330117909/33011811
4/330119400/330122695/330123343/330131758/330134700/330135336 
/330137266/330148905/330149573/330149667/330151904/330156567/
330165264/330167466/330168644/330169937/330170517/330170765/ 
330171559/330193798.
iii. em caráter de revisão de próprio ato, a Banca decidiu pela anulação 
da questão 53 da prova tipo 1 - Branca do cargo de auxiliar de admi-
nistração, bem como as correspondentes nos demais tipos de prova, 
exclusivamente.
iV. disPosiÇÕes FiNais
a consulta individualizada da fundamentação será disponibilizada no site www.
consulplan.net para acesso mediante login e senha pelos candidatos.

Muriaé/MG, 28 de setembro de 2022
coNsULPLaN

Protocolo: 858507

Posto GoiaBeira Ltda 
cNPJ: 04.305.405/0001-99 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa (Secretaria Municipal de Meio am-
biente e Sustentabilidade do Pará) a sua licença de operação n°13724/2022, 
validade: 22/09/2026 (Processo n° 2022/10143) para a atividade de posto 
revendedor, posto flutuante, posto de abastecimento, posto varejista de que-
rosene e gasolina de aviação (caM: 90 - Porte: a-iii) localizado na avenida 
Bernardo Sayão, Br-010, KM 58, S/N°, Bairro centro em aurora do Pará-Pa.

Protocolo: 858500

LiMa e PiNHeiro Ltda - aUto Posto rio Verde 
cNPJ: 03.909.528/0001-76 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa (Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade do Pará) a sua licença de operação n°13731/2022, 
ValidadE aTÉ: 05/05/2025 (ProcESSo Nº.: 2020/0000023279) para a ati-
vidade de Empresa Transportadora de substâncias e produtos perigosos (NV: 
8, Porte: B-iii) localizado na avenida liberdade, nº 96 lts 96/98 Bairro: rio 
Verde em Parauapebas-Pa.

Protocolo: 858502

costa Mar Pescados Ltda 
cNPJ nº 11.016.951/0001-75 

Torna público que através do processo n° 014/2022 recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente - SEMMa/BraGaNÇa a lo n° 026/2022 para 
atividade de fabricação de gelo comum, localizada na rua pinheiro junior, N° 
227 - B,  bairro riozinho, Município de Bragança - Pa.

Protocolo: 858503

asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria 
editaL de coNVocaÇÃo de asseMBLeia GeraL

Belém, 26 de setembro de 2022 
o sÍNdico do coNdoMÍNio cidade JardiM ii, conforme art. 49º letra 
“a” e “b” da convenção condominial, vem convocar, por este edital, todos os 
coNdÔMiNos e ProMiteNtes coMPradores de unidades residen-
ciais e/ou comerciais do referido condomínio, que estejam em pleno gozo 
dos seus direitos condominiais, para a assembleia geral extraordinária que 
adiante se caracteriza: natureza da reunião: extraordinária presencial 
data: 04/10/2022 -terça-feira, Horario: 1ª coNVocaÇÃo - 19h e 2ª 
coNVocaÇÃo - 19h30min. QUorUM MÍNiMo - metade mais um dos votos 
válidos em primeira convocação e 5% dos votos válidos em segunda convo-
cação (art. 49, §5º, alínea “f” da convenção).local fÍSico: salão de eventos 
do condomínio. Pauta: 1- Votação e aprovação da taxa e regras de uso do 
salão de festas após envidraçamento e climatização; 2-Ratificação dos encar-
gos e honorários advocatícios referente a cobrança das taxas inadimplentes; 
3-discussão para elaboração de um plano diretor para o cidade Jardim 2; 
4- apresentação de relatório sobre débitos com a empresa solution conforme 
decisão da assembleia ordinário de 2022; 5-informes da diretoria. aNtÔNio 
BeNtes de FiGUeiredo Neto, sÍNdico.

Protocolo: 858504
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