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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.170/2022-ccG, de 30 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, e 
coNSidEraNdo as informações constantes no Processo nº. 2022/1250958,
r E S o l V E:
autorizar JoÃo cHaMoN NETo, Secretário regional de Governo do Sudes-
te do Pará, a viajar no trecho Marabá/Parauapebas/Marabá, no dia 28 de 
setembro de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, e conceder para 
tanto ½ (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.171/2022-ccG, de 30 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1242002,
r E S o l V E:
nomear WallacE rENaTo dE MElo MoraiS para exercer o cargo em co-
missão de Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação na Procuradoria-
Geral do Estado, a contar de 26 de setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.172/2022-ccG, de 30 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo, os termos do Processo nº. 2022/1255052,
r E S o l V E:
nomear ViViaNE do Socorro MoraES dE oliVEira para exercer o car-
go em comissão de assessor administrativo iii, código GEP-daS-012.3, 
com lotação na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 14 de 
setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.173/2022-ccG, de 30 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
nomear fáBio rodriGUES JÚNior para exercer o cargo em comissão de 
Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria Estratégica de 
Estado de articulação da cidadania. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.174/2022-ccG, de 30 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
nomear rENaTo BEZErra loBaTo para exercer o cargo em comissão de 
Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria Estratégica de 
Estado de articulação da cidadania.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.175/2022-ccG, de 30 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
nomear Jairo SoUZa da SilVa para exercer o cargo em comissão de 
Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria Estratégica de 
Estado de articulação da cidadania. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.176/2022-ccG, de 30 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1257697,
r E S o l V E:
i. exonerar daGMa dE SoUZa SiQUEira fErrEira do cargo em comissão 
de diretor de assistência Social, código GEP-daS-011.5, com lotação na 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a 
contar de 1º de outubro de 2022.
ii. nomear adoNai do Socorro da crUZ GoNÇalVES para exer-
cer o cargo em comissão de diretor de assistência Social, código GEP-
daS-011.5, com lotação na Secretaria de Estado de assistência Social, 
Trabalho, Emprego e renda, a contar de 1º de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.177/2022-ccG, de 30 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1257697,
r E S o l V E:
i. exonerar Maria dE fáTiMa PraSErES crUZ do cargo em comissão de 
Gerente, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado de 
assistência Social, Trabalho e renda, a contar de 1º de outubro de 2022.
ii. nomear daGMa dE SoUZa SiQUEira fErrEira para exercer o cargo 
em comissão de Gerente, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secre-
taria de Estado de assistência Social, Trabalho e renda, a contar de 1º de 
outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.178/2022-ccG, de 30 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
considerando os termos do Processo nº 2022/1259010,
r E S o l V E:
exonerar rENaN faVacHo JacQUES do cargo em comissão de diretor de 
Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de 
Estado de administração Penitenciária, a contar 23 de setembro de 2022.  
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.179/2022-ccG, de 30 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
considerando os termos do Processo nº 2022/1259010,
r E S o l V E:
nomear  rENaN faVacHo JacQUES para exercer o cargo em comissão 
de diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 23 de 
setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria Nº. 1.164/2022-ccG, de 23 de seteMBro 
de 2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 35.128, 
de 26 de seteMBro de 2022.
onde se lê: “(...) ELILDE DA SILVA SOUZA (...)”
Leia-se: “(...) ELILDE SILVA DE SOUZA (...)” 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 860122

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

Portaria
.

Portaria Nº 092/2022 – cMG, de 30 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais, considerando o disposto no inciso iV, do art. 
3º, da lei federal nº 10.520/2002 c/c decreto federal nº 10.024/2019 e 
decreto Estadual nº 534/2020, que instituem no âmbito da União, Estados, 
distrito federal e Municípios a modalidade de licitação, denominada Pre-
gão Eletrônico e, considerando a necessidade da contratação de empresa 
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especializada na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE locaÇÃo dE VEÍcUloS 
iNTErESTadUal, coM MoToriSTaS, para atender o Gabinete do Exmo. 
Sr. Governador do Estado do Pará e outras demandas de segurança ine-
rentes às atribuições da casa Militar da Governadoria do Estado, conforme 
especificações, estimativas de quantidades e valores contidos no Termo de 
referência.
rESolVE:
i – designar os servidores HEidEr da SilVa MarTiNS, matrícula nº 
57199676/4, ocupante do cargo de chefe do Núcleo de licitações e Maria 
dE NaZarÉ BarBoSa do NaSciMENTo, matrícula nº 5967165/1, ocupan-
te do cargo de agente de contratação, para atuarem como equipe de apoio 
do Pregão Eletrônico nº 015/2022 – Nl/cMG, que terá como Pregoeiro o 
servidor BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, ocupante 
do cargo de agente de contratação;
ii – fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a vigência desta Portaria, a 
contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e su-
cessivo período, desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 30 dE SETEMBro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 859926
Portaria Nº 091/2022 – cMG, de 30 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais, considerando o disposto no inciso iV, do art. 
3º, da lei federal nº 10.520/2002 c/c decreto federal nº 10.024/2019 e 
decreto Estadual nº 534/2020, que instituem no âmbito da União, Estados, 
distrito federal e Municípios a modalidade de licitação, denominada Pregão 
Eletrônico e, considerando a necessidade da contratação de empresa para 
aQUiSiÇÃo dE aParElHoS dE TElEfoNia SaTEliTal e a coNTraTaÇÃo 
dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE coMUNicaÇÃo Via SaTÉliTE Para 
TraNSMiSSÃo dE VoZ E dadoS, aTraVÉS do SErViÇo MÓVEl GloBal 
Por SaTÉliTES (SMGS), para atender as necessidades do departamento 
Geral de operações da casa Militar da Governadoria, conforme caracterís-
ticas e especificações contidos no Termo de Referência.
rESolVE:
i – designar os servidores HEidEr da SilVa MarTiNS, matrícula nº 
57199676/4, ocupante do cargo de chefe do Núcleo de licitações e Maria 
dE NaZarÉ BarBoSa do NaSciMENTo, matrícula nº 5967165/1, ocupan-
te do cargo de agente de contratação, para atuarem como equipe de apoio 
do Pregão Eletrônico nº 019/2022 – Nl/cMG, que terá como Pregoeiro o 
servidor BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, ocupante 
do cargo de agente de contratação;
ii – fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a vigência desta Portaria, a 
contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e su-
cessivo período, desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 30 dE SETEMBro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 859932
Portaria Nº 090/2022 – cMG, de 30 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais, considerando o disposto no inciso iV, do art. 
3º, da lei federal nº 10.520/2002 c/c decreto federal nº 10.024/2019 e 
decreto Estadual nº 534/2020, que instituem no âmbito da União, Estados, 
distrito federal e Municípios a modalidade de licitação, denominada Pre-
gão Eletrônico e, considerando a necessidade da contratação de empresa 
para aQUiSiÇÃo dE alVoS dE BorracHa, para atender as necessidades 
do departamento Geral de operações da casa Militar da Governadoria, 
conforme características e especificações contidos no Termo de Referência.
rESolVE:
i – designar os servidores BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 
4219470/3, ocupante do cargo de agente de contratação e Maria dE 
NaZarÉ BarBoSa do NaSciMENTo, matrícula nº 5967165/1, ocupante 
do cargo de agente de contratação, para atuarem como equipe de apoio 
do Pregão Eletrônico nº 014/2022 – Nl/cMG, que terá como Pregoeiro o 
servidor HEidEr da SilVa MarTiNS, matrícula nº 57199676/4, ocupante 
do cargo de chefe do Núcleo de licitações;
ii – fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a vigência desta Portaria, a 
contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e su-
cessivo período, desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 30 dE SETEMBro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 859940

eXtrato de Portaria Nº 1147/2022 – di/cMG, 
de 30 de seteMBro de 2022

objetivo: em complementação à Port. 1140/2022 – di/cMG, a serviço 
do Governo do Estado; destino: cametá/Pa e Parauapebas/Pa; Período: 
30/09/2022 a 01/10/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) e 
1,0 (pousada); Servidores/Mf: 1° TEN QoPM frederico Silva das Mercês, 
5902298/3; 2° SGT PM Jeremias da Silva de Brito, 5591902/2; 3° SGT PM 
antônio renard de oliveira Moraes, 54195393; cB PM frank Bruno Egues 
ribeiro, 4219048/4; Sd PM Naslo Enrique Sousa Pereira, 6401315/3. 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 1148/2022 – di/cMG, 
de 30 de seteMBro de 2022

objetivo: em complementação à Port. 1144/2022 – di/cMG, a serviço 
do Governo do Estado; destino: dom Eliseu/Pa; Período: 30/09/2022 a 
01/10/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); 
Servidores/Mf: 1° TEN QoPM Márcio da cunha cardoso, 4220585/2; 3° 
SGT PM daniel dos Santos carvalho, 54194238/4; cB PM rafael de Jesus 
Barreto, 4220254/4; Sd PM danilo Pantoja Magalhães, 6402551/2; Sd 
PM renan da Silva Pinho, 5922322/4. 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 1149/2022 – di/cMG, 
de 30 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Santo antonio do Tauá/
Pa; Período: 20/09/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Ser-
vidores/Mf: 3° SGT PM Marcos Paulo Silva do Nascimento, 54193024/2; 
cB PM Paulo Venicius lisboa de oliveira, 4220169/2; Sd PM carlos Patrick 
carvalho da Silva, 6402402/2; Sd PM Pedro Henrique costa Gonçalves, 
6402067/2. 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 1150/2022 – di/cMG, 
de 30 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 17 a 18/09/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 
(pousada); Servidores/Mf: cB PM leonardo Nunes Gomes, 4220190/2. 
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 1151/2022 – di/cMG, 
de 30 de seteMBro de 2022

objetivo: em complementação à Port. 1141/2022 – di/cMG, a serviço 
do Governo do Estado; destino: Paragomonias/Pa; Período: 30/09/2022 
a 01/10/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) e 1,0 (pou-
sada); Servidores/Mf: MaJ QoPM carlos Eduardo Memória de Sousa, 
57173389/3; 2° SGT PM Giovani ferreira de Souza, 5696712/5; cB PM 
Erick Enrico coelho da Silva, 57221799/4; cB PM carlos alberto de Sousa 
Silva, 57222004/2; cB PM diogo da Silva lopes, 57232499/2. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1152/2022 – di/cMG, 
de 30 de seteMBro de 2022

objetivo: em complementação à Port. 1143/2022 – di/cMG, a serviço 
do Governo do Estado; destino: dom Eliseu/Pa; Período: 30/09/2022 a 
01/10/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); 
Servidores/Mf: caP QoPM ismael da Silva Barros, 54184962/3; 3° SGT PM 
Joelson Souza Santos, 57199482/2; cB PM Wanderson alexandrino Viana, 
57222073/2; cB PM douglas Vieira Souto, 4219227/2; cB PM carlos rei-
nanderson 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 1153/2022 – di/cMG, 
de 30 de seteMBro de 2022

objetivo: em complementação à Port. 1139/2022 – di/cMG, a serviço 
do Governo do Estado; destino: Ulianópolis/Pa; Período: 29/09/2022 a 
01/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); 
Servidores/Mf: MaJ QoPM adriano rogério dantas Monteiro, 54192566/2; 
3° SGT PM Marcos alexandre Martins Pires, 54194761/2; cB PM fabri-
cio luiz Matos Boução, 57222016/2; cB PM Jhemerson costa Santos, 
4219693/3; cB PM danylo christian Gonçalves da conceição, 4218905/2. 
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 1154/2022 – di/cMG, 
de 30 de seteMBro de 2022

objetivo: em complementação à Port. 1142/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do Estado; destino: rondon do Pará/Pa; Período: 30/09/2022 a 
01/10/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); 
Servidores/Mf: MaJ QoPM richard Batista da costa, 57199495/2; 3° SGT 
PM Jefferson Patrick Ferreira Dias, 57199690/2; CB PM Ulisses Pampolha 
Bráz, 4220310/3; cB PM rosenildo Gonçalves alves, 57227675/2; Sd PM 
Kenny Souza carvalho, 06402259/2. 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 1155/2022 – di/cMG, 
de 30 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: ourilândia do Norte/
Pa; Período: 29/09/2022 a 01/10/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (ali-
mentação) e 2,0 (pousada); Servidores/Mf: cB PM Wendell Matheus dutra 
lima, 4219891/4; Sd PM Pedro da Silva Miranda, 5419233. 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 1156/2022 – di/cMG, 
de 30 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: cametá/Pa; Período: 
26 a 27/09/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousa-
da); Servidores/Mf: 1° TEN QoPM igor alessandro leal farah, 4220563/2; 
2º SGT PM PM Jorge Luiz de Souza Cuimar, 5694558/2; CB PM Jefferson 
Batista de almeida, 04219621/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior;

Protocolo: 860125
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria nº 474/2022-PGe.G., 29 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das Suas atribuições 
legais…
rESolVE:
aUToriZar o gozo de licença prêmio dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. Funcional triênio Período
claudia cartagenes Bouth 2009560/1 2 ª parcela 2001/2004 03.10 a 01.11.2022
Edson dos Santos Matoso 57201787/2 1ª parcela 2008/2011 03.10 a 01.11.2022

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

Protocolo: 859691
Portaria nº 478/2022-PGe.G., 29 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o gozo de férias dos servidores 
abaixo relacionados:

Nome id. Funciona Portaria de concessão data de inter-
rupção

adda Swellen Monteiro alves 5891798/1 Nº 373/2022-PGE.G., de 
28.07.2022 23.09.2022

angelo demetrius de albuquerque carrascosa 5858895/1 Nº 329/2022-PGE.G., de 
30.06.2022 08.09.2022

cristina Magrin Madalena 54196753/1 Nº 329/2022-PGE.G., de 
30.06.2022 09.09.2022

José Galhardo Martins carvalho 57193453/1 Nº 531/2021-PGE.G., de 
08.11.2021 21.01.2022

Julyana abdoral de Queiroz Santos 5958903/ 1 Nº 329/2022-PGE.G., de 
30.06.2022 15.09.2022

Karen Serruya carduner 54188390/4 Nº 373/2022-PGE.G., de 
28.07.2022 15.09.2022

larissa cerqueira ferraz larissa cerqueira ferraz 5949212/1 Nº 329/2022-PGE.G., de 
30.06.2022 01.09.2022

Samira Hachem franco costa 57206455/1 Nº 373/2022-PGE.G., de 
28.07.2022 27.09.2022

Silvana Elza Peixoto rodrigues 5859298/1 Nº 373/2022-PGE.G., de 
28.07.2022 28.09.2022

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

Protocolo: 859736
Portaria nº 477/2022-PGe.G., 29 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das Suas atribuições 
legais…
rESolVE:
aUToriZar o gozo de residual de férias dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. Funcional Portaria de interrupção/
concessão Período Gozo

amanda carneiro raymundo Bentes 54194016/3 Nº 362/2022-PGE.G., de 
26.07.2022 31.10 a 11.11.2022

christianne Penedo danin 5763959/1 Nº 362/2022-PGE.G., de 
26.07.2022 13.10 a 31.10.2022

cristina Magrin Madalena 54196753/1 Nº 478/2022-PGE.G., de 
29.09.2022 10.10 a 28.10.2022

George augusto Viana Silva 5930950/1 Nº 222/2022-PGE.G., de 
11.05.2022 10.10 a 28.10.2022

José Galhardo Martins carvalho 57193453/1 Nº 478/2022-PGE.G., de 
29.09.2022 06.10 a 25.10.2022

renata de Nazareth oliveira de freitas almeida 5819440/3 Nº 362/2022-PGE.G., de 
26.07.2022 03.10 a 14.10.2022

Selma Santos Gurgel 57214750/3 Nº 362/2022-PGE.G., de 
26.07.2022 03.10 a 14.10.2022

Zilma rosa Trindade de carvalho 2011166/1 Nº 142/2022-PGE.G., de 
25.03.2022 13.10 a 01.11.2022

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

Protocolo: 859750
Portaria nº 482/2022-PGe.G., 29 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de residual de férias à servidora, Gláucia 
Magalhães fernandes, identidade funcional nº 97571523/1, no período de 
24.10 a 07.11.2022, referente ao período aquisitivo 2021/2022, devendo 

responder pelo cargo de chefe de secretaria da Procuradoria cível, Traba-
lhista e administrativa, fernando Bernardo de Souza Neto, id. funcional 
nº 55590245/2.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 859756

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 483/2022– PGe. G. Belém (Pa), 29 de setembro de 2022.
o ProcUrador-GEral do ESTado, no uso de suas atribuições legais
rESolVE:
i - dESiGNar, o servidor roberto damasceno Mendonça, assessor Es-
pecial, matrícula nº 5955923/1, para acompanhar e fiscalizar o Contrato 
abaixo discriminado:
contrato nº 022/2022 – PGE e GTEc coMÉrcio SErViÇoS EirEli - ME.
II - As atribuições de fiscalização estão insertas na CLÁUSULA TERCEIRA – 
da fiScaliZaÇÃo, do contrato.
iii – dESiGNar como fiscal Substituto o servidor roberto andré Souza 
Santos, Gerente, matrícula nº 5958598-1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 859845

coNtrato
.

Publicação do extrato de contrato: 022/2022-PGe
Exercício: 2022
Pregão Eletrônico nº: 005/2022 - PGE
data da assinatura: 29/09/2022
Vigência: 29/09/2022 a 29/09/2023
Valor Global: r$ 74.694,00 (setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais)
dotação orçamentária: funcional Programática:  25101.03.092.1508.8893 
- Elemento de despesa: 339030 e 339039 – fonte: 0340
objeto: fornecimento de circuito fechado de TV iP (cfTV-iP)
contratada: GTEc coMÉrcio E SErViÇoS EirEli-ME
cNPJ: 12.197.100/0001-39
Endereço: rua Generalíssimo deodoro, nº 320, Umarizal, cEP: 66055-
240, Belém/Pa
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr, Procurador-Geral Estado do Pará

Protocolo: 859843

FÉrias
.

Portaria nº 473 /2022-PGe.G., 29 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais…
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores deste Órgão, no período 
determinado conforme abaixo relacionados:

Nome id. Funcional Período aquisitivo Gozo
ana Paula dos Santos Neves dutra 57205271/2 2020/2021 09.11 a 08.12.2022

amadeu chagas de Souza 5892369/2 2021/2022 03.11 a 02.12.2022

Barbara Nobre lobato 8400600/1 2020/2021 17.11 a 16.12.2022

david da Silva Neto 55589343/1 2021/2022 29.11 a 28.12.2022

debora cristiana Pinho da costa 57232193/1 2020/2021 07.11 a 06.11.2022

flavia Goes costa ribeiro 5910606/3 2020/2021 08.11 a 07.12.2022

fernando augusto Braga oliveira 5459680/3 2020/2021 21.11 a 20.12.2022

Guiomarlene lopes castro 353132/1 2020/2021 07.11 a 06.12.2022

Hyrval amaro da Silva filho 3153614/1 2021/2022 01.11 a 30.11.2022

israel da Silva Paixão 5905704/1 2021/2022 01.11 a 30.11.2022

Janyce Maria de almeida Varella Neiva 80845161/3 2021/2022 21.11 a 20.12.2022

João alexandre Parente Monteiro 54193811/1 2021/2022 01.11 a 30.11.2022

lorena de Paula rego Salman 55589670/1 2021/2022 17.11 a 16.12.2022

luis felipe Knaip do amaral 5930958/1 2020/2021 10.10 a 19.10.2022

Marcus Vinicius Nery lobato 5819946/1 2021/2022 17.11 a 16.12.2022

Maria antônia oliva alves 57197206/2 2021/2022 16.11 a 15.12.2022

Maria Elisa Brito lopes 54196201/2 2021/2022 28.11 a 27.12.2022

Maria de lourdes da conceição de 
almeida 3155609/1 2021/2022 07.11 a 06.12.2022

Nadia Socorro castelo oliveira Pereira 3155544/1 2021/2022 07.11 a 06.12.2022

Paola Scalzo freitas 5917145/2 2021/2022 14.11 a 13.12.2022

Paulo augusto da Silva Soeiro 3280160/1 2021/2022 03.11 a 02.12.2022

rodolpho Pedro de castro Souza filho 57234494/1 2020/2021 30.11 a 29.12.2022

rosangela de Souza Martins 3152979/1 2021/2022 03.11 a 02.12.2022

Talita Jamile de Nazaré Buainain rossy 5948994/1 2020/2021 21.11 a 20.12.2022

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

Protocolo: 859696
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato N.º 40/2022.
Processo nº. 2022/288442.
objeto: aquisição de 150 (cento e cinquenta) equipamentos tipo compu-
tadores desktop e Monitores, para atender as demandas das Usinas da Paz 
(região Metropolitana de Belém e região integração carajás).
origem: adesão a ata de registro de Preços nº. 023/2021-SE-
GEN/MJSP, oriunda do Pregão Eletrônico nº. 06/2021, Processo nº. 
08020.002351/2020-81, da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança 
Pública-SEGEN/MJSP.
data da assinatura: 30/09/2022.
Vigência: 30/09/2022 a 29/09/2023.
Valor Global: r$ 723.000,00 (setecentos e vinte e três mil)
dotação orçamentária:
Unidade orçamentária: 760101; função: 08; Subfunção: 122; Programa: 
1297; Projeto de atividade: 8408; Natureza da despesa: 449052; fonte 
do recurso: 0101000000; ação: 263076; Plano interno: 4120008408E; 
Subfunção: 244; Programa: 1500; Projeto de atividade: 8591; Natureza 
da despesa: 449052; ação: 263486 e Plano interno: 1050008591E.
contratante: SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidada-
Nia, cNPJ: 37.205.760/0001-45.
contratada: NorTHWarE coMÉrcio E SErViÇoS lTda, cNPJ nº. 
37.131.927/0002-51, rod ES-010 KM 2 60 QUadra cHa loTE 343 G-2-
3, Sala 14-Jardim limoeiro-Serra/ES, cEP: 29.164-14.
ordENador
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 860120

diÁria
.

Portaria 279/2022-GaB/seac
Belém Pa, 29 de setembro de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o MEMo. n°047/2022 USiNa da PaZ caNaÃ doS cara-
JaS/SEac e Processo nº 2022/1238147
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo, 1 ( uma ) diárias, no período de 24/09/2022 
(½ meia diária) e 26/09/2022 (½ meia diária), ao município de Marabá, no 
estado do Pará, cujo objetivo será o “Translado (24/09-canaã dos carajás/
Marabá/canaã dos carajás e 26/09-canaã dos carajás/ Marabá /canaã 
dos carajás) dos servidores da SEdUc, no qual irão realizar o aulão do 
Pré-ENEM na Usina de canaã dos carajás”.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
552099429-1 dJaNilToN TEiXEira MacHado JUNior 401.028.582-68

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 29 de setembro de 2022
ricardo BriSolla BalESTrEri
SEcrETário dE ESTado

Protocolo: 859811
Portaria 277/2022-GaB/seac
Belém Pa 29 de setembro de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o MEMo nº 063/2022 – dicar/diPaZ/SEac; E PaE nº 
2022/1237327
rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo 1,5 (uma e meia) diárias no período de 
25/09/2022 a 26/09/2022 ao município de abaetetuba, no Estado do Pará, 
cujo objetivo “realização de eventos aÇÕES iTiNEraNTES em parceria 
com a SESPa”.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
 arioValdo foNSEca Maia 218.499.602-59

5962934-1 fáBio rodriGUES JÚNior 586.362.422.15
5962936-1 rENaTo BEZErra loBaTo 399.739.052-53

 MarcoS JoNES MEScoUTo da SilVa 399.816.142-20
55209148-1 raiMUNdo SaNToS 260.071.342-53

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 29 de setembro de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 859814

.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

Portaria Nº 257 de 30 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, ½ (meia) diária em 
favor dos servidores listados abaixo com objetivo de realização da roda 
de conversa sobre empreendedorismo, geração de emprego e renda, com 
foco em Mulheres vítimas de violência doméstica e/ou em situação de vul-
nerabilidade social, no município de Santa Barbara/Pa, no período de 22 
de setembro de 2022.

serVidor MatrÍcULa
afonso Pinheiro ferreira 5935928/2

isabella fernanda ferreira lobo 5922940/2
Marina carla Pinheiro do Nascimento Pinheiro 5960433/1

raimundo do Socorro Silva cordeiro 5943906/2
João carlos Nascimento Bandeira Junior 59311217

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

Protocolo: 859863

.

.

oUtras MatÉrias
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
eXtrato de distratato do serVidor teMPorÁrio
aTo: TErMo dE diSTraTo
ParTES: fUNdaÇÃo ParáPaZ E MarcoS fEliPE da SilVa SilVa
idENTidadE fUNcioNal: 5953708/ 1
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
MoTiVo: diSTraTo a PEdido, coM EfEiTo, a coNTar dE 01/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 859737
tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
eXtrato de distratato do serVidor teMPorÁrio
aTo: TErMo dE diSTraTo
ParTES: fUNdaÇÃo ParáPaZ E laiS do ESPiriTo SaNTo liMa
idENTidadE fUNcioNal: 5920508/2
carGo: ENfErMEira
MoTiVo: diSTraTo a PEdido, coM EfEiTo, a coNTar dE 01/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 859741

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 946/2022 - daF/sePLad de 30 de seteMBro de 2022
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.667/2021-ccG de 10 de no-
vembro de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.762 de 11 de novembro 
de 2021 e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº 128/2022–GS–SE-
Plad de 25 de Maio de 2022, publicada no doE nº 34.987, de 30 de Maio 
de 2022, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2022/318558, de 17 de 03 de 2022;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
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rESolVE:
1. dESiGNar o servidor lorENa SoUZa liMa da SilVa, funcional n.º 
5112303/1, ocupante do cargo de Técnico a, para a função de fiscal e 
o servidor daNiEllE KariNa dE aZEVEdo VaTraZ, id. funcional n.º 
5952140/2, ocupante do cargo de analista de Segurança do Trabalho a, 
para a função de Suplente, devendo ser intermediador substituto entre as 
partes do Termo de Execução Descentralizada Nº 02/2022, firmado entre a 
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad 
e a EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 859869

.

.

coNtrato
.

terMo de rescisÃo do coNtrato Nº 56/2021 – sePLad/daF
terMo de rescisÃo do coNtrato 56/2021, QUE faZEM ENTrE Si 
o ESTado do Pará, Por iNTErMÉdio da SEcrETaria dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad E a P1 coNSTrUTora lTda.
Pelo presente instrumento, o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito 
público interno, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJa-
MENTo E adMiNiSTraÇÃo -SEPlad, sediada na Travessa do chaco, nº 
2350, bairro do Marco, cEP: 66.093-542, Belém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf 
35.747.782/0001-01, neste ato representada por seu Secretário de Estado 
de Planejamento e administração, Sr. iValdo rENaldo dE PaUla lEdo, 
brasileiro, portador da cédula de identidade nº 5779075 SSP/Pa e do cPf 
nº 188.225.172-53, residente e domiciliado nesta cidade, por acordo entre 
as partes, resolve rescindir, a contar da data de assinatura deste Termo, 
o Contrato nº 56/2021 – SEPLAD/DAF, firmado com a empresa P1 CONS-
TRUTORA LTDA (modificação da razão social com base no processo Nú-
mero do Processo Módulo integrador:aMN2149987416 da junta comercial 
do Estado do amazonas de BESScorPBraSil EMPrENdiMENToS EirEli 
para P1 coNSTrUTora lTda), com sede no município de Manaus, Estado 
do amazonas, sito a rua Nova Palma, nº 100, Qd 67, conjunto Vieiralves, 
Bairro: Nossa Senhora das Graças, cEP 69.053-578, inscrita no cNPJ sob 
nº 20.755.228/0001-07, neste ato representada pelo Sr. JUliE rodri-
Go PorTo da SilVa, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula 
de identidade rG de nº 12058807, SESEP/aM, inscrito no cPf sob o nº 
472.894.812-91, residente e domiciliado no município de Manaus, Esta-
do do Amazonas, sito à Alameda Carlota Bomfim, nº 3269, Condomínio 
Passaredo, casa 126,cEP: 69037-145, com fundamento no art. 79, inciso 
ii, da lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e legislação correlata e 
na dÉciMa SÉTiMa – da rESciSÃo e no Processo PaE nº 2022/927996, 
ficando certo que não existe qualquer ônus financeiro decorrente da pre-
sente rescisão.
data da assinatura eletrônica: 27/09/2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração - SEPlad
JUliE rodriGo PorTo da SilVa
P1 coNSTrUTora lTda
(aNTiGa BESScorP BraSil EMPrEENdiMENToS EirEli)

Protocolo: 859728

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N º 016/2022– sePLad/Pa
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, designado atra-
vés do decreto Governamental do dia 01 de abril de 2022, publicado no 
doE nº 34.918 de 01 de abril de 2022, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas (inciso iV do art. 5º da lei nº 6.474/02) e após constatação 
do cumprimento das exigências legais relativas ao processo licitatório pela 
consultoria Jurídica e o Núcleo de controle interno, conforme Manifestação 
Jurídica nº 418/2022/cJUr/SEPlad (seq. 106) e despacho do controle 
interno (seq. 109), respectivamente, resolve:
HoMoloGar o objeto do Pregão Eletrônico nº 016/2022, processo nº 
2020/537909, que trata da aquisição de baterias de nobreaks novas e ser-
viço de troca de baterias do nobreak, de primeiro uso, não recondiciona-
das, atendendo a demanda do data center da Secretaria de Planejamento 
e administração do Pará SEPlad, conforme disposições deste instrumento, 
nas quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, da 
empresa abaixo relacionada:
raZÃo Social: GUSTaVo STriTHorST
cNPJ: 09.912.727/0001-10

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

02 Bateria Totalmente compatível para Nobre-
ak aPc BacK-UPS 600. 40 r$ 116,00 r$ 4.640,00

ToTal r$ 4.640,00

data da assinatura eletrônica: 27/09/2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 859746

FÉrias
.

Portaria Nº 943/2022-daF/sePLad, de 30 de seteMBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art.4º da Portaria nº 128/2022-GS/SEPlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/1245409 de 27/09/2022
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora aNTo-
Nia dE faTiMa criSPiM dE SoUZa id. funcional 3867/1, ocupante do 
cargo de assistente administrativo, lo tada na coordenadoria do Patrimônio 
Mobiliário – cPaM/SEPlad, no período de 13 de outubro de 2022 a 27 de 
outubro de 2022, referente ao período aquisitivo de 13 de junho de 2021 
a 12 de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 30 dE 
SETEMBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 859777
Portaria Nº 944/2022-daF/sePLad, de 29 de oUtUBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/1260117 de 
29/09/2022
rESolVE:
coNcEdEr 10 (dez) dias de férias regulamentares à servidora NaZarENa 
Maria da SilVa SaNTiaGo id. funcional nº 5137837/1 ocupante do cargo 
de agente de Portaria, lo tada na coordenadoria de controle e Movimenta-
ção de Pessoas – ccMP/dSP/SEPlad, no período de 13 de outubro de 2022 
a 22 de outubro de 2022, referente ao período aquisitivo de 03 de julho de 
2021 a 02 de julho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 30 dE 
oUTUBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 859783

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria N°. 940/2022-daF/sePLad, de 29 de seteMBro de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, 
de 25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 
2022,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/980379,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 753/2022-daf/SEPlad, de 03 de 
agosto de 2022, publicada no doE nº 35109 de 09 de novembro de 2022, 
que concedeu ao servidor SEBaSTiÃo da SilVa corrEa, id. funcional nº 
28509/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional e Segurança, lotado 
na Coordenadoria de Logística e Gestão, Gratificação de Atividade de 
Motorista - GaM, no período de 02/08/2022 a 31/08/2022, em decorrência 
da licença prêmio do servidor aNdErSoN MoNTEiro corrEa, id. 
funcional nº. 57218619/1.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 29 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 859818
Portaria N°. 941/2022-daF/sePLad, de 29 de seteMBro de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/980379,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 754/2022-daf/SEPlad, de 03 de 
agosto de 2022, publicada no doE nº 35109 de 09 de novembro de 2022, 
que concedeu ao servidor ricardo claUdiNo da SilVa, id. funcional 
nº 57191421/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional B, lotado na 
Coordenadoria de Logística e Gestão, Gratificação de Atividade de Motorista 
- GaM, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, em decorrência da licença 
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prêmio do servidor aNdErSoN MoNTEiro corrEa, id. funcional nº. 57218619/1.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 29 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 859820

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°. 942/2022-daF/sePLad, de 29 de seteMBro de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/894213,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr ao servidor SEBaSTiÃo da SilVa corrEa, id. funcional nº 
28509/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional e Segurança, lotado 
na Coordenadoria de Logística e Gestão, Gratificação de Atividade de Mo-
torista - GaM, no período de 18/07/2022 a 16/08/2022, em decorrência da 
licença prêmio do servidor raiMUNdo NoNaTo BarBoSa PiMENTEl, id. 
funcional nº. 6119999/1.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 18/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 29 dE 
SETEMBrodE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 859816
Portaria N°. 923/2022-daF/sePLad, de 23 de seteMBro de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022
coNSidEraNdo o Processo n°2022/1119467,
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral – GTI, no percentual de 60% 
(sessenta por cento) ao servidor Marco aNToNio MENdES VaScoNcE-
loS, id. funcional nº. 28878/1, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, 
lotado na coordenadoria de logística e Gestão, a partir de 03.10.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 23 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 859808
Portaria N°. 905/2022-daF/sePLad, de 20 de seteMBro de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022
coNSidEraNdo, o Processo n°2022/1171056,
I-EXCLUIR a Gratificação de Tempo Integral – GTI, no percentual de 60% 
(sessenta por cento) à servidora Maria aUGUSTa ESTEVES PErEira, id. 
funcional nº. 3253783/1, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, lotada na 
coordenadoria de Gestão de Pessoas, a partir de 13.09.2022.
II- CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral – GTI, no percentual de 50% 
(cinquenta por cento) ao servidor alEXaNdrE BEZErra MaToS, id. fun-
cional nº. 55587312/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, 
lotado na diretoria de administração e finanças, a partir de 03.10.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 20 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 859801
LicitaÇÃo Fase de tÉcNica e PreÇo
editaL de coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022
eXtrato de resULtado
objeto: contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, especiali-
zada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, 
processamento e resultado final para homologação de Concurso Público 
para seleção de candidatos, visando o provimento de vagas em cargos de 
Nível Médio e Superior da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS, assim como toda e qualquer logística necessária à 
execução dos serviços
analisados os documentos apresentados à ocasião da análise e julgamento 
da 2º fase da concorrência do Edital de concorrência Pública n° 01/2022, 
a comissão Especial de licitação, designada através da PorTaria Nº 258, 
de 05 de setembro de 2022, rESolVE:
1- claSSificar a empresa habilitada abaixo apresentado: 

eMPresas cLassiFicadas
LicitaNtes cNPJ cLassiFicada  

coNSUlPlaN - consultoria e Planejamento em admi-
nistração Pública 01.185.758/0001-04 regular no processo

cETaP – centro de Extensão, Treinamento e aperfei-
çoamento lTda 03.199.479/00001-25 regular no processo

objetiva concursos 00.849.826/0001-14 regular no processo

MÉdia PoNderada Por LicitaNte cLassiFicado

iteM Nota MÉdia PoNderada das
LicitaNtes cLassiFicadas

01 – SEMaS
cETaP coNSUlPlaN oBJETiVa
9,43 9,30 9,08

2 – dEclarar as licitantes vencedoras deste procedimento licitatório, em 
razão da obtenção da Maior Média Ponderada final, com base nas nor-
mas e procedimentos estabelecidos no Edital de concorrência Pública n°. 
01/2022, conforme quadro apresentado, nos seguintes itens:
i - iTEM 01 – SEMaS - cETaP – centro de Extensão, Treinamento e aperfeiço-
amento lTda, sob o cNPJ n° 03.199.479/0001-25, valor total r$822.373,00 
(oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e três reais);
os interessados poderão interpor recurso da decisão prolatada pela comis-
são Especial de licitação no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da publicação deste ato, conforme disposição legal.
a íntegra do resultado da fase de técnica e preços estará disponível no 
endereço eletrônico www.compraspara.pa.gov.br.
Belém (Pa), 30 de outubro de 2022.
comissão Especial de licitação - PorTaria Nº 258, de 05 de setembro de 2022.
andré fernandes de Pontes, Presidente
Washington ricardo de Menezes Santos, Membro
 Edmar Silva Pereira filho, Membro
Eveline farias Uchôa, Membro
Márcia Tais Barbosa Severino, Membro

Protocolo: 860037

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

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

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

editaL Nº 148/seaP/sePLad, de 30 de seteMBro de 2022
editaL de coNVocaÇÃo Para MatricULa ao cUrso de 

ForMaÇÃo ProFissioNaL – sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
(SEaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as condições esti-
puladas neste Edital, e em cumprimento às decisões judiciais proferidas 
nos autos dos Processos n° 0811242-87.2022.8.14.0000 e 0840655-
18.2022.8.14.0301, tornam pública a convocação para Matrícula ao curso 
de Formação Profissional, em caráter sub judice, dos candidatos abaixo, 
conforme a seguir especificado:
1. da coNVocaÇÃo Para MatrÍcULa ao cUrso de ForMaÇÃo 
ProFissioNaL de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice:
carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – BaiXo aMaZoNas

inscrição Nome data HorÁrio

41287 GilcioNE TorrES dE liMa 11/10/2022 10h

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – caetÉ

inscrição Nome data HorÁrio

21742 rEGiNaldo fraNciSco riBEiro 11/10/2022 10h

2. dos reQUisitos Para a MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo
2.1. Somente serão admitidos à matrícula no curso de formação, os can-
didatos que tiverem a idade mínima de dezoito anos completos, estive-
rem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do 
cargo, apresentarem documento de identidade original em bom estado 
de conservação, bem como apresentarem originais e cópia da seguinte 
documentação:
a) 02 Fotografia 3x4, colorida, recente;
b) cadastro de Pessoa física – cPf;
c) comprovante de Situação cadastral no cPf (site: receita federal)
d) carteira de identidade - rG;
e) Certificado de Reservista (sexo masculino);
f) Título de Eleitor;
g) certidão de Quitação Eleitoral;
h) Tipo Sanguíneo/ fator rH;
i) certidão de casamento /certidão de Nascimento;
j) comprovante de residência - atual (água, luz, telefone) ou declaração 
autenticada;
k) Termo de desistência de Bolsa (Somente para os candidatos que opta-
rem por não receber a bolsa) (anexo ii);
l) declaração de dados Bancários (anexo iii);
m) ficha de requerimento da Matrícula (anexo iV).
n) atestado médico original, contendo nome completo e número do docu-
mento de identidade, emitido no prazo máximo de 30 dias, contados retro-
ativamente em relação ao primeiro dia de matrícula presencial, constando 
expressamente que o (a) está apto (a) a realizar atividades físicas.
2.2 a entrega dos documentos poderá ser efetivada por procuração, com 
poderes expressos (delegação de poderes específicos), e passada por instru-
mento público ou particular, mediante entrega do respectivo mandado, acom-
panhado de cópia do documento de identidade do candidato e da correspon-
dente apresentação do documento de identidade do procurador/outorgado.
2.3 o candidato com documentos apresentados por procuração assume 
total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador e 
pelos documentos por ele entregues, arcando com as consequências de 
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eventuais erros de seu representante ou insuficiência e/ou erro na apre-
sentação dos documentos requeridos pelo Edital.
2.4. as cópias das documentações de que trata o anexo i deverão ser en-
tregues em envelope tamanho A4, com tarja de identificação contendo o 
número da inscrição, nome completo, região de lotação e cPf do candida-
to, juntamente com o check-list de confirmação de entrega dos documen-
tos, disponível no anexo i, deste edital;
2.5. após análise da documentação apresentada pelos candidatos será pu-
blicada a homologação da matrícula e a convocação para o curso de for-
mação Profissional somente daqueles que estiverem com a documentação 
considerada regular pelo presente edital.
2.6. Será eliminado do concurso público o candidato convocado para ma-
trícula ao Curso de Formação Profissional que deixar de apresentar a docu-
mentação exigida no período estipulado em edital ou que apresentá-la de 
forma irregular; não efetivar sua matrícula presencial no período estipula-
do; desistir expressamente do curso; deixar de comparecer por qualquer 
motivo para efetivação da matrícula ao Curso de Formação Profissional ou, 
ainda, não satisfizer aos demais requisitos legais e editalícios.
2.7. O candidato matriculado no Curso de Formação Profissional continuará 
a ser submetido à Investigação Social para Verificação dos Antecedentes 
Pessoais, conforme previsto no subitem 15.1 do Edital nº 01 /SEaP/SE-
Plad, de 29 de junho de 2021.
2.8. o (a) candidato (a) que não apresentar a documentação exigida no 
ato da matrícula terá sua inscrição no Curso de Formação Profissional in-
deferida e será eliminado do certame.
2.9. É proibido se apresentar no dia da matrícula portando armas de fogo 
ou aquelas consideradas armas brancas.
2.10. A carga horária do Curso de Formação Profissional será de 458 horas/aula.
2.11. No decorrer do curso exigir-se-á do candidato/estudante uma frequên-
cia mínima de 75% (setenta e cinco por cento) por disciplina, sendo desligado 
do curso o candidato/estudante que não atingir esse percentual mínimo.
2.12. O candidato matriculado no Curso de Formação Profissional receberá 
bolsa mensal, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento-base 
dos cargos de nível fundamental, de acordo com o art. 32 da lei 8.937, de 
2 de dezembro de 2019.
2.13. A bolsa de estudos não configura qualquer vínculo empregatício do 
aluno com a Secretaria de Estado de administração Penitenciária, consti-
tuindo-se apenas de uma ajuda transitória, durante a realização do curso 
de Formação Profissional.
2.14. O candidato matriculado no Curso de Formação Profissional receberá 
bolsa mensal, entretanto, o aluno/candidato que possuir vínculo empregatício 
como servidor público em órgãos de quaisquer entes federativos, e continuar 
recebendo normalmente a remuneração em seu órgão, terá que preencher e 
assinar o Termo de desistência da Bolsa de auxílio de Estudo, anexo ii.
2.15. o (a) aluno/candidato (a) que optar pelo recebimento da bolsa do 
Curso de Formação Profissional deverá preencher seus dados bancários 
conforme disposto no anexo iii deste edital.
2.16. Em nenhuma hipótese, haverá adiamento e/ou trancamento da ma-
trícula no curso de formação.
2.17. Nenhum candidato/estudante poderá concluir o curso de formação 
Profissional em que estiver matriculado, sem que seja considerado físico, 
intelectual, profissional e moralmente apto para o exercício do cargo de 
provimento efetivo.
3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 30 de setembro de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
cEl QoPM Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

aNeXo i
cHecKList - eNtreGa de docUMeNtos

originais e cópias

NoME: __________________________________________________________ rEGiÃo:______________
-02 Fotografias 3x4 de frente, colorida, recentes e iguais
-cadastro de Pessoa física - cPf
-comprovante Situação cadastral no cPf (site: receita federal)¹
1obs: o candidato deverá acessar ao site abaixo: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, inclusão de cPf e data de data de nascimento, situação cadastral deverá ser rEGUlar.
-carteira de identidade - rG
- Habilitação Profissional: Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou Permissão para conduzir veículos Automotores de, 
no mínimo, categoria “B”
-Certificado de Reservista (sexo masculino)
-Título de Eleitor
- certidão de Quitação Eleitoral
-Tipo Sanguíneo/ fator rH -certidão de casamento /certidão de Nascimento
-comprovante de residência - atual (água, luz, telefone) ou declaração autenticada
-Termo de desistência de Bolsa (Somente para os candidatos que optarem por não receber a bolsa) (anexo)
-declaração de dados Bancários (anexo)
-ficha de requerimento de Matrícula (anexo)
atestado médico original, contendo nome completo e número do documento de identidade, emitido no prazo máximo de 
30 dias, contados retroativamente em relação ao primeiro dia de matrícula presencial, constando expressamente que o 
(a) está apto (a) a realizar atividades físicas.

documentação completa (  )    documentação pendente (  ) 
oBSErVaÇÃo:___________________________________________________________________________

conferido Por: __________ assinatura candidato: _________________
______ EM: __/___/22
-----------------------------------------------------------------------
Via caNdidato
NoME______________________________________________________
rEGiÃo:_________ documentação completa (  )    
documentação pendente (  )
oBSErVaÇÃo:______________conferido Por: __________________ 
assinatura candidato: ________________________ EM: __/___/22

aNeXo ii
terMo de desistÊNcia da BoLsa de aUXÍLio de estUdo
Eu, ___________________________________, inscrito (a) no cPf 
sob o nº ______.______.______-____ e no rG nº ____________, re-
sidente e domiciliado (a) à _________________________________
_______________ Nº______, Bairro ______________________ci-
dade de _______________Uf____, regularmente matriculado (a) 
no Curso de Formação Profissional  do Concurso C-208, realiza-
do pela Escola de administração Penitenciaria-EaP, utilizo-me des-
te instrumento para formalizar a desistência da Bolsa de auxilio de 
Estudo concedida no período letivo, pelo(s) motivo(s) expostos a se-
guir:_____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

assinatura do candidato
_______________/Uf:___, dia _____mês _____________de 2022.

aNeXo iii
decLaraÇÃo de dados BaNcÁrios
PaGaMENTo da BolSa do cUrSo dE forMaÇÃo ProfiSSioNal ProfiSSioNal
aUToriZaÇÃo Para dEPÓSiTo EM coNTa corrENTE

aNeXo iV – ForMULÁrio de reQUeriMeNto de MatrÍcULa
SENHor dirETor da EScola dE adMiNiSTraÇÃo 
PENiTENciária –  EaP/SEaP.
rEQUEriMENTo dE MaTrÍcUla

Nome:
cargo:
região de lotação
Nº de inscrição
data de Nascimento:
Nacionalidade:
Naturalidade:
Nome do pai:
Nome da mãe:
rG: Expedidor: Uf:

Nome: ____________________________________________________________________________________

Cargo/Região: ______________________________________________________________________________

CPF: _______________________ Telefone: (    ) _______________________

Autorizo a SEAP/PA creditar minha bolsa de estudos na conta bancária:

Nº CONTA CORRENTE: ____________________________

AGÊNCIA: __________________________

NOME DO BANCO: ____________________________
*Observação: Não esquecer prioritariamente de especificar no espaço acima, o dígito verificador da agência e conta 
corrente, quando houver.

*Anexar cópia do cartão do banco. Não é permitido conta poupança, conta digital ou conta conjunta para crédito 
da bolsa auxílio.
*O candidato deverá informar o Número da Conta Corrente APENAS nos seguintes Bancos:
a) Banco do Brasil;
b) Caixa Econômica;
c) Bradesco;
d) Itaú;
e) Banpará;
f) Banco da Amazônia (BASA).
g) Santander
Caso você realize informe alguma Instituição Financeira que não seja as acima informadas, você correrá o risco do 
Pagamento da bolsa auxílio não ser depositada.

*A conta deve ter obrigatoriamente as seguintes características: 1) Ser conta corrente (Não ser conta salário e nem 
conta conjunta); 2) Ter como titular da conta corrente o beneficiário da bolsa; 3) Estar ativa (sempre verificar junto 
ao banco); 4) Não ser poupança, nem conta virtual; 5) A conta não poderá estar inativa, bloqueadas e/ou sem 
movimento; 6) Recomenda-se, preferencialmente, a abertura de conta corrente no Banco do Banpará, pois há uma 
diversidade de contas cuja natureza especial atrasa o pagamento da bolsa.

Belém - PA, ____ de __________________ de 2022

................................................................................................
Assinatura do Aluno
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coNtrato
.

coNtrato Nº 092/2022 Processo: 2022/769679.
cHaMada PÚBLica n.00 /2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:30/08/2022
Vigência:30/08/2022 a 30/08/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: aSSociaÇÃo MUlTidiSciPliNar dE aTENÇÃo ao idoSo,
criaNÇaS, adolEScENTES E PESSoaS dE BaiXa rENda- aMai
cNPJ nº 27.943.423/0001-00
Endereço: av. Governador José Malcher Nº 236 Bairro: Nazaré- Município: 
Belém/Pa-
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 859705
coNtrato Nº 093/2022
Processo: 2022/769570.
cHaMada PÚBLica n.001 /2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:30/08/2022
Vigência:30/08/2022 a 30/08/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: rElaB- rEdE dE laBoraTÓrioS E SErViÇoS EMSaÚdE lTda.
cNPJ nº 10.330.510/0001-80
Endereço: av. Presidente Getulio Vargas Nº 2388 Bairro: cENTro- Muni-
cípio: caSTaNHal/Pa-
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 859834

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 669669/2021
Termo aditivo:5º
data da assinatura:11/11/2021
Vigência: 11/11/2021 a 11/11/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 65
Exercício: 2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: HoSPiTal SaNTa Maria dE aNaNiNdEUa lTda.
cNPJ Nº.17.454.167/0001-25
Endereço: rua da castanheira, n. 05, Bairro: curuçambá
cEP: 67.146-168- Município: aNaNiNdEUa/Pa
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 859858

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a publicação do doe nº.34.772 do dia 22/11/2021,
Protocolo nº.689243, referente ao extrato do 4º ta ao coNtrato Nº 065/2018.
contratada: HoSPiTal SaNTa Maria dE aNaNiNdEUa lTda.
oBJETo: Prestação de serviços de assistência ambulatoriais na área de saúde .
cNPJ nº 17.454.167/0001-25
Endereço: rua da castanheira Nº 05, Bairro curuçambá -
Município: ananindeua/Pa cEP:67.146168
ordENador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 859718

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 759 de 30 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1260584 (PaE), de 29/09/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento e concessão de diárias.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Marieta rodrigues cavalléro dos Santos, matrí-
cula n° 5920231/3, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada 
na coordenadoria de cadastro e Habilitação, a viajar a cidade de Manaus/

cPf:
PiS/PaSEP:
Certificado de
reservista: Expedidor:

Título Eleitoral: Zona: Seção:
cNH: categoria: Venc.:
Estado civil: ( ) casado ( ) Solteiro ( ) outros
Endereço atual: n.
complemento:
Bairro:
cidade: cEP:
Telefone celular: Tel. residencial:

O requerente acima qualificado, convocado através de EDITAL Nº __
_________________________________, publicado no d.o.E, de 
____/___/2022, vem mui respeitosamente diante de Vossa Senhoria, 
rEQUErEr a matrícula no cUrSo dE forMaÇÃo ProfiSSioNal para o 
cargo de Policial PENal do concurso Público c-208, tendo pleno conheci-
mento da obrigatoriedade da apresentação dos documentos constantes no 
item 2, subitem 2.1,  bem como sua entrega na data e local mencionado no 
EdiTal Nº 148/2022 – SEaP/SEPlad, de 30 de setembro de 2022.
Nestes Termos, 
Pede deferimento
Belém - Pará, de de .
assinatura do requerente

Protocolo: 860123

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

FÉrias
.

Portaria N.º 184 de 30 de seteMBro de 2022.
o Presidente em exercício da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 de agosto 
de 2022, publicado no Diário Oficial n.º 35.089 de 24 de Agosto de 2022.
resolve:
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, à servidora laNa JENNY-
ffEr SaNToS NaZarETH, matrícula Nº 5960554, no período de 04.10.2022 
a 02.11.2022, com retorno as suas atividades no dia 03.11.2022.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
MoiSÉS alVES dE SoUZa
Presidente em Exercício

Protocolo: 859889

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata reFereNte a PUBLicaÇÃo do coNtrato 036/2019,PU-
BLicado No dia 11/07/2022,
doe Nº35.040, ProtocoLo Nº.816063.
coNTraTado: araÚJo E VEloSo lTda. EPP-cSo clÍNica dE SaÚdE doS olHoS
oNde se LÊ:
3º TErMo adiTiVo
Leia-se:
4º TErMo adiTiVo
ordENador da dESPESa: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

errata reFereNte a PUBLicaÇÃo do coNtrato 036/2019,PU-
BLicado No dia 16/07/2022,
doe Nº34.642, ProtocoLo Nº.666201.
coNTraTado:araÚJo E VEloSo lTda. EPP-cSo clÍNica dE SaÚdE doS olHoS
oNde se LÊ:
2º TErMo adiTiVo
Leia-se:
3º TErMo adiTiVo
ordENador da dESPESa: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 859803
errata do eXtrato do coNtrato 008/2022 PUBLicado
No doe N.35130, dia 27/09/2022, protocolo n.857742.
oNde se LÊ:
ProJETo aTiVidadE : 8338
ElEMENTo dE dESPESa: 339039
Leia-se:
ProJETo aTiVidadE : 8888
ElEMENTo dE dESPESa: 339005
ordenador: Bernardo albuquerque de almeida

Protocolo: 859793
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AM, no período de 10/10/2022 a 11/10/2022, a fim de realizar visita aos 
entes gestores de previdência, o “Manaus Previdência” e “aMaZoNPrEV”, 
assim como verificar a rotina de utilização do Sistema SISPREV.
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e meia) 
diária à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Portaria Nº 758 de 30 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1258796 (PaE), de 29/09/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor alessandro de Moraes Barros, matrícula nº 
5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/Gerente, lotado na Gerência 
de Suporte administrativo, a viajar ao município de capanema/Pa, no dia 
04/10/2022, a fim de acompanhar a manutenção predial no polo do IGE-
PrEV, no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (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, 30 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Portaria Nº 757 de 30 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1253185 (PaE), de 28/09/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento e concessão de diárias.
rESolVE:
i – aUToriZar os servidores abaixo relacionados, a viajarem a esta cidade 
Belém/Pa (Sede do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará), 
no dia 07/10/2022, a fim de participarem de treinamento referente à utili-
zação e manuseamento do Sistema SiSPrEV WEB:
SErVidorES
MaTrÍcUla
carGo/fUNÇÃo
loTaÇÃo
danilo Wesley Maciel Souza 5963530/1
Técnico Previdenciário a
Núcleo regional de castanhal/Pa
Gabrielle letícia ferreira lopes 5917623/3
Técnico Previdenciário a
Núcleo regional de castanhal/Pa
luiz ricardo Teixeira Barbosa lopes 5897728/3
Técnico Previdenciário a
Núcleo regional de castanhal/Pa
adriano Gualtiero Tonetti 57200939/3
Técnico Previdenciário a
Núcleo regional de abaetetuba/Pa
Bianca araújo de oliveira Pereira 5914819/2
Técnico Previdenciário a
Núcleo regional de abaetetuba/Pa
Jordana de carvalho e Souto 5963002/1
Técnico Previdenciário a
Núcleo regional de abaetetuba/Pa
Viviane Sousa corrêa 5921408/2
Técnico Previdenciário a
Núcleo regional de capanema/Pa
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária 
aos servidores citados acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Portaria Nº 756 de 30 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1224320 (PaE), de 22/09/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento e concessão de diárias.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora louise Brandão durães, matrícula n° 
5948879/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na co-
ordenadoria de cadastro e Habilitação, a viajar a cidade de Manaus/aM, 
no período de 10/10/2022 a 11/10/2022, a fim de realizar visita aos entes 
gestores de previdência, o “Manaus Previdência” e “aMaZoNPrEV”, assim 
como verificar a rotina de utilização do Sistema SISPREV.
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 860041

.

.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo Por editaL
Processo: 2022/1054515. Pelo presente edital NoTificaMoS a senhora 
idalia BarBoSa coElHo, Matrícula nº 209953/1, aposentada no cargo 
de Professora assistente Pa-a, lotada pela Secretaria Executiva de Educa-
ção - SEdUc, que o Tribunal de contas do Estado do Pará, através do ofício 
nº. 202203865/SEGEr-TcE, por ocasião da análise do seu processo de ina-
tivação, para fins de registro, recomendou e este Instituto de Previdência 
acatou a revisão da composição de seu benefício, no sentido de retificar o 
percentual do adicional por Tempo de Serviço, de 55% (cinquenta e cinco 
por cento) para 50% (quarenta por cento), tendo em vista que foi equivo-
cadamente utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data 
de seu afastamento para aguardar a aposentadoria, em 03/01/2011. Prazo 
para comparecimento e/ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a 
contar desta publicação.
Belém, 30 de setembro de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 859780
Processo: 2022/1091080. Pelo presente edital NoTificaMoS a senhora 
Maria dE faTiMa rodriGUES, Matrícula nº 499064/1, aposentada no 
cargo de Professor classe Especial Nível-i, pela Secretaria Executiva de 
Educação - SEdUc, que o Tribunal de contas do Estado do Pará, através 
do ofício nº. 202204222/SEGEr-TcE, por ocasião da análise do seu pro-
cesso de inativação, para fins de registro, recomendou e este Instituto de 
Previdência acatou a revisão da composição de seu benefício, no sentido 
de retificar o percentual do Adicional por Tempo de Serviço, de 55% (cin-
quenta e cinco por cento) para 35% (quarenta por cento), tendo em vista 
que foi equivocadamente utilizado no cálculo da citada parcela o período 
posterior à data de seu afastamento para aguardar a aposentadoria, em 
10/05/2007. além disso, não é pertinente conceder o benefício segundo a 
mesma regra de transição para professor, haja vista que não foi cumprido o 
tempo mínimo de 25 anos de regência, bem como o adicional mencionado 
no parágrafo único, do art. 36, da lei 5.351/19 86, no percentual de 10%, 
uma que vez que a segurada não o recebeu anteriormente à inativação, 
nos termos do Memorando circular nº 1/2021-diPrE/iGEPrEV. Prazo para 
comparecimento e/ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a con-
tar desta publicação.
Belém, 30 de setembro de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 860084

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 566, de 28 de seteMBro de 2022.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é atri-
buída por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº. 99/2022, protocolo PaE 
Nº 2022/1245986 datado de 27/09/2022, da comissão de Processo 
administrativo disciplinar, constituída através da PorTaria Nº 242/2022, 
de 08/04/2022 publicada no doE, edição nº 34.931 de 12/04/2022.
r E S o l V E:
ProrroGar, os trabalhos da comissão Processante, presidida pelo ser-
vidor PaUlo HErBETH SaNToS liMa,  auditor fiscal de receitas Esta-
duais, identificação funcional nº 5701155/1, por 60 (sessenta) dias, a 
partir de 07/10/2022, de acordo com o caput do artigo, 208 da lei Es-
tadual n. 5.810/94, de 24/01/1994, para prosseguimento dos trabalhos 
apuratórios dos fatos relatados no Processo administrativo disciplinar nº 
002021730007057-4.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUESE-SE E cUMPra-SE
EM 28 /09/2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 859770
Portaria Nº 567, de 28 de seteMBro de 2022.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é atri-
buída por lei, e;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 275 de 27/03/2020, 
publicada no d.o.E. edição nº 34.165, de 01/04/2020, e do Memorando 
nº 100/2022, datado de 27/09/2022, PaE nº 2022/1247291, no qual a 
comissão Processante solicita a prorrogação do prazo para a conclusão 
dos trabalhos, e;
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coNSidEraNdo que a cPad encontra-se aguardando a apresentação da 
defesa escrita do servidor indiciado;
r E S o l V E:
ProrroGar de acordo com o disposto do artigo 208, da lei Estadual 
5.810/94, por 60 (sessenta) dias, a partir de 07/10/2022, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, constituída pela 
PorTaria Nº 275 de 27/03/2020, publicada no d.o.E. edição nº 34.165, de 
01/04/2020, presidida pelo servidor dário SÉrGio diaS GoMES, auditor 
Fiscal de Receitas Estaduais, Identificação Funcional nº 5444900/2.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM,  28 / 09  / 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 859773

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico Nº 016/2022
Objeto: Aquisição de certificados digitais para pessoas físicas e-cpf tipo A3 
(ICP-BRASIL), pessoa jurídica E-CNPJ tipo A1 (ICP-BRASIL), certificados 
para servidores web (SSl), para atender as necessidades da Secretaria de 
Estado da fazenda do Pará – SEfa.
data da abertura: 14/10/2022 - as 10:00 HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4259), no horário de 09:00 às 15:00, em dias úteis.
Marco aurélio rezende da rocha
Pregoeiro

Protocolo: 859836

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº2157, 30 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 o processo nº 2022/1196287-rESolVE:
coNcEdEr a servidora EdilENa do aMaral rodriGUES, cargo digitador, 
Matricula n° 0514019601, portadora do cPf nº 124.676.002-97, Supri-
mento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-
GUrUPi, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de oUTUBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº2158,30 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/1215242-rESolVE:
coNcEdEr a servidora, NadiEGE Socorro araÚJo da coSTa cargo as-
sistente administrativo, Matricula nº 020223030/1, portador do cPf nº 
147.289.152-04, Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 
(quatro mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-i-
TiNGa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de oUTUBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº2159, 30 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2022/1225729-rESolVE:
coNcEdEr a servidora EdNa coNSTÂNcia GoMES da rocHa ESTácio, 
cargo assistente fazendário, matricula nº50202/1, portadora do cPf nº 
117.274.382-72, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00(mil 
e setecentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: r$ 500,00 (qui-
nhentos reais)

foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-Para-
GoMiNaS, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de oUTUBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(Trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 859678
Portaria Nº2163, 30de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2022/1244322- rESolVE:
conceder ao servidor Jairo MEScoUTo da SilVa, auxiliar operacional 
fazendário, Matricula nº 5149665/1, portadora do cPf nº 26390221215, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.400,00 (quatro mil e quatro-
centos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-Ba-
SE caNdirU, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente 
ao mês de oUTUBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº2164, 30 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2022/1250134-rESolVE:
coNcEdEr a servidora MarGarETE GoMES NEVES, assistente adminis-
trativo, Matricula nº03247805/1, portadora do cPf nº 189.943422-49, Su-
primento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-
MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, não subordinada ao processo normal de 
aplicação, referente ao mês de oUTUBro do exercício corrente, e deverão 
ser aplicados em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor administrativo, em exercício

Protocolo: 859904

.

.

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração
Portaria Nº 1923 de 02 de setembro de 2022 autorizar 7 e 1/2  di-
árias ao servidor GilcEMir aParEcido NardElli, nº 0591478801, fiScal 
-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do TaPaJÓS, 
objetivo de operação conjunta com portos e aeroportos em Santarém, no 
período de 13.09.2022 à 20.09.2022, no trecho Óbidos - Santarém - Óbidos.
Portaria Nº 2170 de 30 de setembro de 2022 autorizar 14 e 1/2  
diárias ao servidor EMMaNUEl aUGUSTo Maia liMa, nº 0005088101, fiS-
cal-c, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TrÂNSiTo, objetivo de participar de fiscalização  itinerante na base fluvial 
de  antonio lemos, no período de 01.10.2022 à 15.10.2022, no trecho 
Belém - Breves - antonio lemos - Breves - Belém.
Portaria Nº 2171 de 30 de setembro de 2022 autorizar 14 e 1/2  
diárias ao servidor JoSE PaUlo MENdES dE liMa, nº 0324872001, aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./
NÃo TriBUTária dE caPaNEMa, objetivo de desenvolver atividade admi-
nistrativa na base fluvial de Antonio Lemos, no período de 01.10.2022 à 
15.10.2022, no trecho Bragança - Belém - Breves - antonio lemos - Bre-
ves - Belém  -Bragança.
Portaria Nº 2165 de 30 de setembro de 2022 autorizar 1/2  diária 
ao servidor rENaN EdUardo daMaScENo rEiS, nº 0590603604, GErEN-
TE faZENdario, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, objetivo 
de fiscalização do andamento de obras na unidade CERAT Abaetetuba, no 
período de 07.07.2022, no trecho Belém - abaetetuba -Belém.
Portaria Nº 2169 de 30 de setembro de 2022 autorizar 1 e 1/2  
diárias ao servidor JociVaN rodriGUES loPES, nº 0200558102, MoTo-
riSTa faZENdário - B - iV, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria 
EM TRANS. DO  ARAGUAIA, objetivo de conduzir veículo oficial , no período 
de 29.09.2022 à 30.09.2022, no trecho conceição do araguaia - Bela Vista 
- conceição araguaia

Protocolo: 860060
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oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201001119 de 30/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006749/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: Julio Henriques da Silva – cPf: 136.484.892-91
Marca: rENaUlT/loGaN ZEN10MT MEc Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001117 de 30/09/2022 - 
Proc n.º 122022730001214/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: fernando Vasconcelos campos – cPf: 644.359.542-49
Marca: cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr 7 lUGarES Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005693, de 30/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006859/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: Julio correa lima – cPf: 058.068.522-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla aPrEMiUMH/Pas/automovel/9BrBY3BE7N4027975
Portaria n.º202204005695, de 30/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006852/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: luis da Silva costa – cPf: 329.946.052-87
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ6MP025447
Portaria n.º202204005697, de 30/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006877/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: clelia de cassia Monteiro Barbosa – cPf: 958.015.612-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr 12T a Pr/Pas/automovel/9BGEP76B0MB170004
Portaria n.º202204005699, de 30/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006788/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: frank lucio Nascimento Maia – cPf: 362.541.422-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019d2228339
Portaria n.º202204005701, de 30/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006829/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: Marcio antonio cardoso Macedo – cPf: 431.704.802-78
Marca/Tipo/chassi
fiaT/PUlSE iMPETUS Tf200/Mis/camioneta/9Bd363a3KPYZ59762
Portaria n.º202204005703, de 30/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006787/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: ricardo Jose Sandes da Silva – cPf: 128.730.472-91
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol MPi/Pas/automovel/9BWaG45U6PT063136
Portaria n.º202204005705, de 30/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006855/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel flexa dos Santos – cPf: 050.198.262-00
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45U2NT087205
Portaria n.º202204005707, de 30/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006794/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: Mauricio do Socorro cravo da costa – cPf: 125.364.742-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0JG251941

Protocolo: 859823
atos do triBUNaL adMiNistratiVo 
de recUrsos FaZeNdÁrios – tarF

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas a data de julgamento dos recursos abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
SEGUNda cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 06/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19802, aiNf nº 
662018510000172-9, contribuinte coMPar cia ParaENSE dE rEfriGE-
raNTES, insc. Estadual nº. 15050925-1, advogada: EVEliN loPES fEiTo-
Sa, oaB/Pa-25377,
Em 06/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19800, aiNf nº 
662018510000012-9, contribuinte coMPar cia ParaENSE dE rEfriGE-
raNTES, insc. Estadual nº. 15050925-1

Em 06/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19798, aiNf nº 
662018510000001-3, contribuinte coMPar cia ParaENSE dE rEfriGE-
raNTES, insc. Estadual nº. 15050925-1
Em 06/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19914, aiNf nº 
062016510002175-3, contribuinte f. M. KoPKE coMÉrcio - ME, insc. Es-
tadual nº. 15320567-9
Em 06/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19932, aiNf nº 
642022510000286-0, contribuinte carBoMaN GáS carBÔNico dE Ma-
NaUS lTda, insc. Estadual nº. 15248281-4, advogado: lUiZ fErNaNdo 
SacHET, oaB/Sc-18429,
acÓrdÃoS
PlENo
acÓrdÃo N. 814 – PlENo. rEcUrSo N. 326 – dE rEcoNSidEraÇÃo 
(aiNf N. 072015510001154-1). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aU-
GUSTo caTHariN. coNSElHEiro dESiGNado: BrUNo TorrES dE 
SoUZa. EMENTa: icMS. coNTador ElETrÔNico dE aBaTE. BENEfÍcio 
fiScal dE crÉdiTo PrESUMido. oPEraÇÃo SociETária dE iNcorPo-
raÇÃo. 1. a operação societária de incorporação de pessoa jurídica/con-
tribuinte que possuía contador Eletrônico de abate e autorização de uso 
importa em aquisição do equipamento sem, no entanto, transferir automa-
ticamente o ato administrativo de autorização à incorporadora que, para 
usar o equipamento adquirido e gozar dos benefícios fiscais a ele atrelados, 
deve efetuar pedido e obter autorização do órgão responsável da Secreta-
ria de fazenda do Estado do Pará – SEfa/Pa, nos termos da legislação tri-
butária estadual (RICMS-PA). 2. Tratando-se de benefício fiscal de crédito 
presumido com exigência legal do cumprimento de requisitos, só se admite 
a utilização desse benefício a partir da data da concessão. inadmissível a 
retroatividade do gozo à data do protocolo do pedido. 3. as saídas internas 
de gado bovino destinado ao abate em estabelecimentos que não possuam 
controle de abate por meio de contadores eletrônicos estão sujeitas a uma 
carga tributária equivalente a 3%. 4. deixar de recolher o imposto por 
ter se apropriado indevidamente de crédito presumido constitui infração à 
legislação tributária e sujeita o contribuinte às penalidades legalmente pre-
vistas. 5. recurso conhecido e parcialmente provido. dEciSÃo: Maioria 
dE VoToS. Votos contrários do conselheiro Marcos augusto catharin pelo 
improvimento do recurso, e dos conselheiros Bernardo de Paula lobo, Nel-
son Paulo Simões Nasser e Nilson Monteiro de azevedo pelo provimento. 
SESSÃo do dia: 23/09/2022. daTa do acÓrdÃo: 23/09/2022.
acÓrdÃo N. 813 – PlENo. rEcUrSo N. 303 – dE rEcoNSidEraÇÃo 
(aiNf N. 072015510000842-7). coNSElHEiro rElaTor: BrUNo TorrES 
dE SoUZa. EMENTa: icMS. coNTador ElETrÔNico dE aBaTE. BENEfÍ-
cio fiScal dE crÉdiTo PrESUMido. oPEraÇÃo SociETária dE iNcor-
PoraÇÃo. 1. a operação societária de incorporação de pessoa jurídica/
contribuinte que possuía contador Eletrônico de abate e autorização de 
uso importa em aquisição do equipamento sem, no entanto, transferir au-
tomaticamente o ato administrativo de autorização à incorporadora que, 
para usar o equipamento adquirido e gozar dos benefícios fiscais a ele 
atrelados, deve efetuar pedido e obter autorização do órgão responsável 
da Secretaria de fazenda do Estado do Pará – SEfa/Pa, nos termos da le-
gislação tributária estadual (RICMS-PA). 2. Tratando-se de benefício fiscal 
de crédito presumido com exigência legal do cumprimento de requisitos, 
só se admite a utilização desse benefício a partir da data da concessão. 
inadmissível a retroatividade do gozo à data do protocolo do pedido. 3. as 
saídas internas de gado bovino destinado ao abate em estabelecimentos 
que não possuam controle de abate por meio de contadores eletrônicos 
estão sujeitas a uma carga tributária equivalente a 3%. 4. deixar de reco-
lher o imposto por ter se apropriado indevidamente de crédito presumido 
constitui infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte às penali-
dades legalmente previstas. 5. recurso conhecido e parcialmente provido. 
dEciSÃo: Maioria dE VoToS. Votos contrários do conselheiro Marcos 
augusto catharin pelo improvimento do recurso, e dos conselheiros Ber-
nardo de Paula lobo, Nelson Paulo Simões Nasser e Nilson Monteiro de 
azevedo pelo provimento. SESSÃo do dia: 23/09/2022. daTa do acÓr-
dÃo: 23/09/2022.
acÓrdÃo N. 812 – PlENo. rEcUrSo N. 5817 – dE rEViSÃo (aiNf N. 
102015510000026-1). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aUGUSTo ca-
THariN. coNSElHEiro dESiGNado: BrUNo TorrES dE SoUZa. EMEN-
Ta: icMS. coNTador ElETrÔNico dE aBaTE. BENEfÍcio fiScal dE 
crÉdiTo PrESUMido. oPEraÇÃo SociETária dE iNcorPoraÇÃo. 1. a 
operação societária de incorporação de pessoa jurídica/contribuinte que 
possuía contador Eletrônico de abate e autorização de uso importa em 
aquisição do equipamento sem, no entanto, transferir automaticamente o 
ato administrativo de autorização à incorporadora que, para usar o equipa-
mento adquirido e gozar dos benefícios fiscais a ele atrelados, deve efetuar 
pedido e obter autorização do órgão responsável da Secretaria de fazenda 
do Estado do Pará – SEfa/Pa, nos termos da legislação tributária estadual 
(RICMS-PA). 2. Tratando-se de benefício fiscal de crédito presumido com 
exigência legal do cumprimento de requisitos, só se admite a utilização 
desse benefício a partir da data da concessão. inadmissível a retroativida-
de do gozo à data do protocolo do pedido. 3. as saídas internas de gado 
bovino destinado ao abate em estabelecimentos que não possuam controle 
de abate por meio de contadores eletrônicos estão sujeitas a uma carga tri-
butária equivalente a 3%. 4. deixar de recolher o imposto por ter se apro-
priado indevidamente de crédito presumido constitui infração à legislação 
tributária e sujeita o contribuinte às penalidades legalmente previstas. 5. 
recurso e parcialmente provido. dEciSÃo: Maioria dE VoToS. Votos 
contrários do conselheiro Marcos augusto catharin pelo improvimento do 
recurso, e dos conselheiros Bernardo de Paula lobo, Nelson Paulo Simões 
Nasser e Nilson Monteiro de azevedo pelo provimento. SESSÃo do dia: 
23/09/2022. daTa do acÓrdÃo: 23/09/2022.
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PriMeira cÂMara
acórdão n. 8579 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19119 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 012020510001364-0). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMÕES NaSSEr. EMENTa: icMS. oMiSSÃo dE SaÍda. lEVaN-
TaMENTo Por arBiTraMENTo. 1. omissão de saídas, apurada por meio 
de levantamento específico, com base em documentos e livros fiscais da 
própria recorrente, constitui infração à legislação tributária e sujeita o con-
tribuinte às penalidades legais. 2. recurso conhecido e improvido. dEci-
SÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 21/09/2022. daTa do 
acÓrdÃo: 21/09/2022.
acórdão n. 8578 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18906 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 052017510000216-7). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE SEi-
XaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. lEVaNTaMENTo fiScal Por arBi-
TraMENTo. iMProcEdÊNcia do laNÇaMENTo. 1. deve ser mantida a 
decisão de primeira instância que declara a improcedência do lançamento 
tributário, quando não preenchidos os requisitos legais para a realização do 
levantamento fiscal por arbitramento. 2. Recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 21/09/2022. daTa 
do acÓrdÃo: 21/09/2022.
acórdão n. 8577 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19949 – VolUNTário (ProcES-
So N. 272022730000734-0/aiNf N. 372020510000077-7). coNSElHEira 
rElaTora: JoSiaNE SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. difErENcial 
dE alÍQUoTa. aTiVo PErMaNENTE. 1. a responsabilidade pelo recolhi-
mento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e 
a interestadual de que trata o art. 155, §2º, VII e VIII, da Constituição 
federal de 1988, é atribuída ao destinatário, quando este for contribuinte 
do icMS.  2. deixar de recolher o icMS relativo à operação com mercadoria 
oriunda de outra unidade da federação, destinada ao ativo permanente 
do estabelecimento, constitui infração à legislação tributária e sujeita o 
contribuinte à imposição de penalidade. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 14/09/2022. daTa 
do acÓrdÃo: 19/09/2022.
acórdão n. 8576 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 19135 – VolUNTário (ProcESSo/
aiNf N. 172018510000037-4). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN PaUlo 
SiMÕES NaSSEr. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTa. coNSUMi-
DOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. 1. O benefício fiscal que deve ser consi-
derado para fins de cálculo da base de cálculo do Diferencial de Alíquota é 
aquele aprovado com observância da lei complementar n. 24/1975, con-
forme preceitua o convênio de icMS n. 153/2015. 2. deixar de recolher 
icMS - diferencial de alíquota relativo à operação interestadual com mer-
cadoria destinada a consumidor final, não contribuinte do imposto, consti-
tui infração e sujeita à penalidade prevista na legislação tributária. 3. re-
curso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME.  JUlGado Na SESSÃo 
do dia: 14/09/2022. daTa do acÓrdÃo: 19/09/2022.
acórdão n. 8575 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19133 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 172018510000036-6). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMÕES NaSSEr. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTa. 
CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. 1. O benefício fiscal que deve 
ser considerado para fins de cálculo da base de cálculo do Diferencial de 
alíquota é aquele aprovado com observância da lei complementar n. 
24/1975, conforme preceitua o convênio de icMS n. 153/2015. 2. deixar 
de recolher icMS - diferencial de alíquota relativo à operação interestadual 
com mercadoria destinada a consumidor final, não contribuinte do impos-
to, constitui infração e sujeita à penalidade prevista na legislação tributá-
ria. 3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na 
SESSÃo do dia: 14/09/2022. daTa do acÓrdÃo: 19/09/2022.
acórdão n. 8574 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19695 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 012021510000402-8) coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE 
PaUla loBo. EMENTa: icMS. oBriGaÇÃo acESSÓria. falTa dE EXiBiÇÃo 
dE docUMENTo fiScal. iMProcEdÊNcia. iNSUficiÊNcia dE ProVa. 1. a 
prova é elemento imprescindível para a constituição do crédito tributário. 2. 
a ausência da devida dilação probatória atenta contra a própria materialida-
de da infração e repercute na existência do aiNf. 3. deve ser reconhecida a 
improcedência do aiNf quando da sua lavratura não se reconhece a materia-
lidade da infração, não havendo a devida comprovação da ocorrência do fato 
imputado. 4. recurso conhecido e provido para, em revisão de ofício, reco-
nhecer a improcedência do aiNf. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo 
do dia: 12/09/2022. daTa do acÓrdÃo: 19/09/2022.
acórdão n. 8573 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19036 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 042016510010260-8). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE SEi-
XaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. Erro dE faTo. iMProcEdÊNcia do 
laNÇaMENTo. 1. deve ser mantida a decisão de primeira instância que de-
clara a improcedência do lançamento tributário, quando não configurados 
na situação fática os fatos narrados no aiNf. 2. recurso conhecido e im-
provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 19/09/2022. 
daTa do acÓrdÃo: 19/09/2022.
acórdão n. 8572 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19034 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 042016510004374-1). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE SEi-
XaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. Erro dE faTo. iMProcEdÊNcia do 
laNÇaMENTo. 1. deve ser mantida a decisão de primeira instância que de-
clara a improcedência do lançamento tributário, quando não configurados 
na situação fática os fatos narrados no aiNf. 2. recurso conhecido e im-
provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 19/09/2022. 
daTa do acÓrdÃo: 19/09/2022.
acórdão n. 8571 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19637 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 012020510001280-5). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE 
PaUla loBo. EMENTa: icMS. iMPorTaÇÃo. dESTiNaTário lEGal loca-
liZado EM oUTra UNidadE fEdErada. 1. o imposto sobre importação 
deve ser recolhido à unidade federada onde estiver situado o domicílio ou 
estabelecimento destinatário legal da operação que deu causa à circula-
ção da mercadoria, conforme os termos da decisão definitiva de mérito 
proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal federal, em julgamento no 

recurso Extraordinário n. 665134 com repercussão geral Tema 520. 2. Na 
importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem 
dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante 
de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro 
de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada 
conforme os termos da decisão definitiva de mérito proferida pelo Plenário 
do Supremo Tribunal federal, em julgamento no recurso Extraordinário 
n. 665134 com repercussão geral Tema 520. 3. deve ser mantida a de-
cisão de primeira instância que declara a improcedência do aiNf quando 
constatada a inocorrência da infração. 4. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 14/09/2022. daTa 
do acÓrdÃo: 14/09/2022.
acÓrdÃo N.8570- 1ª. cPJ. rEcUrSo N. 13799 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 072014510000294-4). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMoES NaSSEr.  EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo ESPEcial. iSEN-
ÇÃo. iMProcEdÊNcia. 1. deve ser julgado improcedente o aiNf, quando 
constado nos autos, através da realização de diligência fiscal, que a ope-
ração objeto da autuação se encontra ao abrigo da isenção prevista no 
convênio icMS n. 100/1997. 2. recurso conhecido e provido. dEciSÃo: 
UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 05/09/2022. daTa do acÓr-
dÃo: 12/09/2022.

Protocolo: 859879

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2022
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 con-
tratos, licitação na modalidade pregão eletrônico para coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇo dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa, 
corrETiVa, iNSTalaÇÃo E dESiNSTalaÇÃo dE circUiTo fEcHado dE 
TElEViSÃo – cfTV, NaS UNidadES do BaNPará coNSTaNTE No adEN-
do ii do TErMo dE rEfErÊNcia – aNEXo i do EdiTal, estabelecidas no 
Edital e seus anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 26.10.2022
Horário: 10h (horário de Brasília)
SiSTEMa dE liciTaÇÕES: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 03/10/2022, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará (www.banpara.b.br) e sites 
www.comprasgovernamentais.gov.br  e www.compraspara.pa.gov.br ; ou, 
(ii) Na sede do BaNPará (av. Presidente Vargas, nº 251, Ed. BaNPará – 
1º andar, Comércio, 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, 03 de outubro de 2022.
Soraya rodrigues
Pregoeira

Protocolo: 860061

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria n.º 067, de 03 de outubro de 2022.
a diretora do 11.º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe são conferidas através da Portaria n.º 1.650 – ccG, de 05 de agos-
to de 2020, publicada no doE n.º 34.302, de 06/08/2020, e
coNSidEraNdo o que expressa o art. 199, da lei Estadual n.º 5.810/94, 
que determina que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao(à) acu-
sado(a) ampla defesa;
coNSidEraNdo a Portaria n.º 470, de 29/07/2020, publicada no d.o.E. 
n.º 34.307, de 11/08/2020 (SESPa), que delega competência aos direto-
res dos centros regionais de Saúde para instaurar sindicância e processo 
administrativo disciplinar, nos termos do art. 199, do rJU;
coNSidEraNdo a manifestação do então Secretário de Estado de Saúde 
Pública do Pará, Sr. Vítor Manuel Jesus Mateus, que determinou a instau-
ração de processo administrativo disciplinar/Pad nos autos do Processo 
administrativo n.º 2017/501329;
r E S o l V E:
i - instaurar Processo administrativo disciplinar-Pad, na forma do art. 199 
e seguintes da lei Estadual n.º 5.810/1994, através da comissão Perma-
nente de Processo administrativo disciplinar do 11.º crS/SESPa, compos-
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ta pelos servidores Edevaldo da luz azevedo, assistente Social, matrícula 
n.º 54190768/1, alex Santos da Silva, agente administrativo, matricula 
n.º 57209582/2, Marinete oliveira chaves, agente administrativo, matrí-
cula n.º57191006/1 (secretária) e Weverton Gutembergue araújo lima 
(suplente), agente de artes Práticas, matricula n.º 57209274/1, para, sob 
a presidência do primeiro, apurar em tese, a prática de infração prevista no 
artigo 163, do referido diploma legal, pela servidora r.S.c., matrícula n.º 
5095158/1, ocupante do cargo efetivo de Enfermeira, a qual, se compro-
vada, acarretará a aplicação da penalidade correspondente à indiciada, em 
tudo observado o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, 
insculpidos no art. 5.º, inciso lV, da constituição federal de 1988.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
aNa raQUEl SaNToS MiraNda
diretora centro regional de Saúde
11º crS/SESPa/Marabá

Protocolo: 859642
Portaria Nº 902 de 29 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2022/115354, nº 2021/1377677 e processos conexos (Prestação de Servi-
ço sem cobertura contratual/HSaMZ);
coNSidEraNdo a solicitação no ofÍcio Nº 095/2022/cPS/Nc/SESPa de 
29 de setembro de 2022, a qual solicita a publicação da portaria de pror-
rogação, para que se concluam as investigações referentes ao supramen-
cionado;
rESolVE:
• DETERMINAR a continuidade dos trabalhos relativos à SINDICÂNCIA AD-
MiNiSTraTiVa, a qual apura a prestação de serviço sem cobertura contra-
tual, nos termos do 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 5.810/1994.
• Prorrogar o prazo de validade da Comissão Especial por mais 30 (trinta) dias;
• Deliberar que a Comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-se ex-
clusivamente aos trabalhos apuratórios, reportar-se diretamente à autori-
dade e órgãos da administração Pública e proceder às diligências necessá-
rias à instrução processual;
• Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE. GaBiNETE do SEcrETário 
dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 29 de setembro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 859759
Portaria N° 904, de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e,
considerando o disposto no art. 198 da constituição federal de 1998, que 
estabelece as ações e serviços públicos que integram numa rede regionali-
zada e hierarquizada e constituem o Sistema Único de Saúde – SUS;
considerando o art.7º da lei nº 8.080/90 dos princípios e diretrizes do SUS 
de universalidade de acesso, integralidade da atenção e descentralização 
político- administrativa com direção única em cada esfera de governo;
considerando o decreto 7.508 dE 28 dE JUNHo dE 2011; que regulamen-
ta a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organi-
zação do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a as-
sistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
considerando a necessidade de padronização de atendimento de decisões 
judiciais de cunho misto onde o Estado do Pará é réu;
considerando que demandas judiciais de cunho misto são aquelas con-
tendo além de medicamentos, produtos para saúde (correlatos), os quais 
devem estar registrados na agencia Nacional de Vigilância Sanitária (aN-
ViSa), na forma da resolução rdc nº 185/2001; produtos para saúde 
dispensados de registro, referidos no §1º do Art. 25 da Lei nº 6.360, de 
23 de setembro de 1976, os quais devem ser cadastrados na aNViSa na 
forma da resolução rdc nº 7/2015; saneantes na forma da resolução rdc 
nº 47/2013; cosméticos e produtos para higiene na forma da resolução 
nº 48/2013.
considerando a necessidade de criação e de normatização das atribuições 
de uma comissão para atendimento das demandas judiciais de cunho misto.
rESolVE:
artigo 1º – Nomear os servidores abaixo para, sob presidência do primeiro, 
comporem a comissão de avaliação de Processos Judiciais de cunho Misto 
da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa:

serVidor MatricULa FUNÇÃo
rafaEla MarQUES riBEiro 5959211/1 farMacÊUTica

EMaNUElE SilVa do aMaral frEiTaS 54186004/3 adMiNiSTradora
GlENda foNSEca cUNHa 5962544/3 ENfErMEira
TaiSE cUNHa dE lUcENa 5927960/2 NUTricioNiSTa

artigo 2º – a comissão de cumprimento de demandas Judiciais de cunho 
Misto realizará a confecção de Termo de referência para subsidiar o cum-
primento de ordens judiciais para o fornecimento de medicamentos, insu-
mos, cosméticos e produtos para higiene, de tratamento farmacológico e 
não farmacológico previsto ou não em listas do SUS, mediante formal jus-
tificativa técnica consistente, fundamentando assim, a excepcional orien-
tação clínica.

art. 3º - os membros da comissão de avaliação de Processos Judiciais 
de cunho Misto desempenharão suas funções concomitantemente com as 
atribuições de seus cargos ou funções.
art. 4° - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. GaBiNETE do SEcrETário 
dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 30 de setembro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 859835

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 560 de 13 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº.2022/1060847.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora Maria VENiNa PErEira dE frEiTaS, matrícula nº. 5181283/1, 
cargo de Enfermeira, regime jurídico de Estatutário Não Estável, lotado 
no 6º centro regional de Saúde – Barcarena, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 01.03.2003 a 28.02.2006.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 05.12.2022 a 02.02.2023 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 30.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 577 de 20 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº.  2022/992950.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora Maria do PErPETUo Socorro MarTiNS MaGNo, matrícula nº. 
79022/1, cargo de agente de Saúde, regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotado no 6º centro regional de Saúde - Barcarena, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 01.11.2005 a 31.10.2008.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03.10.2022 a 01.12.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 30.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 056 de 11 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/982117.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o ser-
vidor MaNoEl rodriGUES dE MiraNda, matrícula nº. 5103123/1, cargo 
de agente de Portaria, regime jurídico de Estatutário Não Estável, lotado 
no 11º centro regional de Saúde – Marabá 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 02.10.2016 a 02.10.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30/11/2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 30.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.199 de 29 de seteMBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/953924.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora aNa GaBriEla SaBaa SrUr dE aNdradE, matrícula nº. 
57192359/2, cargo de Enfermeiro, regime Jurídico de Estatutário Efe-
tivo, lotada no Hospital regional Tucuruí, goze de licença Prêmio, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 03.09.2016 
a 02.09.2019. aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença 
Prêmio, no período de 14.11.2022 a 13.12.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 30.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 1.168 de 19 de seteMBro de 2022 – dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 2022/1011898.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
ao servidor GESSE coSTa doS SaNToS, matrícula nº. 84824/1, cargo de 
agente de Portaria, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, com lotação 
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na divisão de imunização, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 02.02.1987 à 01.02.1990.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03/10/2022 à 01/12/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 30.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.169 de 19 de seteMBro de 2022 - dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 2022/1011898.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
ao servidor GESSE coSTa doS SaNToS, matrícula nº. 84824/1, cargo de 
agente de Portaria, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, com lotação 
na divisão de imunização, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 02.02.1990 à 01.02.1993.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 02/12/2022 à 30/01/2023, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 30.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 1.173 de 21 de seteMBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/776974.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
o servidor JorGE raNGEl corrEa, matrícula nº. 54193887/1, cargo de 
agente de Portaria, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no Hospi-
tal regional - Tucuruí, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 24.12.2017 a 23.12.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 07.11.2022 a 06.12.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 30.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 1.178 de 22 de seteMBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/735975.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora rENaTa cHaVES doS SaNToS, matrícula nº. 57194947/1, 
cargo de administrador, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na 
divisão de Medicamentos e Material Técnico, goze de licença Prêmio, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 10.03.2017 
a 09.03.2020.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.11.2022 a 02.12.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 30.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 074 de 22 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE nº. 
28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 2022/1204298.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora Marcia cHaVES NiNa, 
matrícula nº. 5419230/1, cargo de Técnica de Patologia clínica, regime ju-
rídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de Saúde – San-
tarém, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria 
nº. 16/18.04.2022, publicada no doE nº 34.944/25.04.2022, correspon-
dente ao Triênio de 01.03.2017 a 28.02.2020, no período de 01.11.2022 a 
30.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 30.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 073 de 21 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº.2022/1155398.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora Maria EdilEidE BaTiSTa, matrícula nº. 6120962/1, cargo de 
agente de Saúde, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º cen-
tro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 13.03.2019 a 12.03.2022.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.11.2022 a 30.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 30.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº. 1.190 de 23 de seteMBro de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2022/1151427.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora EliZaBETH do So-
corro PaNToJa PErEira, matrícula nº. 5262003/3, cargo de Enfermei-
ro, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na divisão de imuni-
zação, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Porta-
ria nº. 1.206/26.11.2019, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará 
n°. 34.046/29.11.2019, correspondente ao Triênio de 01.03.2016 a 
28.02.2019, no período de 16.11.2022 a 15.12.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 30.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 1.186 de 23 de seteMBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/1062042.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora NEUZa dE araUJo lira BarBoSa, matrícula nº. 57205668/1, 
cargo de Técnico de Enfermagem, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotada na Unidade de reabilitação – Psicossocial com atuação na Unidade 
de diagnóstico de Meningite, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 17.10.2011 a 16.10.2014.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.11.2022 a 30.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 30.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 1.187 de 23 de seteMBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/1057203.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora alda MarlENE BriTo cardoSo, matrícula nº. 5115302/1, car-
go de Técnico de laboratório, regime Jurídico de Estatutário Não Estável, 
lotada na Unidade de reabilitação – Psicossocial com atuação na Unidade 
de diagnóstico de Meningite, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 15.02.2011 a 14.02.2014.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.11.2022 a 30.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 30.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 075 de 22 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/738243.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora EliENEi dE oliVEira aMaral NadlEr, matrícula nº. 73504350/1, 
cargo de Técnica de Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotado no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 13.07.2015 a 12.07.2018.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.11.2022 a 02.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 30.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 077 de 22 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº.  2022/684512.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora aliNE KEllY doS SaNToS fErrEira, matrícula nº. 5901713/1, 
cargo de Técnica de Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotado no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 16.07.2015 a 15.07.2018.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.11.2022 a 30.12.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 30.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
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Portaria Nº. 1.177 de 22 de seteMBro de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2022/513854.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora aNa criSTiNa oliVEi-
ra GoNÇalVES, matrícula nº. 57190922/1, cargo de Enfermeiro, regime 
Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na divisão de Medicamentos e Ma-
terial Técnico, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da 
Portaria nº. 1.182/27.11.2012, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 32.294/06.12.2012, correspondente ao Triênio de 01.11.2007 a 
31.10.2010, no período de 01.11.2022 a 30.11.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 30.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 860038

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do terMo de eXecUÇÃo desceNtraLi-
Zada Nº 11/2022 - ProtocoLo Nº 855990, PUBLicado No doe 
Nº 35.126 de 23 de seteMBro de 2022.
oNde se LÊ: “20/09/2022 À 19/05/2023”
Leia-se: “20/09/2022 À 19/03/2023”

Protocolo: 859760
Portaria 898, de 23 de seteMBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, no uso de suas atribui-
ções legais, estabelecidas na constituição Estadual e na legislação vigente 
do Sistema Único de Saúde.
coNSidEraNdo que a administração Pública visa promover a regularida-
de e o seu aperfeiçoamento velando pela observância dos princípios pre-
vistos no artigo 37 da constituição da republica.
coNSidEraNdo as atribuições de controle e avaliação da gestão dos hos-
pitais administrados por organizações Sociais;
coNSidEraNdo a necessidade de padronização de Manuais de avaliação 
Técnica de contratos de Gestão, em atendimento ao princípio jurídico de 
eficiência administrativa;
rESolVE:
art. 1º. instituir a comissão de revisão e criação de Manuais de avaliação 
Técnica de contratos de Gestão, composta pelos servidores abaixo indicados, 
sob a presidência do servidor Márcio roni lima, Vice-presidência- cassilene 
oliveira da Silva e Elaine cordeiro felix como Secretária da comissão.
i. Márcio roNi corrEa liMa, Mat.: 54189029/1, administrador;
ii. caSSilENE oliVEira da SilVa- Vice Presidente- Matrícula: 55208470/1 Enfermeira;
iii. aNdrEa PoMPEU BarroSo, Mat.: 5956288/1, Enfermeira;
iV. EliZaBETE GoUVEa alfaia, Mat.: 5594979/3, Economista;
V. SUSaNa GoMES dE liMa aNdradE, Mat.: 57190611/1, administradora;
Vi. ElaiNE cordEiro fÉliX, Mat.: 57193619/5, administradora;
Vii. fláVio JoSÉ do carMo rEiS JUNior, Mat.: 5946000/2, contador;
Viii. MilENa faraH daMoUS caSTaNHo fErrEira, Mat.: 5444667/1, 
Enfermeira;
iX. EUGÊNio PacEli fraNÇa rodriGUES, Mat.: 8400620/2, Economista;
X. liliaNE alVES Sá, Mat.: 5956138/1, Enfermeira;
Xi. YUri oVallES PalMEira, Mat.: 5898187/3, advogado, assessor Jurídico;
Xii. Mário HENriQUE PErEira BarroS, Mat.: 54196337/2, contador;
Xiii. BrENa MENdES dE SoUSa, Mat.: 5958049/1, Enfermeira;
XiV. lEoNardo da SilVa coSTa, Mat.: 57201397/6, contador;
XV. GlaUcia lÍBia PiNTo, Mat: 55208360/1, Enfermeira;
XVi. EVElYNE TEiXEira dE SoUZa riBEiro, Mat: 55208940/1 Enfermeira;
XVii. MaYco PErEira doS SaNToS fUrTado, Mat: 5959615/2, Tecnico 
administrativo;
XViii. adriaNa PiMENTEl VEraS, Mat: 54190007/1- Enfermeira;
XiX. NaiaNa diaS GUrJÃo, Mat: 54187713/3, fonoaudiologa;
XX. fErNaNda corrEa PiNHEiro, Mat: 5964144/1, Enfermeira;
XXi. aNa Maria BaTiSTa, Mat: 5091500/1, Enfermeira;
XXii. rENaN BarBoSa da SilVa, Mat: 5921884/3, coordenador Estadual 
de Políticas para o autismo;
XXiii. aMaNda corrÊa PirES, Mat: 5966055-1, Terapeuta ocupacional;
XXiV. TaiSE NEVES carValHo doS SaNToS, Mat: 5962172 – 2;
XXV. lUiZ GUilHErME NaSciMENTo MarTiNS, Mat: 729850 – 1;
XXVi. ViViaNY dE NaZarE da SilVa cardoSo, Mat: 57213351-1;
XXVii. daYara dE NaZarE roSa dE carValHo, Mat: 5962933 – 1;
XXViii. PaTricia SaNToS MarTiNS; Mat: 54190162-1, Psicóloga;
XXiX. MoNiQUE NErY fariaS, Mat: 57194289-1, agente administrativo.
art. 2º. a comissão de revisão e criação de Manuais de avaliação Técnica 
de contratos de Gestão tem atribuição de revisar todos os manuais de 
avaliação técnica dos contratos de Gestão Vigentes e criar modelos para 
os contratos de Gestão que serão futuramente celebrados.
art. 3º. a comissão concluirá seus trabalhos com a proposição dos Manuais 
para homologação pelo Secretário Estadual de Saúde Pública, no prazo de 
45 dias corridos, a partir da publicação desta portaria.
Parágrafo Único. o prazo indicado ao caput poderá ser prorrogado por igual 
período mediante nova portaria.
art. 4°. Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 859757

coNtrato
.

coNtrato Nº 77.22- Processo Nº 2022/550235
ParTES: SESPa E EMPrESa SiEMENS HEalTHcarE diaGNÓSTicoS lTda.
oBJETo: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de sis-
tema de Hemodinâmica com a finalidade aquisição do serviço ao parque 
tecnológico do Hospital regional Público de castanhal, por intermédio da 
SESPa - Secretaria Estadual de Saúde, em conformidade com as normas 
da aNViSa, aBNT, iNMETro E rdc,
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ r$ 3.360.405,00 ( 
três milhões trezentos e sessenta mil e quatrocentos e cinco reais).
da doTaÇÃo orÇaMENTária:  as despesas decorrentes desta contrata-
ção correrão por conta da seguinte dotação: 8289, Elemento de despesa: 
449052 e fonte de recurso: 0103/ 0101/ 0149/ 0349/ 0303/ 0301.
Vigência: 30/09/22 a 28/03/23
data de assinatura: 30 de setembro de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03  de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 860064

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato 
Nº. 07/20 - Processo: 2018/475548 e 2021/605797
ParTES: SESPa E a iMPrENSa oficial do ESTado/ioEPa,
do oBJETo: o presente instrumento tem por objeto o reajuste de valor do 
contrato nº 07/2020, no percentual de 9,375%.
do Valor: o presente termo aditivo ao contrato 007/2020 implicará em 
reajuste do valor original do contrato no percentual de 9,375%, que cor-
responderá ao valor de r$121.200,00 (cento e vinte um mil e duzentos 
reais), conforme despacho do NES, constantes nos seq. 167 do PaE nº 
2018/475548, reajustando para o valor total de r$ 1.414.000,00 (um mi-
lhão quatrocentos e quatorze mil reais).
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a presente despesa está prevista na se-
guinte dotação orçamentária: 8233, Elemento de despesa: 339139 e fon-
te de recurso: 0103.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº 
07/2020, não alteradas por este Termo aditivo.
data de assinatura: 30 de setembro de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03  de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 860042
2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 62/2022 - 
Processo Nº 2021/921282.
ParTES: SESPa E a EMPrESa diaMoNd SErVicoS dE liMPEZa E Mao 
dE oBra lTda,
do oBJETo: o presente instrumento tem por objetivo a alteração do ende-
reço do posto onde funciona o cErEST Xingu e a divisão de Endemias, re-
gistrada no item 16 da cláusula décima Terceira do contrato nº 062/2022, 
conforme planilha abaixo Quantidade postos Tipo postos Endereço atu-
al Endereço atualizado 01 Posto auxiliar de limpeza/ av. Belo Horizonte, 
1825 - bairro ibiza altamira/Pa rua Niterói, 1335, bairro Uirapuru – cEP: 
68374-530 altamira/Pa.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas previstas no con-
trato nº 62/2022.
data de assinatura: 30 de setembro de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03  de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 860053

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

terMo de rescisÃo aMiGaVeL do coNtrato Nº 09.17- 
processo 2022/284935
ParTES: SESPa E a EMPrESa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a
oBJETo: 1.1 constitui objeto deste termo a rescisão amigável do contrato 
n° 09.17, que tem por objeto a prestação de serviço de sistema de gestão 
de abastecimento de combustível de unidades consumidoras, customizado 
e gerido pela administração Pública Estadual, com utilização de cartão 
Magnético e com fornecimento contínuo e ininterrupto de combustível, 
através de rede de postos credenciados de abastecimento para os entes 
do Estado a partir do início da vigência do cont.28.22 oriundo do processo 
2022.284935 no qual irá substituir a referida contratação;
1.2 as partes dão por encerrado o contrato nº 09/2017, nada mais tendo 
a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativa-
mente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.
fUNdaMENTaÇÃo: 2.1. Em razão da conclusão do aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇoS aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS rElaTiVa ao PrEGÃo ElETrÔNi-
co SEPlad/dGl/SrP Nº 024/2021 e do processo 2022/284935 no qual 
formaliza a nova contratação em favor da empresa TicKET SolUÇÕES Hd-
fGT S/a, que tem por objeto os serviços de administração e gerenciamento 
informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e 
agente redutor líquido automotivo (arla 32), em rede de postos creden-
ciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipa-
mentos integrantes da frota da administração Pública do Poder Executivo 
do Estado do Pará.
data de assinatura: 30 de setembro de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 859653
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 057/sesPa/2022.
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu Pregoeiro, comu-
nica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preços para eventual e futura aquisição dos Equipa-
mentos Médicos Hospitalares listados na tabela 01, com a finalidade de ob-
ter equipamentos e produtos para serem utilizados no parque tecnológico 
das Policlínicas, Hospitais Materno infantil, Hospital da Mulher e Hospital 
Pronto Socorro de Benguí por intermédio da SESPa - Secretaria Estadual 
de Saúde, em conformidade com as normas da aNViSa, aBNT, iNMETro E 
RDC. Com validade de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações 
e quantidades constantes no Termo de referência, que integra este Edital.
daTa da aBErTUra: 18/10/2022.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br – UaSG: 925856.
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoei-
ro responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 30 de setembro 2022.
carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira
PrEGoEiro/cPl/SESPa

Protocolo: 859775

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 031/sesPa/2022.
Processo Nº: 2022/485380.
oBJETo: aquisição do Medicamento - NaBiX® 100 MG/Ml fraSco 100 
Ml, para atendeminto da paciente K.S, que está contemplada pela ação 
civil Pública - com Pedido liminar de Tutela de Urgência antecipada - Proc. 
nº 0815543-93.2021.8.14.0006.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
cNPJ: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: farMaUSa PHarMacEUTical lTda.
cNPJ: 37.124.240/0001-08.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 25, i, da lei federal Nº 8.666/93.
Valor: r$ 37.547,04 (trinta e sete mil quinhentos e quarenta e sete reais 
e quatro centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288.
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30.
foNTE: 0103008809.
Belém (Pá), 29 de setembro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 031/2022.
Nesta data, raTifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 031/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 29 de setembro de 2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 859656

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

13º terMo aditiVo ao coNVÊNio assisteNciaL Nº 01/2018
Processo nº 2022/1134651
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto o acréscimo de valor re-
ferente à despesa de custeio, em caráter temporário, de acordo com Oficio 
GaB/oM/Nº 169/2022 de 02 de agosto de 2022 (seq. 28), que indica como 
beneficiário o ente portador do CNES nº 2678322 - Hospital das Clinicas 
de Bragança (HcB) a receber a aplicação de emendas parlamentares para 
incremento temporário de custeio na atenção especializada á saúde.
data da assinatura: 29/09/2022
Vigência: 12 meses, passa a vigorar a partir de sua publicação.
dotação orçamentária: 908878; Elemento de despesa: 335043; fonte de 
recurso: 7149010575; ação: 260209
Valor anual: r$ 1.363.164,30
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
coNVENENTE: HoSPiTal daS clÍNicaS dE BraGaNÇa
MaNTENEdoUra: aSSociaÇÃo doUGlaS BraUN
ordENador dE dESPESa: roMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 859742

FÉrias
.

Portaria N° 1.205 de 30 de seteMBro de 2022/dGtes/sesPa.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dGTES, 
usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
rESolVE:
 coNcEdEr, férias regulamentares ao servidor desta SESPa, abaixo re-
lacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
57191210/1 WalBENilToN da crUZ SÉrGio 22/10/2021 a 21/10/2022 24/10/2022 a 22/11/2022

oBS: coNforME ProcESSo Nº 2022/1249751.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 30.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 859709

Portaria N.º 1.206 de 30 de seteMBro de 2022/dGtes/sesPa.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dGTES, 
usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
r E S o l V E:
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares ao servidor ariEl 
doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS, identidade funcional nº 
5782163/3, cargo de SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTi-
Va, lotado no Gabinete do Secretário, no período de 21 de novembro de 
2022 a 20 de dezembro de 2022, referente ao período aquisitivo de 20 de 
maio de 2021 a 19 de maio de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 30.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 859985

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 1.175 de 21 de seteMBro de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº 039 de 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996, e considerando o teor do 
Processo 2022/928748
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 970 de 09.08.2022, publicada 
no doE nº 35.078 de 16.08.2022, que concedeu 60 (sessenta) dias de 
licença prêmio a servidora Maria do Socorro liMa fUrTado, matricula 
nº. 54190592/1, cargo assistente Social, lotada na divisão de Saúde do 
Trabalhador.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 30.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 860039
Portaria Nº. 1.207 de 30 de seteMBro de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo processo 2022/1250606;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor HENrY MarQUES 
dE SENa, identidade funcional nº 5955784/1, ocupante do cargo de cHEfE 
dE UNidadE MiSTa, lotado no Gabinete do Secretário, no período de 27 de 
setembro de 2022 a 11 de outubro de 2022, referente ao período aquisitivo 
de 03 de julho de 2021 a 02 de julho de 2022, concedidas através da Portaria 
coletiva nº 868/12.08.2022, publicada no doE nº. 35.080 de 18.08.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 30.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 860031

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 118/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 041/SESPa/2022, Processo nº 2022/86583, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.128 de 26/09/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipa-
mentos Médicos Hospitalares, para a renovação do parque tecnológico das 
EaS - Estabelecimentos de assistência a Saúde do Estado do Pará, por 
intermédio da SESPa - Secretaria Estadual de Saúde, para um período de 
12 (doze) meses.
Valor ToTal: r$ 31.840.000,00 (Trinta e um milhões, oitocentos e qua-
renta mil reais)
ViGÊNcia: 03/10/2022 a 02/10/2023.
EMPrESa: T&T ProdUToS MÉdicoS HoSPiTalarES lTda., pessoa jurí-
dica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 13.032.053/0002-17, 
com sede na rua dr. Paulo ferraz da costa aguiar, 139 – loja 1d Vila Yara 
- osasco / SP - cEP: 06026-090.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 859658
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 119/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 041/SESPa/2022, Processo nº 2022/86583, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.128 de 26/09/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipa-
mentos Médicos Hospitalares, para a renovação do parque tecnológico das 
EaS - Estabelecimentos de assistência a Saúde do Estado do Pará, por 
intermédio da SESPa - Secretaria Estadual de Saúde, para um período de 
12 (doze) meses.
Valor ToTal: r$ 2.201.895,00 (dois milhões, duzentos e um mil, oito-
centos e noventa e cinco reais).
ViGÊNcia: 03/10/2022 a 02/10/2023.
EMPrESa: M. carrEGa coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES., pessoa ju-
rídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 32.593.430/0001-50, com 
sede aV HENriQUE MaNSaNo 1595 Jd alPES cEP 86075-000 loNdriNa- Pr.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 859659
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 114/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 024/SESPa/2022, Processo nº 2021/1381939, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.124 de 22/09/2022.
oBJETo: futura aquisição, por meio do Sistema de registro de Preço 
(SrP), de Medicamentos para atender aos pacientes de doença Pulmonar 
crônica obstrutiva (dPoc), conforme estabelecido no Protocolo clínico 
Estadual através da PorTaria Nº 798 dE 26 dE JUNHo dE 2012, conforme 
especificações e quantidades descritas neste Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 718.200,38 (Setecentos e dezoito mil, duzentos reais, 
trinta e oito centavos).
ViGÊNcia: 03/10/2022 a 02/10/2023.
EMPrESa: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES E 
oNcolÓGicoS lTda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 04.307.650/0012-98, com sede na rua Tancredo Neves, 337, 
Bairro São diogo i, cEP: 29163-267–Serra/ES.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 859732
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 115/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 024/SESPa/2022, Processo nº 2021/1381939, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.124 de 22/09/2022.
oBJETo: futura aquisição, por meio do Sistema de registro de Preço 
(SrP), de Medicamentos para atender aos pacientes de doença Pulmonar 
crônica obstrutiva (dPoc), conforme estabelecido no Protocolo clínico 
Estadual através da PorTaria Nº 798 dE 26 dE JUNHo dE 2012, conforme 
especificações e quantidades descritas neste Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 365.414,40 (Trezentos e sessenta e cinco mil, quatro-
centos e quatorze reais, quarenta centavos).
ViGÊNcia: 03/10/2022 a 02/10/2023.
EMPrESa: coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES Prado lTda., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 05.049.432/0001-00, com 
sede na Trav. castelo Branco, nº 2028, cEP: 66.063-000, Belém/Pa.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 859734
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 116/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 012/SESPa/2022, Processo nº 2021/1192355, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.128 de 26/09/2022.
oBJETo: registro de preços para aquisição de Medicamentos através de SrP, 
para atender aos pacientes com incontinência urinária, da Secretaria de Es-
tado de Saúde Pública do Pará – SESPa, no período de 12 (doze) meses, 
conforme especificações e quantidades descritas neste Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 192.560,00. (cento e noventa e dois mil, quinhentos e 
sessenta reais).
ViGÊNcia: 03/10/2022 a 02/10/2023.
EMPrESa: ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar lTda., pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 07.847.837/0001-10, inscrição 
Estadual nº 10.399.060-7, com sede na av. anápolis, S/N, Qd. 29-a, lt. 
06, Bairro Vila Brasília, cEP: 74911-360
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 859966
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 117/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 012/SESPa/2022, Processo nº 2021/1192355, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.128 de 26/09/2022.
oBJETo: registro de preços para aquisição de Medicamentos através de SrP, 
para atender aos pacientes com incontinência urinária, da Secretaria de Es-
tado de Saúde Pública do Pará – SESPa, no período de 12 (doze) meses, 
conforme especificações e quantidades descritas neste Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 29.640,00 (Vinte e nove mil, seiscentos e quarenta reais).
ViGÊNcia: 03/10/2022 a 02/10/2023.
EMPrESa: MaPEMi - BraSil MaTEriaiS MÉdicoS E odoNTolÓGicoS 
lTda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
84.487.131/0005-69, inscrição Estadual nº 15.646.658-9, com sede na 
rua do fio, nº 292, bairro: Guanabara, cEP: 67.010-550, ananindeua-Pará
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 859963

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 083 de 22 de seteMBro de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11. 2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, a servidora 
ana lúcia da Silva Martins, cargo: agente administrativo, GEP: Estatutário 
Efetivo – classe, lotada no 7º centro regional de Saúde, licença Prêmio, 
correspondente aos triênios de 01/04//1997 à 31/03/2000.

aUToriZar, que a servidora goze (02) dois meses de licença Prêmio, no 
período de 01 / 12 / 2022 a 29 / 01 / 2023, no total de 60 (Sessenta) dias. 
Matrícula n.º 0077569/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde.

Protocolo: 859923

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 435 de 30 de seteMBro de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
YGor YUri PErEira da SilVa  -  aGENTE dE coNTrolE dE ENdEMiaS  
– Mat.57210055 /1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 1.540,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de São Sebastião da Boa Vista.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 859693

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNar serVidor 
N° 85/2022, 29 de setembro de 2022.
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa,
usando 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 os servidores, Wanilza Marialva de
almeida furtado, Matrícula: 73504368/1, celebrado com a empresa rMBf 
coM. aTacadiSTa dE ProdUToS aliMENTÍcioS E SErViÇoS EirEli, 
processo 2022 / 834127 que tem como objeto:
contratação da prestação de serviços de confecção de jalecos para os ser-
vidores do centro de atenção Psicossocial – caPS ii de Santarém, nas 
especificações e quantidades constantes no Anexo I-A, II-B e IIC deste 
Termo de referência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
aline Nair liberal cunha. dirETora do 9°crS.

Protocolo: 859654

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato NÚMero do coNtrato: 011/2022 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 distribuidos às Equipes de 
Saúde do 9ºcrS-SESPa – Escritório, caPS, UrE, divisão de Endemias, di-
visão Técnica, DOCA. De acordo com as especificações e quantidades cons-
tantes do anexo i - a que integra o Termo de referência,conforme especi-
ficações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no 
preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, 
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 coNTaiNEr coMErcio 
E SErVicoS lTda cNPJ 41.243.002/0001-99 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: 
lEi Nº 8.666/93 e lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Valor: r$ 
111.999,99 (cento e onze mil novecentos e noventa e nove reais e noventa 
e nove centavos) 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: 08/09/2022 ENdErEÇo do coNTraTado: avenida rô-
mulo Maiorana, Edif. Giselle Pinheiro, loja B, 1255, Marco, Belém/Pa, cEP: 
66093-673 Santarém (Pa), 26 de Setembro de 2022. aline Nair liberal 
cunha diretora de centro regional

Protocolo: 859744
eXtrato de coNtrato NÚMero do coNtrato: 09/2022 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, di-
visão Técnica, DOCA. De acordo com as especificações e quantidades cons-
tantes do anexo i - a que integra o Termo de referência, conforme espe-
cificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no 
preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, 
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 JTH coMErcio lTda 
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cNPJ 30.680.100/0001-77 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93 e 
lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Valor: r$ 58.798,00 (cinquenta 
e oito mil setecentos e noventa e oito reais) ViGÊNcia: 12 (doze) meses, 
contado a partir da data de sua assinatura doTaÇÃo orÇaMENTária: 
908338, 908288, 908302, 907684, 908874, 908881 ElEMENTo dE dES-
PESa: 339030 foNTE rEcUrSo: 0103000000, 0132000000, 0149001435, 
0149001654, 0149001512, 0149001786, 0349001786, 0103006356, 
0349008847 foro: Belém daTa da aSSiNaTUra: 22/09/2022 ENdErE-
Ço do coNTraTado: rua 1 s/n quadra 2 lote 145 a Balnéario das Garças 
– rio das ostras – rio de Janeiro cep 28.898-268 Santarém (Pa), 26 de 
Setembro de 2022. aline Nair liberal cunha diretora de centro regional.

Protocolo: 859747

.

.

diÁria
.

Portaria Nº336 de 26 de setembro de 2022.fundamento legal: dE-
crETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objetivo: realizar Monitora-
mento rápido de cobertura Vacinal.origem: Santarém/Pa-Brasil.destino: 
Monte alegre/Pa – Brasil.Período: 17/10/2022 a 21/10/2022 / N° de di-
ária: 4 ½ (quatro diárias e meia.)Servidores:claudenice ferreira Perei-
ra cardoso:cPf: 670.769.632-72,Matrícula: 73504344/1,cargo: Técni-
co de Enfermagem.Marlene Silva Bruce.cPf: 357.643.092-04.Matrícula: 
61209541.cargo: agente de Saúde.ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 859731
diÁrias.Portaria Nº335 de 27 de setembro de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar a investigação domiciliar 
para complementar o encerramento do caso, que requer confirmar ou des-
cartar o óbito por doença de Haff..origem: Santarém/ Pa- Brasil.destino: 
Belterra/ Pa – Brasil
Período: 28/09/2022 à 28/09/2022 / N° de diária: ½  (meia diária).Servi-
dor:Pedro alves Bezerra .cPf: 050784662-15.Matrícula:111562/1 .cargo: 
Motorista.ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 859690
diÁrias.Portaria Nº333 de 27 de setembro de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar a investigação domiciliar para complementar o encerra-
mento do caso, que requer confirmar ou descartar o óbito por Doença de 
Haff.origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belterra/ Pa – Brasil.Período: 28/09/2022 à 28/09/2022 / N° de 
diária: ½  (meia diária).Servidores:ragner Borgia Junott.cPf: 187.685.982-
20  .Matrícula:7203562
cargo: Enfermeiro.ismael da rocha Silva.cPf: 758.107.942-20.Matrícula: 58972831
cargo: agente administrativo. .ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 859688
diÁrias.Portaria Nº 334 de 27 de setembro de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar a investigação domiciliar para complementar o encerramen-
to do caso, que requer confirmar ou descartar o óbito por Doença de HAFF.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.destino: Belterra/ Pa – Brasil.Período: 
28/09/2022 a 28/09/2022 / N° de diárias: ½ (meia diária)
Servidor:Elanna Batista Barbosa dos Santos.cPf: 529.175.092-87.cargo: 
Enfermeiro.colaborador Eventual.ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 859686

.

.

oUtras MatÉrias
.

extrato de empenho
Número da nota de empenho: 2022NE01124
Processo nº: 2022/834127
objeto: contratação da prestação de serviços de confecção de jalecos para 
os servidores do centro de atenção Psicossocial – caPS ii de Santarém, 
nas especificações e quantidades constantes no Anexo I-A, II-B e II- C 
deste Termo de referência.
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: rBMf coM.aTacadiSTa dE Prod.aliM.E.SErV.EirEl cNPJ 
06916722-0001/77
fundamentação legal: lei nº 8.666/93, art. 24, inciso ii.
Valor: r$ 3.663,00 ( Tres mil seiscentos e sessenta e tres reais )
Vigência: 12/08/2022 a 01/08/2023
dotação orçamentária: 908288
Elemento de despesa: 339030
fonte recurso: 0332000000
foro: Belém
data da assinatura: 12/08/2022
Endereço do contratado: : rUa. SaNTa odilia, 863 B 
Belém- Pa cep: 67010440
Santarém (Pa), 29 de setembro de 2022.
aline Nair liberal cunha
diretora de centro regional

Protocolo: 859651

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 545 de 30 de setembro de 2022.
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 03 a 07.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte
objetivo: conduzir técnicos da Vigilância em Saúde
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 860116
Portaria Nº 546 de 30 de setembro de 2022.
Nome: abrahão raimundo alab Tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 03 a 07.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção e floresta do araguaia
objetivo: conduzir técnicos da Vigilância em Saúde
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 860118
Portaria Nº 547 de 30 de setembro de 2022
Nome: Manoel da Paz ribeiro dos Santos.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.
cPf: 260.470.632-68.
Período: 03 a 07.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São felix do Xingu.
objetivo: conduzir técnicos da divisão Técnica
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 860119

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 023 de 30 de setembro de 2022
Tornar Sem Efeito, a PorTaria Nº 022/13.09.2022, que concedeu licença
-prêmio à servidora abaixo designada:
Nome: Nayara de orquiza Milhomem feitosa.
Matrícula/Siape: 54190814-2.
cargo: odontóloga.
lotação: 12º crS.
Triênio: 13.06.2008 a 12.06.2011.
Período: 02.01.2023 a 02.03.2023.
Nº de dias: 60 (sessenta) dias.
Jucirema de Souza Gomes
diretora do 12º crS/SESPa
PorTaria Nº 1.700/23.11.2021

Protocolo: 859878

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

Portaria
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 138/2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através da PorTaria Nº 778/2021 – GaB/dG/
Hol, publicada no doE nº 34.412 de 19 de novembro de 2020 e aquelas 
previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda rESolVE:
art. 1º - designar o servidor desta autarquia, alEX WaTriN coElHo – 
coordenador de Tecnologia da informação, matricula 573947014, para a 
função de fiscal, em sua ausência a Suplente Fiscal IONE COSTA QUARES-
Ma, Técnica em Gestão de informática, matrícula n° 58945005, para a 
função de Fiscais do Contrato nº 138/2022/2022, firmado com a empresa 
clEar TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda, cujo objeto é o fornecimento 
de solução de proteção e resiliência de informação com suporte e garantia 
mínima de 3 (três) anos, incluindo o treinamento oficial, para utilização 
como estratégia de salvaguarda das informações digitais geradas pelos 
processos judiciais e sistemas administrativos que atendem o Hospital 
ophir loyola, devendo atender, rigorosamente, aos requisitos técnicos 
constantes no contrato, pelo período de 12 (doze) meses. Processo nº 
2021/837986. (PaE).
diretora Geral
iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 860044
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coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 138/2022-HoL
objeto: o fornecimento de solução de proteção e resiliência de informação 
com suporte e garantia mínima de 3 (três) anos, incluindo o treinamento 
oficial, para utilização como estratégia de salvaguarda das informações di-
gitais geradas pelos processos judiciais e sistemas administrativos que  aten-
dem o Hospital ophir loyola, devendo atender, rigorosamente, aos requisitos 
técnicos discriminado no contrato, por um período de 12 (doze) meses.
Valor Global: 682.200,00 (seiscentos e oitenta e dois mil e duzentos reais)
data assinatura: 29/09/2022
Vigência: 29/09/2022 a 28/09/2023
orçamento: 10.126.1508.8238. 309040 fonte: 0103/0269
r$: 579.200,00
orçamento: 10.302.1508.8289.449052 fonte: 0103/0269/0330/0130
r$: 59.000,00
orçamento: 10.302.1508.8880.309039 fonte: 0103/0269
r$: 44.000,00
contratado: EMPrESa  clEar TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda, sedia-
da na cidade adrianópolis Manaus – aM – cEP 69057-040, rua Salvador, 
440, Sala 1.810 - cond. Ed. Soberane, Tel/fax: +55 92 3042-0123, inscrita 
no cNPJ sob o nº 30.088.923/0001-08.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 860004

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°158/2022 – HoL
SrP Nº 098/2022
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para o forNEci-
MENTo dE MEdicaMENTo GEraiS, visando atender as necessidades insti-
tucionais do Hospital Ophir Loyola – HOL, conforme especificações, prazos e 
quantidades dispostas no Termo de referência, anexo ao Edital do certame
data: 14/10/2022
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, 30 de setembro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 859915

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 782/2022 – daF/HoL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, os termos da PorTaria Nº 706/2022, que 
remanejou a servidora aNa claUdia GoNÇalVES PaMPloNa, Enfermeiro, 
matrícula nº 5854342/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, 
do centro de Suporte de Enfermagem (centro de Nefrologia) para o centro 
de Suporte de Enfermagem (centro de Neuro cirurgia), deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 29 de setembro de 2022.
fernando Nilson Velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 859822
Portaria Nº 780/2022 – GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
art. 1º. designar JaiME SilVa dElGado, Sociólogo do quadro de pesso-
al ativo da SESPa, matrícula funcional nº 57197946/1 e SoNia MariETa 
ViEira do NaSciMENTo, Escriturário, do quadro de pessoal ativo do Hos-
pital ophir loyola, matrícula funcional nº 5135141/1, para sob a presi-
dência do primeiro, constituírem comissão de Sindicância administrativa 
investigatória - Sai para apuração do possível furto descrito no Processo 
nº 2022/1121258 de 01/09/2022, bem como os atos e fatos conexos que 
emergirem no decorrer dos trabalhos.
art. 2º. Estabelecer o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos da 
referida comissão.
Art. 3º. Os servidores nomeados através desta portaria ficam cientes que 
em caso de não conclusão dos trabalhos no prazo legal, injustificadamente, 
estarão sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do rJU/Pa.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Em, 29 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 859902

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 908/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 26 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 os termos da tramitação através do Processo nº 2022/1213031;
rESolVE:
dESiGNar o (a) servidor (a) MarcEl ValENTE PaNToJa, id. funcional 
nº 57220070/3, ocupante do cargo de administrador, para responder pela 
coordenação de Execução orçamentária-cEor/fScMP durante o impedi-
mento do titular do cargo - SUElENE doS aNJoS SilVa coElHo, id. fun-
cional nº 57207902 /2- no período de 03/10/2022 a 17/10/2022, em gozo 
de férias regulares.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 859648

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 068/2022-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 770/2022-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 14/10/2022 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo:a presente licitação tem como objeto a aquisição de material téc-
nico para utilização da equipe de fisioterapia, conforme as especificações 
contidas no anexo i, Termo de referência do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites: www.compras.gov.br ou pelo Por-
tal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 30 de setembro de 2022.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/NPEl/fScMP

Protocolo: 860115

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 030/2022
Valor: r$900,00
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para caPaciTaÇÃo 
dE SErVidorES da dirEToria dE aPoio TÉcNico E oPEracioNal, par-
ticiparem da 16ª JorNada NorTE NordESTE dE cENTro cirÚrGico E 
cENTral dE ESTEriliZaÇÃo
data de assinatura: 29/09/2022
PaE Nº 2022/1136853
funcionais Programáticas: 10.128.1507.8924 e 10.128.1508.8887; fonte 
de recurso: 0103, 0269, 0149006489 e 0349006489 e nos seus respecti-
vos superavits; Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: aSSociacao BraSilEira dE ENfErMaGEM; cNPJ/Mf: 
33.989.468/0008-86
ENdErEÇo: rua PaUla rodriGUES, n.º 55, Bairro dE fÀTiMa, forTa-
lEZa/cE, cEP: 60.411-270, TElEfoNE: (85) 3272.4144
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 860108

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo nº 030/2022
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para caPaciTa-
ÇÃo dE SErVidorES da dirEToria dE aPoio TÉcNico E oPEracio-
Nal, participarem da 16ª JorNada NorTE NordESTE dE cENTro ci-
rÚrGico E cENTral dE ESTEriliZaÇÃo
coNTraTada: aSSociacao BraSilEira dE ENfErMaGEM; cNPJ/Mf: 
33.989.468/0008-86
data: 29/09/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 860113

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 30/09/2022
oBJETo: É objeto do presente apostilamento a inclusão das fontes de re-
cursos 0349009606 e 0349009607 e seus respectivos superavits no con-
trato em epígrafe, consoante permite o § 8º do artigo 65 da Lei 8.666/93.
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coNTraTo nº 244/2022 - rEf: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 045/2022/fScMP
PaE Nº 2022/1101150
coNTraTada: EMPrESa iMPErSiK coMErcio E SErVicoS lTda;
cNPJ/Mf sob o n.º 34.682.732/0001-20
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 859990

FÉrias
.

Portaria Nº 913/2022-caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará,-
no uso de suas atribuições legais, que são conferidas pelo decreto do dia 
30/04/2019, publicado no doE nº 033.864, de 02/05/2019;
r E S o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares a servidora BrUNa STEffaNY SilVa 
SaNToS,cargo de ag. de artes Praticas, lotação GSaT - Gerência Saú-
de Trabalhador, Matrícula Nº 5959482/1, no período de 31/10/2022 
a 29/11/2022, referente ao exercício de 2021, no período aquisitivo de 
29/03/2021 a 28/03/2022 para fins de Regularização Funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 28 de Setembro de 2022
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 859669

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01787
Valor: r$7.768,40
data: 20/09/2022
oBJETo: MaTErial dE coNSUMo- aQUiSiÇÃo EMErGENcial de SoN-
daS, Parecer nº314/2022/NPrf/fScMP, artigo 24,incisos iV, da lei fede-
ral nº8.666/93 e Parecer nº 309/2022/Prof/fScMP,
PaE 2022/1206704 - diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 092/2022/fScMP
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0101000000; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: J l doS SaNToS coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES,
cNPJ/Mf: 83.880.294/0001-10
ENdErEÇo: QUadra TrEZE cJ ariri BoloNHa, nº 05, aVENida cEN-
Tral, Bairro: coQUEiro, BElÉM/Pa, cEP: 66.650-045 TElEfoNE: (91) 
3248-0298/ (91) 8119-5446
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 859798
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01786
Valor: r$24.235,15
data: 20/09/2022
oBJETo: MaTErial dE coNSUMo- aQUiSiÇÃo EMErGENcial de SoN-
daS, artigo 24,incisos iV, da lei federal nº8.666/93 e Parecer nº 
309/2022/Prof/fScMP,
PaE 2022/1206749 - diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 092/2022/fScMP
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0101000000; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: f cardoSo E cia lTda, cNPJ/Mf: 04.949.905/0001-63
ENdErEÇo: rUa Joao NUNES dE SoUZa, nº 125, rodoVia Br 316 KM8, 
Bairro:áGUaS BraNcaS, aNaNiNdEUa/Pa, cEP: 67.033-030 TElEfoNE: 
(91) 3202-1344/ (91) 3202-1303
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 859799

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1037/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 20 
de setembro de 2022, publicado Diário Oficial Nº. Nº 35.130 DE 
27/09/2022 – Protocolo 857771
oNde se LÊ:
I - CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% (cin-
quenta por cento) do vencimento base ao servidor abaixo relacionado,em 
razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação vi-
gente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe carGo LotaÇÃo MatrÍcULa a coNtar

HEiTor NaTaN coSTa coSTa TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM crH-caS 5967312/1 16/08/2022

Leia se:
I - CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% (cin-
quenta por cento) do vencimento base ao servidor abaixo relacionado,em 
razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação vi-
gente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe carGo LotaÇÃo MatrÍcULa a coNtar

HEiTor NaTaN coSTa coSTa Técnico de Patologia 
clinica crH-caS 5967312/1 01/08/2022

Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará – HEMoPa, 20 de setembro de 2022.

Protocolo: 859917

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 080/2022-HeMoPa
Processo eLetroNico Nº 2022/454741
 a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará – HE-
MoPa comunica que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo ElETrÔNi-
co, EM GraU dE rEPETiÇÃo, pelo critério de julgamento MENor PrEÇo 
Por iTEM, modo de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição dE EMBalaGEM dE PaPElÃo Para ENVolVEr caiXa 
dE iSoPor a serem utilizados no HEMoPa SEdE E HEMorrEdE, pelo pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 17/10/2022
Hora da aBErTUra: 09 Horas. (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras.
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho:  10122129783380000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 859733
PreGÃo eLetrÔNico Nº 081/2022-HeMoPa
(eM GraU de rePetiÇÃo)
Processo eLetroNico Nº 2022/1043525
a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará – HEMo-
Pa comunica que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo ElETrÔNico pelo 
critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição de GÊNEroS aliMENTÍcioS lEiTE EM PÓ iNTEGral 
ViTaMiNado, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da fUNdaÇÃo HEMoPa 
SEdE, pelo período de 12 (doze) Meses.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 13/10/2022
Hora da aBErTUra: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras.
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000,0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 859764
PreGÃo eLetrÔNico Nº 077/2022 – HeMoPa
Processo administrativo eletrônico nº 2022/1057308
OBJETO: Aquisição de filtros de remoção de leucócitos em concentrado 
de plaquetas e hemácias, conforme especificações contidas no Termo de 
referência, pelo período de 12 (doze) meses.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 17/10/2022 (segunda-feira)
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782880000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 859927

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 071/2022 – HeMoPa
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico Nº 2022/1043525
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022 - aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público que a sessão do Pregão Eletrônico nº 071/2022 
aquisição de GÊNEroS aliMENTÍcioS lEiTE EM PÓ iNTEGral ViTaMiNado, 
da fUNdaÇÃo HEMoPa SEdE, restou fracaSSado pela 1ª vez.
os autos do Processo administrativo Eletrônico estão à disposição dos in-
teressados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 30 de Setembro de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 859762

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 1074/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JUciara fariaS dE fariaS Gerente/GEcad 56316373
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339039 2845,00
observação: Nº do Processo: 2022/1247599 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 859813
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Nº da portaria: 1083/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JorGE lUiZ liMa NaSciMENTo BioMÉdico/cHr-Mar 58988291
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 3000,00
10122129783380000  269  339036 1000,00
10122129783380000  269  339039 1000,00
observação: Nº do Processo: 2022/1204668 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 859864
Nº da portaria: 1084/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErTo BorGES JUNior Gerente/HENTU 7565315
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129782930000  269  339030 1500,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1205520 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 859866
Nº da portaria: 1082/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
NoElToN NEVES SoarES farmac. Bioq./HENca 572062111
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 1300,00
10122129783380000 269  339033 600,00
10122129783380000  269  339036 1000,00
10122129783380000  269  339039 2800,00
observação: Nº do Processo: 2022/1253136 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 859826

diÁria
.

Portaria Nº 1071 de 30 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
 considerando a solicitação constante do Processo nº 1232435/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia 24/09/2022
JoaQUiM araUJo HENriQUES , cPf: 108388802-15, Motorista/GETra, 
MaT.: 55946261, 0,5 diaria, fraNciSco dE aSSiS B carValHo, cPf: 
306432102-10, Motorista/GETra, MaT.: 541884941, 0,5 diaria e da-
Vid dUarTE BEMMUYal, cPf: 267422682-04, Motorista/GETra, MaT.: 
541882381, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  30 de  Setembro  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 859831

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria N° 488 de 29 de seteMBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar o Servidor Saulo coelho assis ribeiro – MaTrÍcUla 54189932, 
para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 247/2022 – PROTECH MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉdicoS lTda
• OBJETO: Aquisição de OPME para realização de procedimento em paciente 
do SUS na fundação Pública Estadual Hospital de clinicas Gaspar Vianna.
ViGÊNcia: início em 29/09/2022 e término em 20/12/2022.
ProcESSo Nº 2022/375025
ModalidadE dE liciTaÇÃo: dispensa de licitação Nº 92/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 859706

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 545, de 30 de seteMBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no do-
E-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022, considerando o disposto no 
decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.

rESolVE:
designar a Servidora Maria do Socorro GoNÇalVES BENTES (Matricula 
nº 5175054), para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 280/2022 – M S DO BRASIL LTDA
oBJETo: aquisição emergencial de artigos confeccionados para suprir as de-
mandas do Serviço de Processamento de roupas da fundação Pública Esta-
dual Hospital de clínicas Gaspar Vianna no abastecimento da cME (central de 
Material e Esterilização) para 03 mudas e por um período de 90 dias.
ViGÊNcia: início em 30/09/2022 e término em 29/12/2022.
ProcESSo: 2022/1132586
ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 106/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 859781
Portaria N° 497, de 27 de seteMBro de 2022
 o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar os servidores leandro Souza rodrigues, matrícula nº. 5827850/2 
e Nathalia oliveira Neves freitas, matrícula nº. 54196763/4, para acompa-
nhar e fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO Nº 257/2022 – ÉTICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME
oBJETo: contratação de empresa especializada na área de engenharia e/
ou arquitetura para a prestação de serviços técnicos profissionais para Exe-
cução de Projetos Básicos de arquitetura, destinados à reforma e adap-
tação dos ambientes de apoio, sala de utilidades e deposito de material 
e limpeza (dMl), das áreas de assistência (clinicas) do imóvel sede da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
ViGÊNcia: início em 27/09/2022 e término em 25/12/2022.
ProcESSo 2022/170090
ModalidadE: coNViTE 01.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 859790

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 257/2022
Valor: r$ 325.997,89 (TrEZENToS E ViNTE E ciNco Mil, NoVEcENToS E 
NoVENTa E SETE rEaiS E oiTENTa E NoVE cENTaVoS)
objeto: contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou 
arquitetura para a prestação de serviços técnicos profissionais para Execu-
ção de Projetos Básicos de arquitetura, destinados à reforma e adaptação 
dos ambientes de apoio, sala de utilidades e deposito de material e limpeza 
(dMl), das áreas de assistência (clinicas) do imóvel sede da fundação Pú-
blica Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
data de assinatura: 27/09/2022
Vigência: início em 27/09/2022 e término em 25/12/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Natureza da despesa: 449039
fonte do recurso: 0269 e/ou 0669
origem do recurso: Estadual
NoME: ÉTica ENGENHaria E arQUiTETUra lTda-ME
Endereço: rua Miranda nº 22 – Bairro: Nazaré – vila dos cabanos
Telefone: (91) 99146-5888 / 99163-1997
E-mail: aldemircruz363@gmail.com / etica.edificação@gmail.com
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 859788
coNtrato Nº 280/2022
Valor r$ 102.900,00 (cENTo E doiS Mil E NoVEcENToS rEaiS)
oBJETo:aquisição emergencial de artigos confeccionados para suprir as 
demandas do Serviço de Processamento de roupas da fundação Pública Es-
tadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna no abastecimento da cME (central 
de Material e Esterilização ) para 03 mudas e por um periodo de 90 dias .
data de assinatura: 30/09/2022
Vigência: início em 30/09/2022 e término em 29/12/2022.
dispensa de licitação n º 106/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
Plano interno: 1040008288c.
foNTE do rEcUrSo: 0261, 0269, 0103, 0149
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: M S do BraSil lTda
ENdErEÇo: aV. BErNardo SaYÃo Nº 530 - JUrUNaS
BElEM/Pa – cEP: 66.025-540
TElEfoNE: (91) 98236 9043/ 3223-1154
E-Mail: msdobrasil.com@gmail.com
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 859778
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contrato Nº 247/2022
Valor r$ 4.750,00 (Quatro mil e Setecentos e cinquenta reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente do SUS.
data de assinatura: 29/09/2022
Vigência início em 29/09/2022 e término em 20/12/2022.
dispensa n º 92/2022
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103, 0149 e suas respectivas subfontes e 
superravits
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: ProTEcH MEdical coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS lTda
Endereço: aVENida coNSElHEiro fUrTado Nº 2391 Sala 607 – Bairro 
– crEMaÇÃo
BElÉM – Pará – cEP: 66040-100.
fone: (91) 3229-0134 / 9603-6444
E-mail: protech.adm@hotmail.com
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 859702

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 141/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de Saco Plástico impermeá-
vel para Hamper, para atender a necessidade de reposição, abastecimento 
e distribuição entre os serviços desta fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) e o centro de Hemodiálise dr. Mon-
teiro Leite (CHML), por um período de 12 (doze) meses, conforme especifi-
cações do Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, 
para fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: leonardo rodrigues Gemaque
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 03/10/2022
Hora de abertura: 9h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 859882
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 145/2022
 a presente licitação tem por objeto a aquisição de Soluções Parenterais 
de Pequeno e Grande Volume para atender a necessidade nas clínicas, 
Unidades de Terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico 
da FPEHCGV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
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: leonardo rodrigues Gemaque
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 21/10/2022
Hora de abertura: 9h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE

Protocolo: 859901

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

diÁria
.

Portaria: 129/2022, cametá, 29/09/2022
NoME: clEUcio HElENo SoUZa MorEira
MaTr ÍcUla: 54194036-1
carGo: TEraPEUTa ocUPacioNal
oBJETiVo: Participar da reunião ordinária da ciES (comissão de integra-
ção de Ensino e Serviço), câmara Técnica e cir.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: 13 à 15/10/2022
Nº dE dÍariaS: 2,5 (dUaS E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 593,45 (Quinhentos Noventa e Três reais e Qua-
renta e cinco centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
MarcElo VEiGa coSTa
dirETor do Hrc
Portaria: 130/2022, cametá, 29/09/2022
NoME: clEUcio HElENo SoUZa MorEira
MaTr ÍcUla: 54194036-1
carGo: TEraPEUTa ocUPacioNal
OBJETIVO: Participar da Oficina Regional para atualização do Plano Esta-
dual e regional de Educação Permanente em Saúde – PEEPS e ParEPS.
oriGEM: caMETá

dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: 17 à 20/10/2022
Nº dE dÍariaS: 3,5 (TrÊS E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 830,83 (oitocentos e Trinta reais e oitenta e 
Três centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
MarcElo VEiGa coSTa
dirETor do Hrc

Protocolo: 859768

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

Portaria Nº 414 de 30 de seteMBro de 2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE ViSiTa TÉcNica acoMPaNHada PEla EQUiPE 
dE NEfroloGia do HrPa, dUraNTE a oBSErVaÇÃo dE roTiNaS PráTi-
caS Na EXEcUÇÃo da diáliSE dE PaciENTE coM iNSUficiÊNcia rENal 
aGUda EM cTi, a MESMa SErá rEaliZada No HoSPiTal rEGioNal PÚ-
Blico do araGUaia EM rEdENÇÃo – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
GÉSSica ESPiNdUla SoUZa SilVa – MaT. 5942911-1, ENfErMEiro
Nº 4.5 diária
PErÍodo: dE 03 À 07/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 859758
Portaria Nº 415 de 30 de seteMBro de 2022
NoME: daYaNa SalES rodriGUES
carGo: colaBorador EVENTUal
cPf: 803.118.492-53
NoME: THaYS BarBoSa coElHo SilVa
carGo: colaBorador EVENTUal
cPf: 038.248.171-28
PErÍodo: dE 03 À 07/10/2022
Nº dE diáriaS: 4,5 (QUaTro E MEia)
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa
dESTiNo: rEdENÇÃo - Pa
oBJETiVo: ParTiciPar dE ViSiTa TÉcNica acoMPaNHada PEla EQUiPE 
dE NEfroloGia do HrPa, dUraNTE a oBSErVaÇÃo dE roTiNaS PráTi-
caS Na EXEcUÇÃo da diáliSE dE PaciENTE coM iNSUficiÊNcia rENal 
aGUda EM cTi, a MESMa SErá rEaliZada No HoSPiTal rEGioNal PÚ-
Blico do araGUaia EM rEdENÇÃo – Pa.
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 860080

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

Portaria
.

Portaria iNterNa Nº 052/2022 de 30 de seteMBro de 2022.
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021.
coNSidEraNdo o decreto nº. 2.168/2010, a resolução nº.001/2010 e a 
instrução Normativa SEad/dGl nº.001, de 09 de abril de 2012, que dispõem 
sobre procedimentos para realização do Sistema de cotação Eletrônica.
considerando a Portaria 009/2022-GaB/HrS, de 03 de março de 2022, 
publicada no doE nº 34.889 de 04/03/2022.
rESolVE:
iNclUir o servidor cElio MiraNda da SilVa, Matrícula 54189800-1, para atu-
ar na equipe de apoio dos processos licitatórios do HrS, a contar de desta data.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Salinópolis, 30 de setembro de 2022.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 859723

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 053 /30.09.2022 – deterMiNar
NoME: PaUla iSaBEllE cHaVES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57206321/1
carGo: TÉcNico dE ENfErMaGEM
loTaÇÃo: HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS
TriÊNio: 23/10/2008 a 22/10/2011
PErÍodo coNcEdido: 05/12/2022 a 03/01/2023 (30 dias).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS
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Portaria N° 054 /30.09.2022 – coNceder
NoME: roSaliNda BarroS dE SENa
MaTrÍcUla: 118265/1
carGo: aGENTE dE SaÚdE
loTaÇÃo: HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS
TriÊNio: 24/08/2005 a 23/08/2008
PErÍodo coNcEdido: 01/12/2022 a 30/12/2022 (30 dias).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS
Portaria N° 055 /30.09.2022 – coNceder
NoME: MarY alVES fErrEira
MaTrÍcUla: 54190764/1
carGo: aSSiSTENTE Social
loTaÇÃo: HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS
TriÊNio: 13/06/2014 a 12/06/2017
PErÍodo coNcEdido: 02/12/2022 a 30/01/2023 (60 dias).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Protocolo: 859856

aViso de LicitaÇÃo
.

o Hospital regional de salinópolis/sesPa, através de seu Pregoei-
ro, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, nº 
16/2022/HrS, do tipo “Menor Preço por iTEM”, conforme o objeto: aqui-
sição de MaTErial dE coNSUMo: MEdicaMENToS, para atender, pelo 
período de 12 (doze) meses as necessidades do ProNTo Socorro, clÍ-
Nica MÉdica, clÍNica cirÚrGica, clÍNica oBSTETrÍca, clÍNicaS PE-
diáTrica E NEoNaTal e Bloco cirÚrGico do HoSPiTal rEGioNal dE 
SaliNÓPoliS.
data da abertura: 14/10/2022
Horário: 09:00h (horário de Brasília)
local: www.gov.br/compras
UaSG: 926159
Entrega do Edital: os interessados poderão retirar o Edital nos sites: www.
gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br
obs: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o Pregoeiro respon-
sável, através do e-mail cplhrs_sespa@yahoo.com.br
Salinópolis-Pará, 30 de setembro de 2022.
João Paulo Batista arnour
Pregoeiro/HrS

Protocolo: 859664

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 191/2022-GP, de 30 de seteMBro de 2022.
o dirETor PrESidENTE EM EXErcÍcio da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo 
inciso Vii do artº. 19º do Estatuto Social da cPH e decreto Governamental 
publicado no Diário Oficial do Estado n° 35053 de 21 de julho de 2022.
rESolVE:
art. 1° - dESiGNar a servidora clEidE cilENE aBUd fErrEira, ocupante 
do cargo de Gerente, matrícula 2052598, e a servidora NaTalia coElHo 
PalHETa, ocupante do cargo de Supervisor ii, matrícula 55208838, para 
atuarem como Pregoeiros da cPH, bem como comporem a equipe de apoio 
nos processos licitatórios na modalidade Pregão Eletrônico e Sistema de 
registro de Preço.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 03/10/2022, com vali-
dade de 1 (um) ano, revogando-se os termos da Portaria 155/2021-GP.
art. 3º - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 30 de setembro de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
 diretor Presidente em Exercício
 

Protocolo: 859645

errata
.

errata
Na publicação n° 850570 referente ao aviso de Licitação do Pre-
gão eletrônico nº 017/2022, publicado no doe nº 35.111 de 
12/09/2022
onde se lê: data de abertura: 03/10/2022
Leia-se: data de abertura: 10/10/2022

Protocolo: 859752

aPostiLaMeNto
.

coNtrato Nº 009/2020-cPH
3º terMo de aPostiLaMeNto
assinatura: 29/09/2022
Empresa: J. MoraiS SErViÇoS lTda, inscrita sob o cNPJ nº 
36.269.156/0001-10.
Justificativa: A sociedade empresária J. MORAIS SERVIÇOS LTDA, inscrita 
sob o cNPJ nº 36.269.156/0001-10, através da 2ª alteração contratual, 
datada de 28 de julho de 2022 e registrada na Junta comercial do Estado 
de Santa catarina sob protocolo 224180169, altera o endereço da sede 
da sociedade empresária para rUa MaraNHÃo, nº 145, Sala 2, Bairro 
florES, MUNicÍPio dE MaNaUS, ESTado do aMaZoNaS, cEP: 69.058-
421, conforme se infere da cláusula primeira da 2ª alteração contratual 
anexa ao processo.
ordenador: HUGo PENNa HacHEM.

Protocolo: 859646

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

errata
.

Portaria de diÁrias 851/2022 BENEficiário (a): alino Zavarize 
Bis. oNde se PErÍodo: 03 a 06/10/2022 Leia-se: 03 a 07/10/2022 Nº 
dE diáriaS: 3 ½ (três  e meia)  lEia SE: Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e 
meia)  ordENador: Marcio Marcelo de Souza Trindade- diretor adminis-
trativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 860001

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 168/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE GUrUPá.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor coM PlaiNa cHaSSi: GYWdJ1162382MS
daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ViGÊNcia: 30/09/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 859806

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

2021/881831 GUSTaVo cordEiro TaVEi-
ra dE SoUZa faZENda oaSiS 234,4548 ha MoJU 1688/2022

2017/377805 aNToNio BaTiSTa dE 
SoUSa faZENda JaNaUBa 352,1407 ha MaraBá 1689/2022

Belém (Pa), 30/09/2022
fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
rESPoNdENdo PEla PrESidÊNcia
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 859720

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01684/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual 
nº4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
considerando o PaE nº 2022/1181474 , de 13.09.2022;
r  E  S  o  l  V  E:
dESiGNar a servidora lariSSa cElSo BaraTa BaGaNHa, matrícula 
nº 54185939/4, coordenadora administrativa, para responder pela di-
retoria de administração e finanças - daf, no período de 12.09.2022 a 
11.10.2022, por férias da titular SaNdra roSEMarY PErEira dE SoUZa 
NErY, matrícula n° 5214670/4.
Publique-se
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
PorTaria Nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará–iTErPa, 29 de se-
tembro de 2022.

Protocolo: 859829
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AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° termo aditivo
contrato 37/2021
Processo n° 2021/721329
Projeto/atividade: 928338
Elemento da despesa: 339036
fonte: 0261
Valor Mensal: r$ 1.400,00
Valor Total: r$ 16.800,00
ViGÊNcia: 01/10/2022 à 30/09/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no munícipio de SÃo 
JoÃo do araGUaia
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: PaUlo BaTiSTa SoUTo, cPf: 191.290.841-72
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 835120
coNtrato 41/2021
Processo N° 2021/9247
Projeto/atividade: 8452
Natureza da despesa: 339033
fonte: 0261006355
Valor total: r$ 1.186.170,60
 ViGÊNcia: 01/10/2022 à 30/09/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de embarcação.
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: EMPrESa doM BoSco TraNSPorTES lTda, inscrito no 
cNPJ/Mf sob o nº 28.931.754/0001-84
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 852710
6ºtermo aditivo
Processo 2012/367671
contrato de locação Nº 068/2013
Projeto/atividade – 928338;
Elemento de despesa – 339036;
fonte – 0261;
Valor Mensal: r$ 977,21
Valor Total: r$ 11.726,52
Vigência: 02/10/2022 a 01/10/2023
Classificação do objeto: Locação De Imóvel No Município De SANTA LUZIA DO PARÁ.
Justificativa: Prorrogação do Contrato pelo Período de 12 (DOZE) MESES.
coNTraTado: fraNciSco diaNiSSoN dUarTE dE SoUSa
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, dirETor GEral.

Protocolo: 855214
1° termo aditivo
contrato 35/2021
Processo n° 2021/739018
Projeto/atividade: 928338
Elemento da despesa: 339036
fonte: 0261
Valor Mensal: r$ 1.158,92
Valor Total: r$ 13.907,04
ViGÊNcia: 01/10/2022 à 30/09/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no munícipio de BrEU BraNco
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses 
e reajuste de valor contratual
coNTraTado: EriNalda MENdES dE MoraiS, cPf: 685.035.122-20
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 858181

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº0526/2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, resolve:
coNcEdEr, férias regulamentares, referente ao mês de outubro/2022, ao 
empregado abaixo relacionado, considerando o Planejamento anual de férias:

Nº MatricULa eMPreGado eXercÍcio FÉrias

001 57175848/ 1 MaTHEUS SoarES SoUSa-cH.local 2020/2021 26.10.2022 a 24.11.2022

roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo - Presidente
Protocolo: 859665

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria de licença prêmio-0220/22-30/09/2022
c o N c E d E r a Extensionista rural l – SEVEra GraÇa doS SaNToS 
carMoNa - Matrícula nº 3174620/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo 
ao Quinquênio: 01/02/2016 à 03/09/2022, que será gozado no período de 
03/10/2022 à 01/11/2022. (PaE: 2022/1188093).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Protocolo: 859682

.

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria 521/22, PUBLicaÇÃo doe Nº 35134 de 29/09/2022
oNde se LÊ: iii-os efeitos desta portaria retroagem a 09/11/2011.
Leia-se : iii-os efeitos desta portaria retroagem a 09/11/2021.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 859663

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo coM cotaÇÃo
Nº 001/2022
Processo: 2022/912093
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público inter-
no, por intermédio da EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo 
rUral do ESTado do Pará – EMaTEr/Pa, inscrita no cNPJ sob o nº 
05.402.797/0001-77, e a Empresa BrEMai coMErcio E SErViÇo, inscri-
to no cNPJ sob nº 30.088.443/0001-60.
do oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento GPS 
dE NaVEGaÇÃo.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 29, inciso ii da lei nº 
13.303/2016 c/c Art. 2°, §3° do Decreto n°856/2020, considerando o valor 
para contratação, conforme o Parecer Jurídico nº 141/2022-aJUr.
Valor coNTraTado: r$ 29.696,67 (Vinte e nove mil seiscentos e noven-
ta e seis e sessenta e sete centavos).
ProGraMa: 1491 – aGricUlTUra, PEcUária, PESca E aQUicUlTUra;
P.i/aÇÃo: 2070008705E-c – forTalEciMENTo daS UNidadES dE aTEr
foNTE: 0135000000 - funcacau
ElEMENTo dESPESa: 449052 – EQUiPaMENTo E MaTErial
PErMaNENTE.
Valor: r$ 29.696,67
MUNicÍPio: diVErSoS
Autorizo a despesa, mediante justificativa apresentada anteriormente.
Marituba-Pa, 30 de setembro de 2022.
roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo
PrESidENTE – EMaTEr-Pa

Protocolo: 859743
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo coM cotaÇÃo
Nº 002/2022
Processo: 2022/694643
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público inter-
no, por intermédio da EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTEN-
SÃo rUral do ESTado do Pará – EMaTEr/Pa, inscrita no cNPJ sob 
o nº 05.402.797/0001-77, e a Empresa BElEMGPS coMErcio E SErVi-
coS dE carToGrafia E MEio aMBiENTE lTda, inscrito no cNPJ sob nº 
16.619.287/0001-72.
do oBJETo: É a contratação de empresa especializada no fornecimento de 
BaTEria dE Voo iNTEliGENTE Para aEroNaVE NÃo TriPUlada TiPo dro-
NE. da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE lici-
TaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 29, inciso ii da lei 
nº 13.303/2016 c/c Art. 2°, §3° do Decreto n°856/2020, considerando o 
valor para contratação, conforme o Parecer Jurídico nº 130/2022-aJUr.
Valor coNTraTado: r$ 4.900,00 (Quatro mil e novecentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
ProGraMa: 1297 - Manutenção da Gestão
Projeto/atividade: 8338c
P.i./aÇÃo: 4120008338-c - operacionalização das ações administrativas
foNTE: 0201 - recurso próprio
ElEM. dESP.: 339030 - operacionalização das ações administrativas
Valor: r$ 4.900,00
MUNicÍPio: Marituba
Autorizo a despesa, mediante justificativa apresentada anteriormente.
Marituba-Pa, 30 de setembro de 2022.
roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo
PrESidENTE – EMaTEr-Pa

Protocolo: 859754

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos Nº042/2022
BENEficiário: regina Maura Trindade Herrera; MaT.: 5035962; fUNÇÃo: 
Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; 
oBJ.: Prestação de serviço de aTEr: Subprojeto – fortalecimento da agri-
cultura familiar no município de ananindeua. MUNic.: ananindeua - l; 
Elemento de despesa: 339030: r$300,00. ord. dE dESPESaS UG ilHaS: 
cÍcEro BaTiSTa SoBriNHo.

Protocolo: 859652
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diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 239/2022;BENEficiária:roSiVal PoSSi-
doNio do NaSciMENTo, MaTricUla:3175685/1; fUNÇÃo: PrESidEN-
TE; oBJETiVo:ParTiciPar dE rEUNiÃo coM o dirETorGEral do caM-
PiUS do ifPa/BraGaNÇa E EfETUar ViSiTa TÉcNica No EScriTÓrio 
local E Na UNidadE aGroEcolÒGica do NordESTE ParaENSE-UdB; 
Nº dE diáriaS: 1 e  ½  (UMa E MEia) ; PErÍodo: 28 à 29.09.2022: dES-
TiNo: BraGaNÇa; ordENador dE dESPESa: MarialVa SoUSa coSTa.

Protocolo: 859761
Portaria de diÁria Nº 240/2022;BENEficiário:GlaUBEr 
florÊNcio da cUNHa, MaTricUla:57175853/1; fUNÇÃo:EMPrEGo dE 
coNfiaNÇa iii;oBJETiVo :acoMPaNHar o PrESidENTE da EMaTEr-EM 
ViaGEM ao MUNicÍPio dE BraGaNÇa, Para ParTiciPar dE rEUNiÃo 
coM o dirETorGEral do caMPiUS do ifPa / BraGaNÇa E EfETUar 
ViSiTa TÉcNica No EScriTÓrio local E Na UNidadE aGroEcolÒGica 
do NordESTE ParaENSE-UdB; Nº dE diáriaS: 1 e  ½  (UMa E MEia) ; 
PErÍodo: 28 à 29.09.2022: dESTiNo: BraGaNÇa; ordENador dE dES-
PESa: MarialVa SoUSa coSTa.

Protocolo: 859765

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo No diario oFiciaL do estado N° 
35.018, de 23 de JUNHo de 2022, ProtocoLos 817574 e 817578
onde se lê: dispensa de licitação n 10/2022.
Leia-se: dispensa de licitação n 11/2022.

Protocolo: 859807

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

Portaria Nº 2444 /2022 - GaB/seMas
o SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE, 
no uso das suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 14 de janeiro 
de 2019, publicado no Diário Oficial nº 33781, de 15 de janeiro de 2019;
rESolVE:
i – designar os servidores, abaixo relacionados, lotado na diretoria de fis-
calização ambiental, como agente de fiscalização ambiental da Secretaria 
de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS.

NoMe MatricULa carGo/FUNÇÃo
caroliNE BarBoSa NoBrE 5900803/3 TÉc. EM GESTÃo dE MEio aMB. florESTal - fiScal

fraNcYlla MilHoMENS N. MaciEl 57215366/1 TÉcNica EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE - fiScal

rafaEllE da SilVa NEGrao 5965819/1 TÉc EM G. dE MEio aMBiENTE-ENG. florESTal - 
fiScal

ii – Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação.
Belém, 29 de setembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade -SEMaS

Protocolo: 860077

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: JEffErSoN MiraNda da SilVa
MaTrÍcUla: 5954959
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica-Secretariado Executivo
a coNTar dE 01/10/2022
SErVidor: daNiEl alVES dE araUJo
MaTrÍcUla: 5925020
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica-Engenharia da computação
a coNTar dE 03/10/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - diretora de Gestão administrati-
va e financeira

Protocolo: 859661

.

.

errata
.

errata da Portaria nº2440/2022-dGaF/GaB/seMas,28/09/2022, 
publicada no doe Nº 35.136 de 30/09/2022
Servidor; Walmir carneiro corumbá
onde se lê; Período de gozo 01/11/2022 a 30/11/2022
Leia-se ;  período de gozo 17/10/2022 a 31/10/2022  e 05/12/2022 a 
19/12/2022

Protocolo: 859689

errata da Portaria nº2440/2022-dGaF/GaB/seMas,28/09/2022, 
publicada no doe Nº 35.136 de 30/09/2022
Servidor; Paulo fernando Vaz Torres Junior
onde se lê; Período de gozo 03/11/20220 a 02/12/2022
Leia-se ;  período de gozo 03/11/2022 a 12/11/2022

Protocolo: 859891

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 027/2022
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 empresa coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda – coNSUlTrE, pes-
soa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 36.003. 671/0001-53.
do oBJETo: contratação da Empresa coNSUlToria E TrEiNaMENTo 
lTda – coNSUlTrE, referente à inscrição de 07 (sete) Servidores desta 
Semas/Pa e 4 (quatro) cortesias para o curso “completo de contratos 
administrativos para formação e atualização de Gestores e fiscais”, que 
ocorrerá no período de 24/10 a 27/10/2022, em São Paulo/SP.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput c/c art.13, inciso 
VI da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, referente ao Processo nº 2022/942071 
de 26 de julho de 2022, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 27.930,00 (Vinte e sete mil, novecentos e trinta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: UNidadE 27101; GESTÃo 00001; PTrES 
278772 – GESTÃo dE rEcUrSoS HÍdricoS, cliMa E SErViÇoS aMBiEN-
TaiS; foNTE 0306005952 – SUPEráViT ProGESTÃo; ElEMENTo 339039 – 
SErViÇoS dE TErcEiroS PJ; PlaNo iNTErNo 2100008772c; aÇÃo 250662
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lÍlia Marcia raMoS rEiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
Belém/Pa, 28 de setembro de 2022.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 860007

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

o secretário de estado de Meio ambiente e sustentabilidade resolve 
ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 027/2022, para contra-
tação de Valor r$ 27.930,00 (Vinte e sete mil, novecentos e trinta reais).
Belém/Pa, 28 de setembro de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 860017

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2451/2022 - GaB/seMas 30 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participar de Oficinas Regionais e de Contribuição para a constru-
ção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaNBio/Pa e 
Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: deslocamento PaE ilha de Gurupá para a sede do município de Breves/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 02/10 a 07/10/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
- JoSÉ iVaNildo GaMa BrilHaNTE - (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 859680
Portaria Nº 2430/2022 - GaB/seMas 28 de seteMBro de 2022.
objetivo: Participação do curso “completo de contratos administrativos 
para formação e atualização de Gestores e fiscais”
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: São Paulo/SP.
Período: 23/10/2022 a 30/10/2022– 05 e ½ diárias.
SErVidor:
- 57216659/ 3 - cESar aUGUSTo roMao dE SoUZa - (GErENTE)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 858783
Portaria Nº 2443/2022 - GaB/seMas 29 de seteMBro de 2022.
objetivo: como complementação, referente a PorTaria Nº 2289/2022-
GaB/SEMaS de 19/09/2022, publicada no doE nº 35.121 do dia 20/09/2022.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: rio Branco/ac
Período: 30/09/2022 – 1,0 diária
Servidor:
- 5946009/ 1 - rodolPHo ZaHlUTH BaSToS - (Secretário adjunto de 
Gestão e regularidade ambiental)
ordENadora: lÍlia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 859592
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Portaria Nº 2290/2022 - GaB/seMas 19 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica na área pleiteada para implementação 
de Usina Termelétrica.
origem: Belém/Pa.
destino: anajás/Pa.
Período: 10/10/2022 à 11/10/2022 – 01 e ½ diárias.
Servidores:
–5962042/ 2 – GioVaNi rEZENdE BarBoSa fErrEira - (Gerente)
–5932607/ 2 – aliNNE NaYara NEGrÃo dE MElo – 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 854974
Portaria Nº 2344/2022 - GaB/seMas 26 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: Paragominas (Zona rural)/Pa, ipixuna do Pará/Pa e Nova Espe-
rança do Piriá/Pa.
Período: 10/10 à 13/10/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
– 5944971/2 – lUciMar coSTa PErEira- 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
– 5919696/2 – oSMar roMaN JUNior- 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
– 5914632/2 – EdSoN ViTor SaBaT cardoSo JUNior- (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 857584
Portaria Nº 2460/2022 - GaB/seMas 30 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar montagem de infraestrutura, acompanhar e prestar su-
porte de TI às Oficinas Regionais do Plano Estadual de Bioeconomia que 
ocorrerá no município de Santarém/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 01/10 à 08/10/2022 – 07 e ½ diárias.
Servidor:
– 5961241/ 2 – cláUdio lUiZ MEdEiroS diaS – 
(Técnico Em Gestão de informática)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 859959

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 2454/2022 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1136950 GEfaP-SEMaS;
rESolVE:
i – Tornar sem efeito a PorTaria Nº 2102/2022 GaB-SEMaS de 08/09/2022, 
publicada no doE Nº 35.113 do dia 13/09/2022, que concedeu diárias para 
os servidores citados na referida portaria.
Belém, 30 de Setembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 859745
Portaria Nº 2453/2022 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1120786 GEflor-SEMaS;
rESolVE:
i – Tornar sem efeito a PorTaria Nº 2090/2022 GaB-SEMaS de 06/09/2022, 
publicada no doE Nº 35.111 do dia 12/09/2022, que concedeu diárias para 
os servidores citados na referida portaria.
Belém, 30 de Setembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 859721
tornar sem efeito inexigibilidade de Licitação
Nº da inexigibilidade: 027/2022
data da Publicação: doE 35.100 de 01/09/2022
Nº da Publicação: 847434 (Inexigibilidade) e 847445 (Ratificação)

Protocolo: 859999

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 734 de 30 de setembro de 2022
coNSidEraNdo a solicitação apresentada no PaE n° 2022/1161217;
rESolVE:
formalizar a designação do servidor Jobert abrahão da conceição, matrí-
cula n° 57214625, ocupante do cargo de assistente de informática, para 
responder pelo Núcleo de Tecnologia da informação - NTi, deste instituto, 
durante o impedimento legal do titular felipe Silveira Brazão e Silva, ma-
trícula nº 57227073, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo, no 
período de 12/09/2022 a 26/09/2022.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio

Protocolo: 859751

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N.º 06/2022
Fica Inexigível a licitação vinculada à despesa abaixo especificada, com 
fundamento no art.25, da lei 8.666/93.
ProcESSoS Nº: 2022/1178630.
OBJETO: Participação no Curso Desafios Práticos para a aplicação da Lei nº 14.133/2021.
coNTraTada: ZENiTE iNforMaÇÃo E coNSUlToria S/a.
cNPJ: 86.781.069/0001-15.
ENdErEÇo: av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º andar – Batel – cEP. 
80240-001–cUriTiBa/Pr.
Valor: r$: 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES - 798887; fonte de recurso - 0101; 
Elemento de despesa - 33.90.39.
Belém, 28 de setembro de 2022.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
Presidente em exercício do idEflor-Bio

Protocolo: 859892

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
ratiFicaÇÃo do terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 06/2022
Nos termos do art. 25 da lei 8.666/93.
data: 26/09/2022 - PaE nº 2022/ 1178630.
Objeto: Participação no Curso Desafios Práticos para a aplicação da Lei nº 14.133/2021.
coNTraTada: ZENiTE iNforMaÇÃo E coNSUlToria S/a;
cNPJ: 86.781.069/0001-15.
Presidente em Exercício: fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa

Protocolo: 859894

diÁria
.

Portaria nº. 732 de 29 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Novo repartimento-Pa, de 04 a 07/10/2022:

servidor objetivo

Keylah regina Borges, matrícula nº 5783631, ocupante 
do cargo de Gerente.

realizar Monitoramento em Safs cacau para agricultores e 
alunos da Unifesspa e UEPa.Emmanuell carrolo Sobrinho, matrícula nº 57200772, 

ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio 
ambiente.

ii - conceder 3,5 (três e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1217113 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. 731 de 29 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípios de Macapá-aP e afuá-Pa, de 26 a 30/09/2022:

servidor objetivo

Sebastião Magno castello Branco oliveira, matrícula nº 
27545, ocupante do cargo de Gerente. realizar reuniões para mobilização dos membros do conselho 

Gestor do Parque Estadual do charapucu.Shislene rodrigues de Souza, matrícula nº 57191828, 
ocupante do cargo de assistente administrativo.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1138715 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio
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Portaria nº. 730 de 23 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de Vitória de Xingu e Pacajá, de 31/10 a 04/11/2022:

servidor objetivo

israel alves de oliveira, matrícula nº 57207773, ocu-
pante do cargo de Gerente.

orientação técnica em tratos culturais de mudas e orientação 
técnica para produção de mudas no viveiro da sede do 

município.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, ao servidor acima, conforme 
o processo nº 2022/1199435 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. 729 de 29 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de Marabá e São felix Xingu-Pa, de 03 a 08/10/2022:

servidor objetivo

cleyton Neder Matos da Silva, matrícula nº 5890195, 
ocupante cargo de Técnico em Gestão ambiental.

realizar o acompanhamento e monitoramento dos viveiros 
florestais e identificação de áreas para a restauração florestal na 

aPa Triunfo do Xingu (comunidade Xadá)

ii – conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, ao servidor acima, conforme 
o processo nº 2022/1198690 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. 728 de 29 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Marituba-Pa, no dia 27/09/2022:

servidor objetivo
Joel lima Barbosa dos Passos, matrícula nº 8001272, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão ambiental. Visita Técnica para reconhecimento e monitoramento das fragi-

lidades e potencialidades do rEViS, para readequação do plano 
operacional de educação ambiental da referida Uc.

Eva de fatima Grelo da Silva, matrícula nº 80845290, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio 

ambiente.

ii - conceder 0,5 (meia) diária, a cada servidor, conforme o processo nº 
2022/1182794 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. 727 de 29 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Marituba-Pa, no dia 29/09/2022:

servidor objetivo
Joel lima Barbosa dos Passos, matrícula nº 8001272, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão ambiental. Visita Técnica para reconhecimento e monitoramento das fragi-

lidades e potencialidades do rEViS, para readequação do plano 
operacional de educação ambiental da referida Uc.

Eva de fatima Grelo da Silva, matrícula nº 80845290, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio 

ambiente.

ii - conceder 0,5 (meia) diária, a cada servidor, conforme o processo nº 
2022/1182478 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: 859674

FÉrias
.

Portaria nº. 714 de 28 de setembro de 2022
coNSidEraNdo a solicitação apresentada no PaE n° 2022/1222510;
rESolVE:
art. 1º - Excluir a Portaria de férias nº 616, de 26/08/2022, publicado no 
doE nº 35.098 de 31/08/2022, do servidor Jobert abrahão da conceição, 
matrícula nº 57214625.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio

Protocolo: 859748

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 044/2022 – FisP
a diretora e ordenadora de despesa do fundo de investimento de 
Segurança Pública - fiSP, designada através da PorTaria Nº 1.015/2022-
ccG, de 02.08.2022, publicada no doE nº 35.066 em 03.08.2022 e 
rESolUÇÃo nº 002/2022-fiSP, de 03.08.2022, publicada no doE nº 
35.068 em 04.08.2022, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo: Processo nº 2022/516204, referente ao PrEGÃo ElE-
TrÔNico nº 009/2022-fiSP, que gerou os coNTraToS: 30 e 31/2022-
FISP e 34/2022 - FISP, firmados entre este Fundo de Investimento de 
Segurança Pública - fiSP e as respectivas empresas: ÉriX TÊXTil E EQUi-
PaMENToS EirEli EPP e MYo2 SolUÇÕES EM SaÚdE iNdÚSTria EirE-
li, para aquisição de: 100 (cem) BoNÉS Para VÔo; 100 (cem) lUVaS 

PARA VÔO e 100 (cem) MACACÕES PARA VÔO, com a finalidade de atender 
as necessidades do GrUPaMENTo aÉrEo dE SEGUraNÇa PÚBlica do 
Pará - GraESP;
CONSIDERANDO: A previsão legal contida no Art, 67, § 1º e 2º da Lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-SEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores BrUNo dE carValHo lEiTE - Mf: 
54190834; ZilVaNdro PiNHEiro dE MacÊdo - Mf: 57174109 e doU-
GlaS JÂNio BEZErra dE MoraES - Mf: 5561272, para sob a presidência 
do primeiro, atuarem como fiScaiS do contrato supramencionado, junto 
ao GrUPaMENTo aÉrEo dE SEGUraNÇa PÚBlica do Pará - GraESP, 
visando ao efetivo cumprimento das disposições contratuais.
Art. 2º - Requerer ao fiscal que encaminhe a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fa-
tura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, Termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer ao fiscal, quando a contratada não estiver cumprindo 
as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fiSP, rElaTÓrio 
circUNSTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, an-
tes do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as 
medidas competentes, ressalvadas as atribuições ao Art. 67, § 1º da Lei 
nº 8.666/93.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém/Pa, 30 de setembro de 2022.
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES
delegada de Polícia civil
diretora e ordenadora de despesa do fiSP

Protocolo: 859876
Portaria Nº 042/2022 – FisP
a diretora e ordenadora de despesa do fundo de investimento de 
Segurança Pública - fiSP, designada através da PorTaria Nº 1.015/2022-
ccG, de 02.08.2022, publicada no doE nº 35.066 em 03.08.2022 e 
rESolUÇÃo nº 002/2022-fiSP, de 03.08.2022, publicada no doE nº 
35.068 em 04.08.2022, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo: ProcESSo nº 2022/365440, referente a ToMada dE 
PREÇOS 007/2022 - FISP, que gerou o CONTRATO nº 35/2022 - FISP, fir-
mado entre este fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚBlica - 
fiSP e a empresa PoSiTaNo arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES EirEli, para 
execução de obra de rEforMa da dElEGacia dE PolÍcia ciVil dE afUá 
/ PA, com a finalidade de atender as necessidades da POLÍCIA CIVIL DO 
ESTado do Pará;
CONSIDERANDO: A previsão legal contida no Art, 67, § 1º e 2º da Lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-SEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES - 
Mf: 3159264; dENYS HErlYN PENEdo BESSa - Mf: 57233585 e fErNaN-
do lUiiS MoraES da cÂMara - Mf: 55590300, para como PrESidENTE e 
MEMBroS, respectivamente, atuarem como fiScaiS, do contrato supra-
mencionado, junto a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, visando ao 
efetivo cumprimento das disposições contratuais.
Art. 2º - Requerer ao fiscal que encaminhe a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fa-
tura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, Termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer ao fiscal, quando a contratada não estiver cumprindo 
as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fiSP, rElaTÓrio 
circUNSTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, an-
tes do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as 
medidas competentes, ressalvadas as atribuições ao Art. 67, § 1º da Lei 
nº 8.666/93.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém/Pa, 30 de setembro de 2022.
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES
delegada de Polícia civil
diretora e ordenadora de despesa do fiSP

Protocolo: 859873
Portaria Nº 043/2022 – FisP
a diretora e ordenadora de despesa do fundo de investimento de 
Segurança Pública - fiSP, designada através da PorTaria Nº 1.015/2022-
ccG, de 02.08.2022, publicada no doE nº 35.066 em 03.08.2022 e 
rESolUÇÃo nº 002/2022-fiSP, de 03.08.2022, publicada no doE nº 
35.068 em 04.08.2022, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo: Processo nº 2021/1051589, referente ao PrEGÃo ElE-
TrÔNico nº 10/2021-fiSP, que gerou o coNTraTo nº 14/2022 - fiSP, 
firmado entre este Fundo de Investimento de Segurança Pública - FISP e a 
empresa aZ METal lTda., para aquisição de 15 (quinze) unidades de ra-
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CKS DE 24U; com a finalidade de atender as necessidades da DIME da PO-
lÍcia ciVil do ESTado do Pará;
CONSIDERANDO: A previsão legal contida no Art, 67, § 1º e 2º da Lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-SEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores Maira criSTiNa BarroS dE aZEVE-
do - Mf 54185815; aNa caroliNa lira doS SaNToS aMaNaJaS - Mf 
5893614 e NilToN SilVa coSTa - Mf 5946538, para sob a presidência da 
primeira, atuarem como fiScaiS do contrato supramencionado, junto a 
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, visando ao efetivo cumprimento das 
disposições contratuais.
Art. 2º - Requerer ao fiscal que encaminhe a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fa-
tura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, Termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer ao fiscal, quando a contratada não estiver cumprindo as 
obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fiSP, rElaTÓrio cir-
cUNSTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, antes do 
término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as medidas 
competentes, ressalvadas as atribuições ao Art. 67, § 1º da Lei nº 8.666/93
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém/Pa, 30 de setembro de 2022.
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES
delegada de Polícia civil
diretora e ordenadora de despesa do fiSP

Protocolo: 859874

.

.

coNtrato
.

contrato nº 30/2022-FisP
data de assinatura: 30/09/2022, Vigência: 30/09/2022 à 29/09/2023, 
Processo nº 2022/516204. objeto:aquisição de material permanente, 
100 (cem) luvas para voo, a ser utilizadas pelos servidores públicos, que 
exercem a função pública de piloto, tripulante operacional e mecânico de 
aeronave, lotados no Grupamento aéreo de Segurança Pública do Pará 
(GraESP) Valor total: r$ 39.000,00 (trinta e nove mil).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 44.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamento das 
ações integradas de Segurança Pública;
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0141 e 0341.
contratado: ÉriX TÊXTil E EQUiPaMENToS EirEli EPP, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 04.044.223/0001-01. rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES -di-
retora e ordenadora de despesa do fiSP /MaUricio dE oliVEira - ÉriX 
TÊXTil E EQUiPaMENToS EirEli EPP.

Protocolo: 859767
contrato nº 31/2022-FisP
data de assinatura: 30/09/2022, Vigência: 30/09/2022 à 29/09/2023, 
Processo nº 2022/516204. objeto: aquisição de material permanente, 
100 (cem) bonés para voo, a ser utilizadas pelos servidores públicos, que 
exercem a função pública de piloto, tripulante operacional e mecânico de 
aeronave, lotados no Grupamento aéreo de Segurança Pública do Pará 
(GraESP). Valor total: r$ 6.690,00 (seis mil, seiscentos e noventa reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 44.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamento das 
ações integradas de Segurança Pública;
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0141 e 0341.
contratado: ÉriX TÊXTil E EQUiPaMENToS EirEli EPP, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 04.044.223/0001-01. rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES -di-
retora e ordenadora de despesa do fiSP /MaUricio dE oliVEira - ÉriX 
TÊXTil E EQUiPaMENToS EirEli EPP.

Protocolo: 859771
contrato nº 34/2022-FisP
data de assinatura: 29/09/2022, Vigência: 29/09/2022 à 28/09/2023, 
Processo nº 2022/516204. objeto: aquisição de material permanente, 100 
(cem) macacões para vôo, a serem utilizados pelos agentes de segurança 
pública que exercem as funções de piloto, tripulante operacional e mecâ-
nico de aeronave, lotados no Grupamento aéreo de Segurança Pública do 
Pará (GraESP). Valor total:r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 44.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamento das 
ações integradas de Segurança Pública;
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0141 e 0341.
contratado: MYo2 SolUÇÕES EM SaÚdE iNdÚSTria EirEli, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 15.564.580/0001-17. rENaTa GUrGEl SaNToS Bor-
GES -diretora e ordenadora de despesa do fiSP /GENNY MiSSora YaMa-
da - MYo2 SolUÇÕES EM SaÚdE iNdÚSTria EirEli

Protocolo: 859699

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato: Nº 31/2019/FisP.
oBJETo: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 
(doze) meses, a contar de 02 de outubro de 2022. daTa da aSSiNaTU-
ra: 30/09/2022 - rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - dirETora E or-
dENadora dE dESPESa do fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa 
PÚBlica/fiSP-MoiSES alVES dE SoUZa - PrESidENTE EM EXErcÍcio 
da ioEPa, NoS TErMoS do dEcrETo dE 24 dE aGoSTo dE 2022.

Protocolo: 859667

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico nº 20/2022-FesPds.
o fundo Estadual de Segurança Pública - fESP, através de sua Pregoeira, 
comunica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, cujo objeto é a aquisição de Personal locator Beacon 
- PlB (localizadores pessoais), nas aeronaves do Grupamento aéreo de 
Segurança Pública e defesa Social do Pará -
data da abertura: 14/10/2022; Hora da abertura: 10h. Endereço Eletrôni-
co: https://www.gov.br/compras/pt-br . oBS: o presente Edital encontra-
se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.
br e www.compraspara.pa.gov.br
Maiores informações: (91) 3184-2521
Belém-Pa, 30 de setembro de 2022.
Thays do S failache Soares
Pregoeira/fESPdS

Protocolo: 859784
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico nº 22/2022-FesPds.
o fundo Estadual de Segurança Pública - fESP, através de sua Pregoeira, 
comunica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, cujo objeto é a aquisição de uniformes operacionais, 
visando atender às necessidades da coordenadoria de operações e recur-
sos Especiais – corE, da Polícia civil do Estado do Pará, conforme especi-
ficações no Termo de Referência do Edital.
data da abertura: 13/10/2022; Hora da abertura: 10h. Endereço Eletrôni-
co: https://www.gov.br/compras/pt-br . oBS: o presente Edital encontra-
se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.
br e www.compraspara.pa.gov.br
Maiores informações: (91) 3184-2521
Belém-Pa, 30 de setembro de 2022.
Thays do S failache Soares
Pregoeira/fESPdS

Protocolo: 859786

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1761/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1205217
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: MariTUBa/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 24 à 27.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor (ES): cB BM fraNcilENE NaZarÉ BarroS dE SoUZa, Mf: 57189320-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor (ES): Maria BETHÂNia NaSciMENTo dE alMEida, Mf: 
5945773-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1764/2022 –saGa
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a PorTaria Nº 1603/2022-SaGa de 
05.09.2022, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permanecido 
no município de BrEVES/Pa,” B”, À serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1235899
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 15 à 17.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas completa)
SErVidor (ES): aNdrÉ aUGUSTo da SilVa oliVEira, Mf: 5950944
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1765/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1243542
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElEM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 20.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 
5773830-1
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): aNTÔNio Haroldo coElHo dE alMEida, Mf: 3274179-5
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1766/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1225415
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElEM/Pa
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dESTiNo(S): SaNTa iZaBEl/Pa
PErÍodo: 14.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): 3° SGT BM MaUro aNdrÉ doS SaNToS fUrTado, Mf: 
57173859-1
3° SGT PM lidiaNE NUNES TENÓrio, Mf: 54193073
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): Walaf foNTENElES riBEiro, Mf: 5941583-2
Mário raSSi coNcEiÇÃo aMoraS, Mf: 321993720
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1767/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1248643
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): aBaETETUBa E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 27 à 29.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): iVaNildo PErEira doS SaNToS, Mf: 700657
NilSoN NEVES SilVa, Mf: 5886724
doMiNGoS GoNZaGa coSTa, Mf: 5856590-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1768/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1230501
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 26.09 à 02.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 07(sete) de alimentação e 06(seis) de pousada
SErVidor (ES): SGT BM lUciValdo da SilVa GoMES JUNior, Mf: 5211263
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 860101

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de MoViMeNtaÇÃo de BeNs MÓVeis
Nº 2022/31 data: 30/09/2022
oriGEM: fiSP dESTiNo: PcPa
descrição: aquisição de 240 (duzentos e quarenta) unidades de Material 
Permanente do tipo ScaNNEr dE MESa, color, 200/300 dPi, rES 100-
600dPi, que originou o contrato de Nº 12/2022 e Processo Nº 2022/274640.
rP: 68804 a 69043.
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - dirETora E ordENadora do fiSP/SEGUP
WalTEr rESENdE dE alMEida - dElEGado GEral da Policia ciVil do Pará

Protocolo: 860075

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3217/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006, e considerando o disposto no artigo 98, 
inciso Viii e o 127, da lei Estadual nº 5.251/1985, considerando a cópia da 
certidão de óbito, matricula nº 066050 01 55 2022 4 00015 274 0008581 18, 
expedida pelo cartório Givaldo araujo – Belém/Pa, do al cfP PM rG 44621 
WilliaM doUGlaS loPES diaS, expedida em 29 de setembro de 2022;
rESolVE:
art. 1º EXclUir do serviço ativo da PMPa, o al cfP PM rG 44621 WilliaM 
doUGlaS loPES diaS, a contar de 21 de setembro de 2022, em virtude 
do seu falecimento.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 30 de setembro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 859647

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº. 
130/2021-ccc/PMPa; eXercÍcio: 2022; terMo aditiVo: o pre-
sente Termo aditivo tem como objeto o acrÉSciMo de 25% perfazendo 
um total de r$ 110.266,20 (cento e dez mil, duzentos e sessenta e seis 
reais e vinte centavos), o que equivale a 10 unidades de frigobar e 43 
unidades de ar condicionado de 12 mil btus. alterando o valor global de r$ 
441.064,00 (quatrocentos e quarenta e um mil, sessenta e quatro reais) 
para r$ 551.330,00 (quinhentos e cinquenta e um mil, e trinta e quatro 
reais e trinta e dois centavos), para suprir a necessidade de aquisição da 
corporação, o valor do termo aditivo será de r$ 110.266,20 (cento e dez 
mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), equivalente ao 
percentual de 25%; data da assinatura: 30/09/2022; Vigência: Permane-

cerá a firmada em contrato; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da 
seguinte forma: Programa: 1297 – Manutenção de gestão; ação: 8338– 
operalizações das ações administrativas; Natureza da despesa: 44.90.52 
– Equipamento e material permanente; Plano interno: 4120008338E; 
fonte do recurso: 0101 (recurso próprio); Empresa: JEB coMÉrcio dE 
ElETroNicoS EirEli; cNPJ nº 33.486.276/0001- 80; ordENador: JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante 
Geral da PMPa.

Protocolo: 859703

aViso de LicitaÇÃo
.

reaViso de editaL
Pregão eletrônico nº 031/2022 – dL/PMPa. Órgão: PolÍcia MiliTar 
do Pará. objeto: “Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 
equipamentos (Notebook, drone e rastreador via satélite) para o 12º Ba-
talhão de Policia Militar, 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, 16 de setembro de 2022. iZaBEl criSTiNa cardo-
So coSTa MoNTEiro – MaJ QoPM rG 35518 - PrEGoEira

Protocolo: 859872

.

.

diÁria
.

Portaria Nº5427/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; destino: To-
mé-açu-Pa; Período: 30/09/2022 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Janpierry ramalho 
Soares; cPf: 089.544.694-42; 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 Nº5428/22/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: 30/09/2022 a 03/10/2022; Quantidade de diá-
rias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Patricia an-
dreia Santos oliveira; cPf: 791.382.092-68; 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 Nº5429/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; destino: Se-
nador José Porfírio-Pa; Período: 30/09/2022 a 03/10/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM luis 
arthur da Silva Pereira; cPf: 632.231.042-91; Valor: r$791,28. SGT PM 
daniel augusto da Silva E Silva; cPf: 006.405.002-50; Valor: r$791,28. 
SGT PM adeilsom de Paula Pinto; cPf: 636.366.382-20; Valor: r$791,28. 
cB PM Wagner fagundes dos Santos; cPf: 004.678.002-51; Valor: 
r$759,60. Sd PM rommel José Paurá de carvalho; cPf: 014.320.342-86; 
Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5430/22/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 Kennedy Borges alcânta-
ra; cPf: 002.990.972-42; Valor: r$759,60. cB PM Hygo de lima Pantoja; 
cPf: 021.073.382-99; 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 Nº5431/22/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: SUB TEN PM carlos ivan ro-
drigues da Silva; cPf: 330.551.652-68; Valor: r$791,28. SGT PM diogo 
figueiredo amorim; cPf: 889.739.562-72; Valor: r$791,28. cB PM Eliza-
beth cristina aviz Pinto; cPf: 864.446.702-68; 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 Nº5432/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
Maracanã-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Emerson Patrick oliveira 
araujo; cPf: 013.889.172-97; Valor: r$514,32. Sd PM felipe Teixeira da 
Paixão; cPf: 026.382.242-78; 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 Nº5433/22/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 alimenta-
ção e 03 de pousada; Servidores: SGT PM flávio antonio Santos Gomes; 
cPf: 355.977.552-34; 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.
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Portaria Nº5434/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-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 luiz antonio Mendes de 
araujo; cPf: 579.739.112-00; 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 Nº5435/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópo-
lis-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimen-
tação e 03 de pousada; Servidores: SUB TEN PM claudia cristina Nunes de 
Brito; cPf: 264.801.902-20; 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 Nº5436/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bo-
nito-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Mário araújo reis; cPf: 
365.638.382-00; Valor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5437/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Garrafão 
do Norte-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Marcelo cleyton cardoso 
do Nascimento; cPf: 703.336.532-20 ; 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 Nº5438/22/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: Sd PM Thiago Mangabeira 
Vieira; cPf: 008.683.602-10; 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 Nº5439/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: chaves-
Pa; Período: 27/09 a 05/10/2022; Quantidade de diárias: 09 de alimenta-
ção e 08 de pousada; Servidores: SGT PM cezar augusto Santos Siqueira; 
cPf: 985.612.602-97; Valor: r$2.241,96. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5440/22/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 izaías alves dos Santos; 
cPf: 875.753.292-34; 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 Nº5441/22/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: SGT PM rodrigo dias Bandeira; cPf: 
901.529.302-30; Valor: r$1.450,68. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5442/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Salvater-
ra-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimen-
tação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM ana Paula Bastos Pinheiro; 
cPf: 330.857.222-20; 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 Nº5443/22/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 José Edson Nas-
cimento Miranda; cPf: 393.481.562-68; 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.
Portaria Nº5444/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Moju-Pa; 
Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação 
e 03 de pousada; Servidores: SGT PM claiton Nazareno Souza Serra; cPf: 
471.123.282-68; Valor: r$791,28. SGT PM ronnie Palheta Mendes; cPf: 
509.703.212-87; Valor: r$791,28. cB PM Michael cezar Modesto ferreira; 
cPf: 833.713.462-34; Valor: r$759,60. Sd PM Pablo de cassio Prata Pai-
va; cPf: 905.451.842-15; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 859938

Portaria Nº5445/22/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: cB PM Madson damasce-
no da Silva; cPf: 887.713.342-20; 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 Nº5446/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-Pa; destino: 
aurora do Pará-Pa; Período: 30/09/2022 a 03/10/2022; Quantidade de di-
árias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM altevir da 
Silva Barros; cPf: 353.796.002-63; Valor: r$923,16. cB PM rafael Siquei-
ra Moraes ; cPf: 804.276.262-34; Valor: r$886,20. cB PM diego Honorato 
Vieira; cPf: 907.467.082-20; Valor: r$886,20. cB PM Josuel oliveira dos 
Santos; cPf: 001.274.492-13; Valor: r$886,20. Sd PM Tiago cunha da 
Silva; cPf: 883.008.542-15; Valor: r$886,20. Sd PM Melkzedeque lima 
carrera; cPf: 025.479.342-80; Valor: r$886,20. Sd PM luis felipe lima 
de Souza; cPf: 012.494.552-00; Valor: r$886,20. Sd PM diêgo lucian 
castro Silva; cPf: 054.102.013-70; Valor: r$886,20. Sd PM dionizio lima 
de oliveira; cPf: 016.383.333-86; Valor: r$886,20. Sd PM flávio Bar-
ros de Souza; cPf: 002.690.732-13; 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 Nº5447/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: chaves-
Pa; Período: 27/09 a 05/10/2022; Quantidade de diárias: 09 de alimenta-
ção e 08 de pousada; Servidores: cB PM Glauber Santos de Souza; cPf: 
989.211.502-34 ; 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.

Protocolo: 860047

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

errata
.

editaL de credeNciaMeNto
No 002/2022-FasPM.
Processo adMiNistratiVo Nº 010/2022-FasPM
errata da PUBLicaÇÃo doe nº 34.983, pág.47, de 26/05/2022, 
Protocolo 803911
retiFicaÇÃo
oNde se LÊ:

8 - Serviços nas áreas de:

alugueis de Maquinas de impressora Para Escritório com fornecimento de 
papel, locação de Mão de obra, Treinamento em desenvolvimento Pro-

fissional  e Gerencia,  Obras de Acabamento, Obras de Fundações, Obras 
de alvenaria, Serviços de Manutenção e reparo Mecânica de veículos au-
tomotores, Moveis e artigo de uso doméstico, farmácias de Manipulação, 
Serviços de Encadernação, Serviços de instalação de ar- condicionado,..

Leia-se:

8 - Serviços nas áreas de:

alugueis de Maquinas de impressora Para Escritório com fornecimento 
de papel, locação de Mão de obra, Treinamento em desenvolvimento 
Profissional  e Gerencia,  Obras de Acabamento, Obras de Fundações, 
obras de alvenaria, Serviços de Manutenção e reparo Mecânica de 
veículos automotores, Moveis e artigo de uso doméstico, farmácias 

de Manipulação, Serviços de Encadernação, Serviços de instalação de 
ar- condicionado, Serviços de central de ar- condicionado, serviços de 

instalação e manutenção elétrica,..

Belém, 30 de setembro de 2022.
raUl ZÊNio GENTil da SilVa - cEl PM rr rG 21112
diretor do faSPM

Protocolo: 859821

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°140/2022-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 HElToN PiNHEiro da rocHa, MaJ PM rG 
35482, cPf 720.149.462-72, Mf 541852571, comandante do BoPE, 
a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil re-
ais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 339039 
(Serv. 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, 30 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: 859789
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diÁria
.

0Portaria Nº 176/2022/Gab. diretor/FasPM- objetivo: Necessi-
dade de deslocar uma equipe para levar fardamentos, equipamentos e 
kit fraldas, além de ministrar palestras aos policiais da tropa do 44º BTl/
SaliNÓPoliS, nos dias 29 a 30 de setembro 2022. fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84: origem: Belém/Pa destino: Salinópolis, 02 diárias de 
alimentação e 01 diária de pousada na categoria “B”; Servidores: caP ro-
Naldo MoNTEiro dE liMa; cPf: 124.398.862-20, no Valor: r$ 435,21; 
SGT NilSoN cardoSo BaHia; cPf: 379.851.322-87, no Valor r$ 395,64; 
SGT SilVio Maia BaTiSTa; cPf: 380.601.162-15, no Valor r$ 395,64; 
alaN BaHia lEiTa; cPf: 751.319.512-91, no Valor r$ 395,64; cB SaN-
dra dE JESUS SaNToS PiNTo; cPf: 736.133.802-00, no Valor r$ 379,80 
. ordENador em exercício: Márcio cUNHa GoMES; PraZo Para PrES-
TaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 859934
0Portaria Nº 175/2022/Gab. diretor/FasPM- objetivo: Necessi-
dade de deslocar uma equipe para levar fardamentos, equipamentos e 
kit fraldas, além de ministrar palestras aos policiais da tropa do 44º BTl/
SaliNÓPoliS, nos dias 29 de setembro a 01 de outubro de  2022. fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84: origem: Belém/Pa destino: Salinópolis, 
02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada na categoria “B”; Ser-
vidores: raUl ZÊNio GENTil SilVa cPf: 368.094.382-00, no Valor: r$ 
791,30. ordENador em exercício: Márcio cUNHa GoMES; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 859922

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo de vigência ao contrato administrativo 
n° 001/2022 - FUNsaU

objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE liMPEZa, coNSErVaÇÃo E HiGiENiZaÇÃo
Vigência: 07/09/2022 a 06/11/2022
recursos orçamentários: fonte: 0150 (recurso Próprio), 0350 (recurso Próprio 
– Superávit), Programa de Trabalho: 06.303.1502.8277.0000, Pi: 1050008277c, 
Natureza de despesa: 339039 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
Valor total: r$ 82.124,50 (oitenta e dois mil, cento e vinte e quatro reais 
e cinquenta centavos).
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
contratada: ToP clEaN liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda
ordenador: raiMUNdo aQUiNo dE SoUZa diaS - cEl QoPM r/r rG 12699
diretor do fUNSaU

Protocolo: 859911

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato N°: 021/2022
eXercÍcio: 2022
objeto: contratação de empresa especializada na prestação do serviço de 
administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e 
ininterrupto de combustíveis e agente
redutor líquido automotivo (arla 32), em rede de postos credenciados em 
todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos inte-
grantes da frota do cBMPa, com utilização de cartão magnético.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 024/2021 SrP / aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo N° 009/2022 – SEPlad e Processo administrativo N° 2022/241218.
data da assinatura: 01/10/2022
Vigência: 01/10/2022 até 01/10/2023
Unidade Gestora: 310101
Fonte de Recurso: 0101002169 – Fonte especifica do tesouro ordinário.
funcional Programática: 06.122.1297.4668 – abastecimento de Unidades 
Móveis do Estado.
Elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 4120004668c
Valor Global: r$ 7.282.408,80 (sete milhões, duzentos e oitenta e dois mil, 
quatrocentos e oito reais e oitenta centavos).
contratada: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a
cNPJ: 03.506.307/0001-57
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 855852

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 009/sUPriMeNto de FUNdo/cedec 
de 30 de seteMBro de 2022.

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022, resolve:
art. 1º – conceder Suprimento de fundo ao SGT QBM iSaÍaS dE SoUZa 
coSTa, Mf 5037379/1, do QcG/cEdEc.
art. 2º – o valor do Suprimento de fundo corresponde a r$ 560,00 (QUiNHEN-
TOS E SESSENTA REAIS), correrá a conta do Estado com a seguinte classificação:
funcional Programática: 06.182.1502.8827.
Elemento de despesa: 339039 – SErViÇo PESSoa JUrÍdica.
Valor: r$ 560,00 (QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS).
fonte: 0101000000
art. 3º – o valor referido vincula-se ao prazo de 60 (sessenta) dias para 
aplicação e prestação de contas, a contar da data do recebimento do recurso.
ordenador de despesas:
Jayme de aviz Benjó– cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 859846

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 247 diÁria/cedec de 29 de seteMBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022.
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: TcEl QoBM cElSo doS SaNToS Pi-
QUET JUNior, SGT QBM aUGUSTo rilEr dE aMoriM carValHo e cB 
QBM THiaGo ViEira carValHo, 05 (cinco) diárias de alimentação e 
03 (três) diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
1.967,62 (UM Mil, NoVEcENToS E SESSENTa E SETE rEaiS E SESSENTa 
E doiS cENTaVoS), por terem se deslocado de Santarém-Pa para o mu-
nicípio de Prainha-Pa, na região de integração do Baixo amazonas e com 
diárias do grupo B, no período de 21 a 24 de setembro de 2022, a serviço 
da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 859867

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

errata Nº 001/2022-dGPc/Pa/da
Portaria Nº 077/2022- dGPc/Pa/da, de 18/05/2022,
Publicada no d.o.e. nº 35.036, de 06/07/2022.
onde se lê: contrato nº 65/2021-Pc-Pa;
Leia-se: contrato nº 65/2020-Pc-Pa.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 859697

.

.

errata
.

Belém-Pa, 29 de setembro de 2022.
errata da Portaria Nº 483/2020-GaB/correGePoL de 01/12/2020.
o dr. raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior, corregedor Geral da Polícia 
civil, no uso de suas atribuições legais e etc.
oNde se LÊ: revólver
Leia-se: Pistola
À divisão de disciplina e a 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: 859919

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo Processo Nº. 2022/582403 
PreGÃo Nº. 028/2022

a delegada aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, de acordo 
com os Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. Wal-
TEr rESENdE dE alMEida, na Portaria nº. 182/2020- dG/Pc-Pa, de 28 
de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº. 
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34.394, de 04 de novembro de 2020, considerando o resultado das pro-
postas financeiras do pregão nº. 023/2022, cujo objeto é a PRESTAÇÃO 
dE SErViÇoS, Por dEMaNda, dE iMUNiZaÇÃo E coNTrolE dE PraGaS 
(dESiNSETiZaÇÃo, dESraTiZaÇÃo, dEScUPiNiZaÇÃo, rEPElÊNcia/dE-
SaloJaMENTo dE MorcEGoS E PoMBo coM dESiNfEcÇÃo E dESiNSE-
TiZaÇÃo dE SEUS PiolHoS e tudo mais que consta do referido processo, 
resolve HOMOLOGAR o certame, nos termos e para os fins e efeitos do art. 
9º, inciso V, do decreto Estadual nº. 534, de 04 de fevereiro de 2020, às 
empresas abaixo especificadas:
NoPraGaS coNTrolE aMBiENTal lTda - EPP
cNPJ: 05.972.711/0001-41
End.: Travessa Estrela, nº 1678, bairro da Pedreira, Município de Belém, Estado do Pará
cEP nº 66080-009
Tel.: (91) 3226-9231; (91) 3226-9237; (91) 8206-1448 e (91) 8899-1528
Email: nopragas@nopragas.com.br
item: 01
Valor Unitário: r$3,00 (três reais)
Valor Total: r$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)
Total do fornecedor: r$27.000,00 (vinte e sete mil reais).
Belém, 30 de setembro de 2022
del. aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
delegada de Polícia civil do Estado do Pará
ordenadora de despesas

Protocolo: 859677

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 617/2022-GaB/cGPc/diVersos de 28/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 302/2020-GaB/corrEGEPol 
de 24/08/2020, onde apurou as circunstâncias em que ocorreu a mor-
te do nacional c.S.d., ocorrida em rondon do Pará no dia 21/02/2020, 
em tese, em confronto com policiais civis conforme consta no iPl n. 
00152/2020.100010-3 e nos demais fatos conexos, conforme despacho/
coiNT/cGPc de 17/04/2020 e anexos, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 302/2020-
GaB/corrEGEPol de 24/08/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 618/2022-GaB/cGPc/diVersos de 28/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 444/2021-GaB/corrEGEPol de 
10/11/2021, onde apurou responsabilidades, referente as denúncias feitas 
em audiência de custódia no Proc. nº 080010-40.2021.814.0024, onde 
o nacional K.a.l.l., denunciou que policiais da dP de itaituba teriam, em 
tese, agido de forma indevida e arbitrária, durante sua autuação no aPfd 
nº 412/2019.100001-9, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 444/2021-
GaB/corrEGEPol de 10/11/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 619/2022-GaB/cGPc/diVersos de 28/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 30/2022-GaB/corrEGEPol de 
31/01/2022, onde apurou a responsabilidade funcional do servidor que 
teria, em tese, protelado na remessa no prazo legal à Justiça dos autos de 
iPl nº 00529/2020.100105-2 (Proc. 0803327-91.2021. 814.0009), con-
forme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 30/2022-
GaB/corrEGEPol de 31/01/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 620/2022-GaB/cGPc/diVersos de 28/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 478/2022-GaB/corrEGEPol de 
01/12/2020, onde apurou as circunstâncias da morte de assaltantes, em 
tese, por oposição a intervenção policial feita por uma equipe da drfr, 
fato ocorrido em 28/06/2020, no município de Viseu, conforme portaria 
instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 478/2020-
GaB/corrEGEPol de 01/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 621/2022-GaB/cGPc/diVersos de 28/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 215/2020-GaB/corrEGEPol de 
10/06/2020, onde apurou o Td de W.f.a., no qual relata que foi detido na 
dP conceição do araguaia/Pa, no dia 14/06/2019 e não teriam, em tese, 
adotado as providências legais, conforme portaria instauradora;

coNSidEraNdo: não haver elementos que comprove a prática de trans-
gressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 215/2020-
GaB/corrEGEPol de 10/06/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 622/2022-GaB/cGPc/diVersos de 28/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 192/2021-GaB/corrEGEPol de 
31/05/2021, onde apurou os fatos relatados pela Sra. H.T.c. onde consta 
que, os policiais civis J.l.S. mat. n. 5913975, K.B.l. mat. n. 54196663 
e a.c.c. mat. n. 5714907, teriam, em tese, agido com arbitrariedade, a 
quando do atendimento na dP de São João do araguaia, conforme portaria 
instauradora
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada por 
parte de servidores;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 192/2021-
GaB/corrEGEPol de 31/05/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 623/2022-GaB/cGPc/diVersos de 28/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 82/2021-GaB/corrEGE-
Pol de 11/02/2021, onde apurou os fatos denunciados através do BoP 
0166/2021.100010-9 referente a ações arbitrárias praticadas, em tese, 
por policiais civis no município de São João do araguaia, e que gerou a 
instauração do iPl 0166/2021.100002-2, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão dis-
ciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 82/2021-
GaB/corrEGEPol de 11/02/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 624/2022-GaB/cGPc/diVersos de 28/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 422/2021-GaB/corrEGEPol de 
26/10/2021, onde apurou as circunstâncias da morte por confronto a inter-
venção policial do nacional M.l.M., quando os policiais estavam cumprindo 
o Mandado de Busca e apreensão expedido pelo Juiz da comarca de Bagre 
e estava sendo cumprido na operação “Bagre Seguro”, conforme portaria 
instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apu-
rado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 422/2021-
GaB/corrEGEPol de 26/10/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 625/2022-GaB/cGPc/diVersos de 29/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 381/2021-GaB/corrEGEPol de 
23/09/2021, onde apurou as circunstâncias da morte por confronto a in-
tervenção policial do nacional B.c.P.S., quando os policiais estavam cum-
prindo o mandado de Busca e apreensão expedido pelo Juiz da comarca de 
Bragança, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão dis-
ciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 381/2021-
GaB/corrEGEPol de 23/09/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 626/2022-GaB/cGPc/diVersos de 29/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 348/2020-GaB/corrEGEPol de 
19/10/2020, onde apurou a conduta do servidor a.M.M., mat. n. 5913877, 
o qual, segundo comunicado através do ofício 080/2020-dPcSN-Src, es-
taria portando-se, em tese, de forma incompatível com a função policial 
negando-se a atender determinação superior e fazendo uso indevido da 
VTr da Pc/Pa daquela Unidade, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada pelo 
servidor sindicado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 348/2020-
GaB/corrEGEPol de 19/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei com-
plementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
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Portaria Nº 627/2022-GaB/cGPc/diVersos de 29/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 343/2021-GaB/corrEGEPol de 
31/08/2021, onde apurou a conduta do servidor r.J.P.E. Mat. n. 5452848, 
o qual, recuperou arma extraviada/roubada (PiSTola PT 24/7 .40 N. SZa-
83959-PcPa 18347), mas não realizou os procedimento cabíveis à recu-
peração de um bem pertencente ao Patrimônio da Polícia civil, conforme 
portaria instauradora;
coNSidEraNdo: o servidor ter sido demitido “a bem do serviço público”;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 343/2021-
GaB/corrEGEPol de 31/08/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior

Protocolo: 859918

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 284/2022 de 30 de seteMBro 
de 2022 – GaB/dG – PcePa

o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
designar como suplente a servidora aNa Maria MaToS SoUSa, auxiliar 
operacional, matrícula nº 5958972/2, em substituição do atual suplente da 
regional de Marabá, JoSÉ aUGUSTo BarBoSa dE aNdradE, do contrato 
administrativo nº 055/2020 – PcEPa, celebrado com a empresa rEciclE 
SErViÇoS dE liMPEZa EirEli, que tem por objeto a, coNTraTaÇÃo do 
SErViÇo dE colETa, TraNSPorTE E iNciNEraÇÃo/dESTiNaÇÃo dE 
LIXO PATOLOGICO, para atender as necessidades desta Policia Cientifica 
do Para – PcEPa, conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcP, 30 setembro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 860103

.

.

diÁria
.

Portaria n°. 1908/ 2022
ENaldo lUiZ dE MElo fErrEira
MaTrÍcUla: 54188037/1
carGo: Perito criminal
lENaY ViEira da coSTa
MaTrÍcUla: 5950763
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SÃo fEliX do XiNGÚ - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 12/09/2022 a 15/09/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 859738
Portaria n°. 1891/ 2022
SUNara PErEira MElo
MaTrÍcUla: 5888680/3
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 12/09/2022 a 16/09/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1631/ 2022
HEraNdY do Socorro da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 10/08/2022 a 11/08/2022
oBJETiVo: aUXiliar MEdico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1633/ 2022
HEraNdY do Socorro da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 25/08/2022 a 26/08/2022
oBJETiVo: aUXiliar MEdico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1632/ 2022
HEraNdY do Socorro da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias

cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/08/2022 a 21/08/2022
oBJETiVo: aUXiliar MEdico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 859735

oUtras MatÉrias
.

O Diretor-Geral da Polícia Científica do Estado do Pará-PA, no uso de 
suas atribuições legais, torna publico o resultado final do processo seletivo 
interno simplificado n°001/2022 de vagas para o curso de Pós-Graduação 
lato Sensu em “Gestão do conhecimento em Segurança Pública e Perícia 
criminal” e convoca para a matrícula.
resULtado FiNaL (em ordem alfabética)

Nº NoMe ViNcULo NÚMero de 
iNscriÇÃo

01. ana claudia Melo Macedo PcEPa 007

02. ana Maria ipiranga oliveira dantas PcEPa 025

03. antônio carlos Silva de freitas PcEPa 015

04. Bianca delamare Passinho alcântara PcEPa 034

05. carlos alberto oliveira Braga PcEPa 028

06. carlos alexandre da cruz de carvalho SEGUP 042

07. carolina Tavares calderaro de Jesus PcEPa 022

08. cynthia de Nazaré Portilho rocha Pantoja PcEPa 008

09. danielle Silva de andrade lima Guerra PcEPa 001

10. dênis figueiredo da Silva PcEPa 012

11. diana fernandes das chagas cBMPa 040

12. Elmir Gomes Magalhães PcEPa 046

13. Emmanuel Marcos dos Santos carpina PcEPa 014

14. Enaldo luiz de Melo ferreira PcEPa 027

15. Ériko fabrício Nery da costa  PcEPa 021

16. Eurico oliveira da rocha  PcEPa 032

17. fernanda Marin cordero da Silva  PcEPa 005

18. Henrique Nazareno Santos lima  PcEPa 026

19. Herculano de figueiredo do Marçal  PcEPa 010

20. isabela Nazare dos Santos Barrretto  PcEPa 030

21. ivan carlos feitosa Gomes detran-Pa 045

22. ivanildo Pereira dos Santos SEGUP 039

23. Jadir ataíde dos Santos PcEPa 044

24. Jonas Karlem angelim Viana PcEPa 018

25. Josafá donato Santos PMPa 041

26. Josué Matos Guerreiro PcEPa 013

27. Júlia Eugênia figueredo PcEPa 004

28. Keila Zschornack ferreira PcEPa 019

29. Karen lorena cruz da Silva cavalcante PcEPa 035

30. Kelle cristina cantão fonseca PcEPa 043

31. Kurt alexandre Matos de andrade PcEPa 023

32. lidiane Nascimento Gomes PcEPa 009

33. luciclea Vilhena ferreira PcEPa 016

34. Marcelo Moraes PcEPa 002

35. Marcelo Pereira correa PcPa 036

36. Maria de lourdes ferreira Batista dETraN-Pa 037

37. Mauro Marcio de oliveira PcEPa 029

38. Mayken Santos de oliveira  PcEPa 033

39. Nilson almeida de Sousa filho PcEPa 006

40. Nilson Mesquita dias  PcEPa 020

41. rejane Nazaré cunha dórea  PcEPa 024

42. ringo alex rayol frias SEaP 038

43. Samira Maria carmo Bricio  PcEPa 011

44. Silvia de Sousa lopes  PcEPa 017

45. Thiago Valente Novaes  PcEPa 003

46. Waldiney Brandão lopes de oliveira  PcEPa 031

da MatrÍcULa:
a matrícula deverá ser realizada de forma presencial ou mediante pro-
curação específica para esta finalidade, no auditório da SEDE/Belém, no 
período de 04/10 a 06/10/22, no horário de 8h as 16h.
a matrícula somente será efetivada mediante a apresentação dos documen-
tos, conforme estabelecido no item 9, do edital de processo seletivo interno 
simplificado nº001/2022, publicado no Diário Oficial nº35.109 em 09/09/22.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 859730
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 3381/2022 – dG/cccLiN, 27 de aGosto de 2022.
a diretora-Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 
de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro.
considerando o teor da PorTaria Nº 011/2020 do dETraN/Pa que 
regulamenta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas para 
realização de Exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológicas 
em candidatos à obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, bem 
como as resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.
considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante 
os preceitos da portaria 011/2020-dETraN, e que a requerente clÍNica 
MarTHa dE MEdiciNa E PSicoloGia dE TrÂNSiTo lTda comprovando 
o cumprimento dos requisitos legais para renovação de seu credencia-
mento conforme Parecer Técnico da coordenadoria do Núcleo de controle 
interno deste departamento.
rESolVE:
i – rENoVar o credenciamento pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, 
a contar de 03/10/2022 à 02/10/2024, da clÍNica MarTHa dE MEdiciNa 
E PSicoloGia dE TrÂNSiTo lTda , cNPJ 26.462.011/0001-87, localizada 
na TV. WE 72, nº 1131, Bairro: cidade Nova Vi, cEP 67.140-000, ananin-
deua - Pará, sob a responsabilidade administrativa de José Maria Martins 
Martha Neto, responsabilidade Técnica Médica de renata Viana Soares 
Tuma Martins e responsabilidade Técnica Psicológica de Suellen Maciel do 
rego Batista.
ii - À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providências para o pleno cumprimento do Presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
renata Mirella freitas Guimarães de Sousa coelho
dirETora-GEral – dETraN/Pa

Protocolo: 859740
Portaria Nº 4110/2022-dG/cGP, de 22/09/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 211/2022-Gcc, de 
12/09/2022, e demais despachos no Processo 2022/1170661,
rESolVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 070/2022, firmado entre este Departamento e a Empresa UNIDAS VEÍ-
cUloS ESPEciaiS Sa, bem como, dos respectivos termos aditivos, compe-
tindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel 
execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
TiTUlar:
aMiraldo corrÊa SEaBra JÚNior, matrícula  54194721/2;
SUPlENTE:
 MUrilo aVaNir da SilVa fraNÇa, matrícula 57191860/1.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE S. coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 4138/2022-dG/cGP, de 26/09/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 213/2022-Gcc, de 
12/09/2022, e demais despachos no Processo 2022/1170702,
rESolVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 077/2022, firmado entre este Departamento e a Empresa NORTE TU-
riSMo lTda-EPP, bem como, dos respectivos termos aditivos, competin-
do-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel 
execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
TiTUlar:
lUcilENa fErrEira dE aNdradE, matrícula 57193076/1;
SUPlENTE:
diVa Maria do roSário fErrEira, matrícula 105643/2.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE S. coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 4139/2022-dG/cGP, de 26/09/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 242/2022-Gcc, de 
23/09/2022, e demais despachos no Processo 2022/1235035,
rESolVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 092/2022, firmado entre este Departamento e a Empresa P G LIMA 
coM EirEli, bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes 
a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, 
e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
TiTUlar:
lUiZ carloS BaliEiro PErEira, matrícula 5853192/2;
SUPlENTE:
EdMUNdo loPES dE SoUSa, matrícula 3264106/1.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE S. coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 4140/2022-dG/cGP, de 26/09/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 243/2022-Gcc, de 
23/09/2022, e demais despachos no Processo 2022/1235055,
rESolVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 094/2022, firmado entre este Departamento e a Empresa EXTRA DIS-
TriBUidora dE aGUa lTda, bem como, dos respectivos termos aditivos, 
competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à 
sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
TiTUlar:
oZiNaldo do NaSciMENTo aZUlaY, matrícula 3266249/1;
SUPlENTE:
aNa lÚcia BENTES NoGUEira, matrícula 4499/1.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE S. coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 4203/2022-dG/cGP, de 29/09/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação da servidora, constante do requerimento 
datado de 29/08/2022, e demais despachos no Processo 2022/1101234,
r E S o l V E:
rEMoVEr, a servidora caMila aUGUSTa SErra fUrTado, assistente de 
Trânsito, matrícula 80845519/1, da Gerência de atendimento e registro de 
Veículos para a coordenadoria de Educação de Trânsito, deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 30/09/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 859763
Portaria Nº 4208/2022-dG/cGP, de 30/09/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação através do Memº 129/2022 - cGP-dETraN, 
de 26/07/2022, protocolado sob o nº 2022/942687,
r E S o l V E:
EXCLUIR as Gratificações por Regime Especial de Trabalho de Tempo In-
tegral, concedidas através da Portaria 4071/2019-dG/cGP, aos servidores 
abaixo relacionados, com base em 40% do vencimento do cargo efetivo.

n NoMe Matrícula 
1 ines do Socorro castro de oliveira 3266664/1
2 ademir Braga da Silva 3265420/1

os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/09/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 4209/2022-dG/cGP, de 30/09/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação através do Memº 129/2022 - cGP-dETraN, 
de 26/07/2022, protocolado sob o nº 2022/942687,
r E S o l V E:
CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, Gratificação por Regime 
Especial de Trabalho de Tempo integral, com base em 40% do vencimen-
to do cargo efetivo, em substituição as exclusões constantes nas Portarias 
2329/2022-dG/cGP e 4208/2022-dG/cGP, e deverão cumprir o expediente 
diário de 08:00h às 17:00h, enquanto perdurar a necessidade de serviço.

n NoMe Matrícula 
1 antonio Jorge Silva fonseca 57200394/1
2 Marcelo anderson luz da Silva 57190694/1
3 ivaldo rocha de Sousa 57216831/1
4 Jaime farias Brown 57189532/1

os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 03/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 859955

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
NÚMero do coNtrato: 096/2018
NÚMEro do adiTiVo: 03º
ModalidadE dE liciTaÇÃo: ata de registro de Preços nº 003/2018 Pre-
gão Eletrônico nº 020/2018 - dETraN
ParTES: dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, – dETraN/
Pa, cNPJ n° 04.822.060/0001-40 e o coNSÓrcio EXaME PráTico, inscri-
to no cNPJ n° 31.613.883/0001-39.
oBJETo do coNTraTo:.contratação de serviço de gestão, logística e vi-
deomonitoramento para apoio à aplicação das provas prática de direção 
veicular no DETRAN/PA, cujas especificações se encontram detalhadas no 
Termo de referência e seus anexos, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SrP Nº 20/2018 
e seus anexos.
Valor do TErMo adiTiVo: r$ r$25.697.733,48 (Vinte e cinco milhões, seiscen-
tos e noventa e sete mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos)
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doTaÇÃo orÇaMENTária:

dePartaMeNto de trÂNsito do estado do ParÁ

fUNÇÃo 6 Segurança Pública

SUBfUNÇÃo 122
125

administração Geral
Normatização e fiscalização

ProGraMa 1297
1502

Manutenção da Gestão
Segurança Pública

ProJETo/aTiVidadE 8338
8273

operacionalização das ações de fiscalização;
operacionalização das ações de Habilitação. 

ElEMENTo da dESPESa 339040-57 Serv. de Tecno. da infor. E comun – Pessoa Juridica

foNTE dE rEcUrSoS 0261
0661

recursos Proprios
recursos Proprios - Superavit

ViGÊNcia: início: 01/10/2022 Término: 30/09/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
dirETora GEral

Protocolo: 860046

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 33/2022
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ n° 
04.822.060/0001-40 e a SEcrETaria MUNiciPal dE TraNSPorTE E TrÂSiTo 
dE aNaNiiNdEUa – SEMUTraN-PMa, inscrito no cNPJ n° 05.058.441/0001-68.
oBJETo do coNVÊNio: delegação recíproca de competências entre os 
partícipes como órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, para fins de au-
tuação, retenção, recolhimento de documentos vencidos, remoção, julga-
mento e processamento de autos de infração lavrados por agentes de trân-
sito do dETraN/Pa e o SEMUTraN dE aNaNiNdEUa/Pa.
ViGÊNcia: início: 14/09/2022 Término: 13/09/2024
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 14/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl:rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 859865

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 4093/2022-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 2022/1202150;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezessete (17) diárias as servidoras abaixo 
especificadas, referente ao deslocamento do Município de Santarém para 
os municípios de almeirim/Santarém – 11 à 18/10/2022, Belterra/San-
tarém – 19 à 28/10/2022, a fim de realizar Curso de Capacitação para 
Agente Multiplicador de Trânsito aos educadores e profissionais de trânsito 
nos referidos municipios.

nome matricula
Elisabeth Sussuarana colares 3265277/1

Graça de fatima Viana ferreira 3267954/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4151/2022-daF/cgp, de 27/09/2022
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 2022/1152752;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a servi-
dora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Capa-
nema para a município de Bragança no período de 03 à 28/10/2022, a fim 
de realizar vistoria veícular, substituição de sevidor que estará de férias.

nome matricula
antonia ivanilde Pereira dos Santos 5231280/4

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4152/2022-daF/cgp, de 27/09/2022
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 2022/1159715;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para a município de Bragança no período de 03 à 28/10/2022, a fim 
de realizar atendimento no setor de vistoria veícular.

nome matricula
Silvana Martins Santana de Souza 57205270/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4154/2022-daF/cgp, de 27/09/2022
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 2022/1201891;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e seis e meia (26 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para o município de conceição do araguaia no período de 03 à 
29/10/2022, a fim de ministrar cursos Especializados para formação de 
condutores de Veículo de Emergências, transporte escolar, mototaxista, 
taxista, bem como realizar palestras sobre Educação no Trânsito.

nome matricula
afonso luiz Marinho frança 3265226/1

carlos Magno Trindade ferradais 57188923/1
Heldecir lima conceição 3157300/1

Maria de Nazaré Benício Gomes 3154009/1
Helen Vanessa araújo dos Santos 57198702/1

ivanna antunes Gurgel 57175607/1
cleudino Pessoa da Silva 57200996/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4156/2022-daF/cgp, de 27/09/2022
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 2022/1111090;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e meia (20 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Altamira no período de 09 à 29/10/2022, a fim de 
realizar atendimento de habilitação no referido municipio.

nome matricula
césar augusto diniz Mayrinck 80845521/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 859729
Portaria Nº 4142/2022-daF/cGP, de 26/09/2022.
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 constante do Memº 086/2022-GaB, 
de 22/09/2022, e demais despachos nos Processos 2022/1226546 e 
2022/1207714,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 4038/2022-daf/cGP, de 20/09/2022, publicada 
no doE do dia 21/09/2022, que autorizou o deslocamento da servidora 
Josynelia Tavares Raiol, matrícula 57197304/2, a fim de participar de Reu-
nião Técnica com o diretor Presidente do dETraN/SP.
onde se lê: Belém/Pa para SÃo PaUlo/SP – 22/09 a 24/09/2022;
leia-se: Belém/Pa para SÃo PaUlo/SP – 29/09 a 01/10/2022.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 4141/2022-daF/cGP, de 26/09/2022.
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 constante do Memº 085/2022-GaB, 
de 22/09/2022, e demais despachos nos Processos 2022/1226406 e 
2022/1206062,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 4037/2022-daf/cGP, de 20/09/2022, publicada no 
doE do dia 21/09/2022, que autorizou o deslocamento do servidor arlei 
Costa Gonçalves, matrícula 57228981/1, a fim de participar de Reunião 
Técnica com o diretor Presidente do dETraN/SP.
onde se lê: Belém/Pa para SÃo PaUlo/SP – 22/09 a 23/09/2022;
leia-se: Belém/Pa para SÃo PaUlo/SP – 29/09 a 30/09/2022.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 859982
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 0279/2022-GaB/eaP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 30 de seteMBro de 2022.

Dispõe sobre a designação de fiscal dos contratos de docentes do Curso de 
Formação Profissional do Concurso C-208 – Eixo Fundamental – Bloco 01.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 67 da lei federal nº 8.666/93 e o dis-
posto no decreto nº 870/2013, de 04/10/2013;
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora EliSoNEidE dE NaZarÉ frEiTaS rodri-
GUES, Matrícula Funcional nº 5535034, como fiscal titular, e a servidora 
fádUa JorBElHa caldaS fErrEira aNTÔNio, Matrícula funcional nº 
57209700, como fiscal suplente, dos contratos de prestação de serviço 
nº 01 a 04/2022, 06 a 09/2022, 11 a 16/2022, 18/2022, 20 a 35/2022, 
37 a 47/2022, 49 e 50/2022, 53 e 54/2022, 56 a 62/2022, referentes ao 
processo administrativo eletrônico – PaE nº 2022/842838, cujo objeto é a 
contratação de docentes para o Curso do Formação Profissional do Concur-
so c-208 – Eixo fundamental – Bloco 01.
Parágrafo único – São atribuições do fiscal: acompanhamento da execução 
da carga horária prevista para cada docente, com o auxílio dos superviso-
res do curso, atestar as notas fiscais para fins de pagamento dos profissio-
nais e elaboração de relatório final dos contratos.
art. 2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dÊ-SE ciÊNcia. PUBliQUE-SE. rEGiSTrE-SE. cUMPra-SE
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 859862
Portaria Nº 283/2022-GaB/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 28 de seteMBro de 2022.

o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 67 da lei federal nº 8.666/93 e o dis-
posto no decreto nº 870/2013, de 04/10/2013;
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora Nara NEiVa WaTriN, Matrícula funcional 
nº 5963137, como fiscal titular, e a servidora CLÁUDIA PAIVA DA SILVA E 
SOUZA, Matrícula Funcional nº 57210967, como fiscal suplente, do Con-
trato administrativo nº 084/2022/SEaP – Processo: 2022/444953, cele-
brado entre a empresa MÍdia cENTEr SErViÇoS E ProdUÇÃo MUSical, 
ciNEMaToGráfica E EVENToS EirEli, e a SEcrETaria dE ESTado dE 
adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária –SEaP cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para a prestação dos serviços de iluminação, tellão 
e sonorização para atender a estruturação e logística audiovisual dos even-
tos da Escola de administração Penitenciária – EaP, conselhos: coPEN e 
cEPcP e eventos institucionais, sob demanda, desta Secretaria de Estado 
de administração Penitenciária – SEaP/Pa.
Parágrafo único – São atribuições do fiscal: acompanhamento da execução 
da carga horária prevista para cada docente, com o auxílio dos superviso-
res do curso, atestar as notas fiscais para fins de pagamento dos profissio-
nais e a elaboração de relatório final dos contratos.
art. 2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dÊ-SE ciÊNcia. PUBliQUE-SE. rEGiSTrE-SE. cUMPra-SE
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 859833
Portaria Nº 281/2022 – GaB/seaP

BeLÉM/Pa, 27 de seteMBro de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
rESolVE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da central de Triagem 
Metropolitana ii (cTM ii):
PrESidENTE: rUTH HElENa da coSTa BENaSSUlY – diretora
VicE-PrESidENTE: afoNSo MaUro SaNTaNa dE oliVEira- coordenador 
administrativo
MEMBro: clEBSoN JUNior PiMENTEl GoMES- coordenador de segurança
MEMBro: aiNa coSTa rodriGUES- Psicóloga
MEMBro: ariaNE TaVarES BENTES- Psicóloga
MEMBro: olGa NaZarE PaNToJa dE MoraiS- Psicóloga
MEMBro: aNdra dE NaZarETH NaVarro doS SaNToS- assistente social
MEMBro: roSiMEirE XaViEr GraNJa caMPoS- assist. social
MEMBro: liliaN VaUGHaN liMa dE oliVEira- Terapeuta ocupacional
MEMBro: aNdrEZa rodriGUES caBral crUZ- assist. administrativo

art. 2º. – dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 859840
Portaria Nº 1351/2022-cGP/seaP 
BeLÉM-Pa, 03 de oUtUBro de 2022.

CONSIDERANDO o preceituado no Art. 191, §2°, da Lei 5.810/1994, com 
nova redação dada pela lei n° 9.230 de 2021, acerca da acumulação ile-
gal de cargos, Empregos ou funções, deverá a autoridade competente 
instaurar Processo Administrativo Disciplinar Simplificado-PADS, sob o rito 
sumário, para apuração e regularização da acumulação ilegal;
coNSidEraNdo o art. 191-a, da lei 5.810/1994, com nova redação dada 
pela lei n° 9.230 de 2021, que versa acerca da apuração de abandono 
de cargo ou de inassiduidade Habitual, para ser adotado o Procedimento 
Sumário a que se referem os §§ 3° a 12 do art. 191 do R.J.U.
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar SiMPlificado nº 7203/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servi-
dor d.H.S.f. (funcional: 5903750), objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e funcional, referente ao suposto abandono de cargos, con-
forme ofício interno nº 279/2022-dEc/SEaP, de 03/08/2022. o servidor 
incorreu, em tese, em falta grave, com fulcro nos arts. 177, Vi, c/c 178, iV, 
Xiii e art. 190, ii, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, M.f.: 55585599 – Presidente; ElToN da coSTa 
fErrEira, M.f.: 57202521– para conduzirem as investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim 
como, deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apu-
ração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará.

Protocolo: 860052
Portaria Nº 1354/2022-cGP/seaP  
BeLÉM-Pa, 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da Lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa dis-
ciplinar Nº 7206/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e funcional do servidor H.r.o. (funcional: 108952), ao, su-
postamente, estar portar aparelho celular dentro do bloco carcerário, con-
forme ofício interno nº 0389/2022-HGP/EXP, dE 03/08/2022. o servidor 
incorreu, em tese, nos arts. 177, iV e Vi, c/c art. 189, caput, todos da lei 
Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; ElToN da coSTa fErrEira, 
funcional: 57202521– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, 
funcional: 57218644 – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 860057
Portaria Nº 1352/2022-cGP/seaP 
BeLÉM-Pa, 03 de oUtUBro de 2022.

CONSIDERANDO o preceituado no Art. 191, §2°, da Lei 5.810/1994, com 
nova redação dada pela lei n° 9.230 de 2021, acerca da acumulação ile-
gal de cargos, Empregos ou funções, deverá a autoridade competente 
instaurar Processo Administrativo Disciplinar Simplificado-PADS, sob o rito 
sumário, para apuração e regularização da acumulação ilegal;
coNSidEraNdo o art. 191-a, da lei 5.810/1994, com nova redação dada 
pela lei n° 9.230 de 2021, que versa acerca da apuração de abandono 
de cargo ou de inassiduidade Habitual, para ser adotado o Procedimento 
Sumário a que se referem os §§ 3° a 12 do art. 191 do R.J.U.
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar SiMPlificado nº 7204/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servi-
dor M.M.S.o. (funcional: 5950548), objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e funcional, referente à suposta acumulação ilegal de car-
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gos, ao abandono de cargo e ao não cumprimento de ordens superiores, 
conforme despacho nº 2022/687331, de 08/08/2022. o servidor incorreu, 
em tese, em falta grave, com fulcro nos arts. 177, iV e Vi, c/c 178, i, iV e 
Xiii, e art. 190, ii e Xii, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa – funcional: 54196889 – Presidente; ElToN 
da coSTa fErrEira – funcional: 57202521– para conduzirem as inves-
tigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim 
como, deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apu-
ração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará.

Protocolo: 860054
Portaria Nº 1353/2022-cGP/seaP  
BeLÉM-Pa, 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da Lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar nº 7205/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor a.c.S.N. 
(funcional: 5957684), objetivando apurar a responsabilidade administra-
tiva e funcional, referente a suposto comportamento inadequado e des-
respeitoso durante o atendimento médico, ocorrido no dia 25/08/2022, 
conforme ofício interno nº 1121/2022-cPJa/SEaP, de 26/08/2022. Tal 
conduta recai, em tese, nos arts. 177, Vi c/c 189 e art. 190, Vii,  da lei 
Estadual nº 5.810/1994- rJU/Pa;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; ElToN da coSTa fErrEira, 
funcional: 57202521– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, 
funcional: 57218644 – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim 
como, deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apu-
ração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 860055
Portaria Nº 1250/2022– cGP/seaP  
BeLÉM-Pa, 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo o Processo administrativo disciplinar nº 7149/2022-cGP/
SEaP, em desfavor do servidor J.S.S. (funcional: 5830699), policial penal, 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e funcional referente 
à suposta conduta funcional, inobservância dos deveres e ordens, bem 
como, supostamente, permitir a entrada de materiais indevidos, dentre 
eles uma serra, localizada dentro do bloco carcerário, quando lotado no 
Hospital-Geral Penitenciário-HGP. o servidor incorreu, em tese, em falta 
grave, com fulcro nos art. 177, Vi c/c art. 190, i, Xi, XiX, todos da lei 
Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
coNSidEraNdo o art. 203, da lei 5.810/1994-rJU/Pa, que versa sobre a 
necessidade do afastamento preventivo do citado servidor, como medida 
cautelar, a fim de que este não venha a influir na apuração das supostas 
irregularidades e, em Parágrafo Único; sobre a prorrogação do prazo;;
rESolVE:
art. 1º - determinar a ProrroGaÇÃo do afastamento preventivo dos ser-
vidores J.S.S. (funcional: 5830699), Policial Penal, lotado no Hospital-Ge-
ral Penitenciário-HGP, de acordo com o art. 203 do rJU, Parágrafo Único, 
pelo prazo de 30 dias, sem prejuízo da remuneração.
art. 2º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para conhecimento 
e providências pertinentes.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará.

Protocolo: 860050
Portaria Nº 1356/2022-cGP/seaP  
BeLÉM-Pa, 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da Lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa dis-
ciplinar Nº 7208/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade 

administrativa e funcional do servidor M.K.S.l. (funcional: 5954318), ao, 
supostamente, ausentar-se da Unidade Prisional sem comunicar à chefia 
imediata, conforme ofício interno nº 1315/2022-crrcaST, de 30/08/2022. 
Tal conduta amolda-se à falta grave, em tese, aos arts. 177, ii, iV e Vi, 
178, Xiii, c/c art. 189, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa – funcional: 54196889 – Presidente; ElToN 
da coSTa fErrEira, funcional: 57202521– Membro; JaYMErSoN car-
loS PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 860062
Portaria Nº 1355/2022-cGP/seaP  
BeLÉM-Pa, 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da Lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa dis-
ciplinar Nº 7207/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e funcional do servidor l.S.M. (funcional: 55209505), ao, 
supostamente, utilizar aparelho celular dentro na Unidade Prisional, con-
forme ofício interno nº 282/2022-d.crP/SEaP, de 14/09/2022. o servidor 
incorreu, em tese, nos arts. 177, iV e Vi, c/c art. 189, caput, todos da lei 
Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; ElToN da 
coSTa fErrEira, funcional: 57202521– Membro; JaYMErSoN carloS 
PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro, para conduzirem as 
investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 860059

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Portaria Nº 2672/2022 – dGP.seaP 
BeLÉM/Pa, 30 de seteMBro de 2022.

Nome: aNa MarlUcE da SilVa TEiXEira, Matrícula funcional n.º 
5050430/5, cargo: assistente administrativo
assunto: licença Prêmio
Período aquisitivo: 2018 a 2021
Período de Gozo: 03/10/2022 a 01/11/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 860024

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 2578/22/dGP/seaP, 
BeLÉM, 26 de seteMBro de 2022.

dESiGNar a servidora Marilia MarTiNS dE BriTo, Matrícula nº. 
57223201, para responder pela corregedoria Metropolitana, no período 
de 1º a 15 de outubro de 2022, em substituição do titular ViTor raMoS 
EdUardo, Matrícula nº. 5902749, que estará de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 859903
Portaria N° 2579/22/dGP/seaP, 
BeLÉM, 26 de seteMBro de 2022.

dESiGNar o servidor ViTor raMoS EdUardo, Matrícula nº 5902749, 
para responder pela corregedoria Geral, no período de 18 de outubro de 
2022 a 1º de novembro de 2022, em substituição do titular rENaTo NU-
NES VallE, Matrícula nº 57174288, que estará de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 859905
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Portaria N° 2625/22/dGP/seaP, 
BeLÉM, 30 de seteMBro de 2022.

dESiGNar o servidor lEaNdro WEScHE PiNa, Matrícula nº 54187023, 
para responder pela coordenação administrativa na central integrada de 
Monitoramento Eletrônico (ciME), no período de 17 a 31 de outubro de 
2022, em substituição da titular iZaBEl MaGalHaES PorPiNo cUNHa, 
Matrícula nº 6403743 que estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 859906

.

.

errata
.

errata de Portaria N°00582/2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL 
N°35.113 de 13 de seteMBro de 2022, ProtocoLo: 851810

oNde se LÊ:
Servidor(es): 5934864 – NUBia JaNE da SilVa BaTiSTa; TÉcNico EM 
GESTÃo dE iNfra-ESTrUTUra/ENGENHaria ciVil; Período: 13/09 a 
22/09/2022 – diária(s): 9 e ½ (nove diárias e meia).
Leia-se:
Servidor(es): 5934864 – NUBia JaNE da SilVa BaTiSTa; TÉcNico EM 
GESTÃo dE iNfra-ESTrUTUra/ENGENHaria ciVil; Período: 19/09 a 
23/09/2022 – diária(s): 4 e ½ (quatro diárias e meia).

Protocolo: 860065

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº: 01095/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

Servidor(es):
5909879; JaNio NaSciMENTo dE oliVEira; Policial PENal; Período: 
04/08/2022 a 11/08/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo dE UMa GU do GaP, 
Para o MUNicÍPio dE aBaETETUBa, Para aPoio oPEracioNal.; diá-
ria(s): 7 e ½ (sete e meia);
5950065; lEoNaN PErEira coSTa; Policial PENal; Período: 
04/08/2022 a 11/08/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo dE UMa GU do GaP, 
Para o MUNicÍPio dE aBaETETUBa, Para aPoio oPEracioNal.; diá-
ria(s): 7 e ½ (sete e meia);
5940573; JoElSoN foNSEca daS NEVES; Policial PENal; Período: 
04/08/2022 a 11/08/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo dE UMa GU do GaP, 
Para o MUNicÍPio dE aBaETETUBa, Para aPoio oPEracioNal.; diá-
ria(s): 7 e ½ (sete e meia);
5953975; aNdrE loPES cordEiro; Policial PENal; Período: 
04/08/2022 a 11/08/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo dE UMa GU do GaP, 
Para o MUNicÍPio dE aBaETETUBa, Para aPoio oPEracioNal.; diá-
ria(s): 7 e ½ (sete e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860066
diÁria

Portaria Nº: 01096/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5947148; MarcElo da SilVa fiGUEira; GErENTE; Período: 25/09/2022 a 
28/09/2022 origem: BrEVES; destino: BElÉM; objetivo: coNdUZir a 
VTr Para SEr ENTrEGUE JUNTo ao cTraNS, Para rEaliZaÇÃo dE rE-
ViSÃo ProGraMada, aPaNHar diVErSoS MaTEriaiS No PaTriMÔNio 
da SEaP.; diária(s): 3 e ½ (três e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860067
diÁria

Portaria Nº: 01097/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
57210695; Joao PaUlo SoUZa dE oliVEira; MoToriSTa; Período: 
15/09/2022 a 15/09/2022 origem: MariTUBa; destino: BraGaNÇa; ob-
jetivo: coNdUZir VTr coM PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.; diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860069
diÁria

Portaria Nº: 01099/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
54197102; BENiclEo fariaS daNTaS; MoToriSTa; Período: 
20/09/2022 a 20/09/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: TailÂNdia; ob-
jetivo: coNdUZir VTr coM PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.; diária(s): 1 (uma diária);
5933744; EliToN GoNcalVES liMa; Policial PENal; Período: 
20/09/2022 a 20/09/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: TailÂNdia; obje-
tivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrUÇÃo 
E JUlGaMENTo.; diária(s): 1 (uma diária);
5949303; JadSoN airToN dE SoUZa liMa; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 20/09/2022 a 20/09/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: TailÂNdia; 
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.; diária(s): 1 (uma diária);

5954316; clEiToN coSTa PaNToJa; Policial PENal; Período: 
20/09/2022 a 20/09/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: TailÂNdia; obje-
tivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrUÇÃo 
E JUlGaMENTo.; diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860071
diÁria

Portaria Nº: 01122/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
57211913; JoSE EVaNdro loBaTo dE caSTro; Policial PENal; Perí-
odo: 12/09/2022 a 14/09/2022 origem: MariTUBa; destino: MaraBá; 
objetivo: EScolTar o PPl, Para rEaliZaÇÃo dE EXaME dE SaNidadE 
MENTal.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
5953918; JoaS alMEida SaNTiaGo; Policial PENal; Período: 
12/09/2022 a 14/09/2022 origem: MariTUBa; destino: MaraBá; obje-
tivo: EScolTar o PPl, Para rEaliZaÇÃo dE EXaME dE SaNidadE MEN-
Tal.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
5892169; cElSoN roBErTo doS SaNToS oliVEira; aGENTE PENiTEN-
ciário; Período: 12/09/2022 a 14/09/2022 origem: MariTUBa; destino: 
MaraBá; objetivo: EScolTar o PPl, Para rEaliZaÇÃo dE EXaME dE 
SaNidadE MENTal.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860095
diÁria

Portaria Nº: 01116/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
57202908; GilBErTo NaZarENo MoNTEiro; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 06/09/2022 a 06/09/2022 origem: BElÉM; destino: alTa-
Mira; objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGU-
raNÇa iNSTiTUcioNal do MUNicÍPio dE alTaMira.; diária(s): ½ (meia 
diária);
5949999; rENaTo BoTElHo SacraMENTo; Policial PENal; Período: 
06/09/2022 a 06/09/2022 origem: BElÉM; destino: alTaMira; objetivo: 
rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa iNSTiTUcio-
Nal do MUNicÍPio dE alTaMira.; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860076
diÁria

Portaria Nº: 01115/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5949539; VicTor BarroSo MENEZES; Policial PENal; Período: 
13/09/2022 a 15/09/2022 origem: MaraBá; destino: ParaUaPEBaS; 
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa 
iNSTiTUcioNal.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
5949877; KriSlaYNE KElMa SilVa MoUra; Policial PENal; Período: 
13/09/2022 a 15/09/2022 origem: MaraBá; destino: ParaUaPEBaS; 
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa 
iNSTiTUcioNal.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860073
diÁria

Portaria Nº: 01117/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5941850; ESTEfaNia NUNES dE SoUZa; aGENTE PENiTENciário; Perí-
odo: 12/09/2022 a 15/09/2022 origem: BElÉM; destino: MaraBá; ob-
jetivo: rEcEBEr oriENTaÇÃo a rESPEiTo dE TodoS oS ProJEToS da 
EdUcaÇÃo; rEcEBEr oriENTaÇÃo SoBrE coMo É fEiTo o PaGaMENTo 
EM PEcÚNia.; diária(s): 3 e ½ (três e meia);
5890116; adriaNo rodriGUES da coSTa; TEcNico EM GESTao PENiTEN-
ciaria/PEdaGoGia; Período: 12/09/2022 a 15/09/2022 origem: BElÉM; 
destino: MaraBá; objetivo: rEcEBEr oriENTaÇÃo a rESPEiTo dE TodoS 
oS ProJEToS da EdUcaÇÃo; rEcEBEr oriENTaÇÃo SoBrE coMo É fEiTo 
o PaGaMENTo EM PEcÚNia.; diária(s): 3 e ½ (três e meia);
5940709; HEVaNdErSoN araUJo dE MiraNda; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 11/09/2022 a 16/09/2022 origem: BElÉM; destino: Mara-
Bá; objetivo: coNdUZir VTr, Para BUScar oS SErVidorES da SEaP, 
No MUNicÍPio dE MaraBá Para coNdUZi-loS aTÉ o MUNicÍPio dE 
BElÉM.; diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860081
diÁria

Portaria Nº: 01119/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
41890; EValdo MaGNo; aGENTE PENiTENciário; Período: 28/08/2022 a 
31/08/2022 origem: MariTUBa; destino: BraGaNÇa; objetivo: EScol-
Tar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGa-
MENTo.; diária(s): 3 e ½ (três e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860086
diÁria

Portaria Nº: 01120/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5933424; GEoVaNE doS SaNToS fErNaNdES; Policial PENal; Período: 
27/09/2022 a 30/09/2022 origem: SaNTarÉM; destino: iTaiTUBa; objeti-
vo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa iNSTiTU-
cioNal No MUNicÍPio dE iTaiTUBa.; diária(s): 3 e ½ (três e meia);
5963196; MaNoEl arMaNdo da SilVa JUNior; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 27/09/2022 a 30/09/2022 origem: SaNTarÉM; destino: iTai-
TUBa; objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa 
iNSTiTUcioNal No MUNicÍPio dE iTaiTUBa.; diária(s): 3 e ½ (três e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860088
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diÁria
Portaria Nº: 01121/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

Servidor(es):
5949748; alaN SaNToS PacHEco; Policial PENal; Período: 
12/09/2022 a 14/09/2022 origem: caPaNEMa; destino: SaliNÓPoliS; 
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa 
iNSTiTUcioNal.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860092

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°2626/2022-dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 30 de seteMBro de 2022.

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 715/2022/dGP/SEaP/Pa de 17/03/2022, pu-
blicada no doE n° 34.897 de 18/03/2022, lEaNdro aUGUSTo alENcar 
DE OLIVEIRA, matrícula funcional n° 5954063/1, da Função Gratificada de 
Supervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação na cadeia Pública 
para Jovens e adultos (cPJa), a contar de 01 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 860045
Portaria N°2622/2022-dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 29 de seteMBro de 2022.

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora carla JoSiElY da SilVa SilVa, matrícula fun-
cional n° 5942294/1, para exercer a Função Gratificada de Serviços Téc-
nicos Penitenciários de reinserção Social (GSTP), com lotação no centro 
de recuperação coronel anastácio das Neves (crcaN), nos períodos de 
03/10/2022 a 17/10/2022, bem como de 01/12/2022 a 15/12/2022, em 
substituição ao titular rodriGo dE SENa coSTa, matrícula funcional n° 
54181673/1, que estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 860043

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 662 de 30 de seteMBro de 2022.
Servidor: aUGUSTo cÉSar do laGo oliVEira
cargo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica
Matrícula: 3164187- 5
Período de Gozo: 03.11.2022 a 02.12.2022, 30 (trinta) dias
referente ao Triênio: 13.05.1986 a 12.05.1989.

Protocolo: 859810

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº660 de 29 de seteMBro de 2022
Processo nº2022/898759
Servidora: EdNo alEX Mafra riBEiro
Matrícula: nº 5964068/ 1
cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Objeto: Designado como fiscal de recebimento de Material Permanente- 04 
(quatro) fogões, referente à contratação da empresa BrENo rafaEl daS 
cHaGaS BarBoSa, cNPJ 35088443-0001/60, e assim atender às deman-
das desta SEcUlT.

Protocolo: 859830
Portaria Nº659 de 29 de seteMBro de 2022

Processo nº2022/1042194
Servidora: EdNo alEX Mafra riBEiro
Matrícula: nº 5964068/ 1
cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Objeto: Designado como fiscal de recebimento de Material de Consumo- 
ração para animais que convivem no Porto futuro, referente à contratação 
da empresa V.B araÚJo MoNTEiro coMÉrcio - ME, vencedora da cota-
ção Eletrônica N°020/2022, e assim atender às demandas desta SEcUlT, 
no segundo semestre de 2022.

Protocolo: 859828
Portaria Nº 664 de 30 de seteMBro de 2022

Processo nº 2022/1213603
Servidor: allaN PiNHEiro dE carValHo, matrícula nº 57188175/4, ocu-
pante do cargo de diretor do departamento de Música.
Objeto: Designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria de 
Estado de Cultura- SECULT, a ser realizada pelo profissional EDERSON LUIS 
PEREIRA DOS SANTOS, qualificado para realizar Cobertura Musical da Ce-
lebração, com o Grupo Ministério de Música Vozes do Santuário, no evento 
da “Visita da imagem Peregrina de N. Sra. de Nazaré”, que acontecerá no 
dia 26 de setembro de 2022, às 09h, no Teatro Estação Gasômetro.

Protocolo: 859886

Portaria Nº 666 de 30.09.2022
Processo nº 2022/1218920
Servidor: adEMa raQUEl alMEida da SilVEira
Matrícula: 5954833/1
cargo: Supervisor Museológico
objeto: designada como fiscal da prestação de serviço a esta Secreta-
ria de Estado de Cultura - SECULT, realizada pelo profissional ILDEFONSO 
SoUZa da SilVa, contratado para MiNi cUrSo dE coNfEcÇÃo dE MaN-
ToS E SUPorTES, no evento “PrEaMar do cÍrio”, que acontecerá nos 
dias 29 e 30 de Setembro e, 01, 03, 04 e 05 de outubro/2022, na Estação 
cultural de icoaraci.

Protocolo: 860094
Portaria Nº667 de 30 de seteMBro de 2022

Processo nº 2022/ 1219185
Servidor: adEMa raQUEl alMEida da SilVEira
Matrícula: 5954833/1
cargo: Supervisor Museológico
objeto: designada como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de Cultura- SECULT, a ser realizada pela profissional MARIA DO 
Socorro GoMES doS SaNToS, para ministrar o Mini curso de confecção 
de Mantos e Suportes, no evento “PrEaMar do cÍrio”, a ser realizado no 
período 29 e 30 de Setembro e 01, 03, 04 e 05 de outubro, das 14h às 18h, 
na Estação cultural de icoaraci, no município de Belém/Pa.

Protocolo: 860107

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 059/2022
a Secretaria de Estado de cultura, neste ato representada pelo Senhor 
Secretário de Estado de cultura, Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira, 
que no uso de suas atribuições legais, rESolVE autorizar a contratação, 
mediante iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fundamento no art. 25, iii 
da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, no valor de 4.167,00 (quatro 
mil e cento e sessenta e sete reais), de SaNdra dUaliBE forTE BarBoSa 
para a realização do espetáculo “Sigamos na fé” na igreja de Santo ale-
xandre, atividade integrante do evento Preamar do círio, conforme regular 
processamento nos autos do Processo administrativo nº 2022/1221495.
Belém/Pa, 28 de setembro de 2022.
Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira
Secretário de Estado de cultura do Estado do Pará

Protocolo: 859787

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 656/22, de 29.09.2022
fundamento legal: art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: JoSÉ HEldEr MorEira caNdido
cargo: diretor de Patrimônio
Matrícula: 5945919/2
Quantidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia)
origem: Belém/Pa
destino: SaNTarÉM/Pa
Período: 20 a 25.10.2022
objetivo: realizar tratativas e visita técnica para a implantação do Museu 
dos Povos do Tapajós em alter do chão, e visita técnica em imóveis tom-
bados no município de Óbidos.
ordenador: luiz Maria de Jesus Soares Junior/ Secretário adjunto da Se-
cretaria de Estado de cultura / Secult.

Protocolo: 859782
Portaria Nº 655/22, de 29.09.2022

fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira
cargo: Secretário de Estado de cultura
Matrícula: 5945711-2
Quantidade de diárias: 2 e 1/2 (duas e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: SaNTarÉM/Pa
Período: 20 a 22.10.2022
objetivo: realizar tratativas acerca da implantação do Museu dos Povos do 
Tapajós, no referido município.
ordenador: luiz Maria Jesus Soares Junior/Secretário adjunto da Secreta-
ria de Estado de cultura.

Protocolo: 859774
Portaria Nº 661/22, de 29.09.2022

Processo: 2022/1250027
Servidor: arMaNdo SaMPaio SoBral.
Quantidade de diárias: 2 e 1/2 (duas e meia).
origem: Belém/Pa
destino: SaNTarÉM/Pa
Período: 20 a 22.10.2022
Objetivo: a fim de realizar visita técnica e tratativas acerca da implantação 
do Museu dos Povos do Tapajós, no referido município.
ordenador: lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 859769
Portaria Nº 6582, de 29.09.2022

fundamento legal: art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: KariNa Vidal MoriYa
cargo: dirETora do dPHac
Matrícula: 57223694/ 2
Quantidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia)
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origem: Belém/Pa
destino: SaNTarÉM/Pa
Período: 20 a 25.10.2022
objetivo: realizar tratativas e visita técnica para a implantação do Museu 
dos Povos do Tapajós em alter do chão, e visita técnica em imóveis tom-
bados no município de Óbidos.
ordenador: luiz Maria de Jesus Soares Junior/ Secretário adjunto da Se-
cretaria de Estado de cultura / Secult.

Protocolo: 859792

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 657 de 29 de seteMBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições le-
gais,
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30 
(trinta) dias de férias consecutivos aos servidores abaixo relacionados, re-
ferente ao mês de NoVEMBro/2022.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo
aQUisitiVo PerÍodo  de GoZo

57194237/1 anselmo do amaral Paes 20.02.2020 a 
19.02.2021

03.11.2022 a 
02.12.2022

57189899/1 claudilene Paiva de Menezes 04.10.2021 a 
03.10.2022

16.11.2022 a 
15.12.2022

5936072/2 cleyson Jorge candeira Pimentel 13.04.2021 a 
12.04.2022

03.11.2022 a 
02.12.2022

57197116/2 dorival freitas Pinheiro 25.08.2021 a 
24.08.2022

10.11.2022 a 
09.12.2022

31615/1 Giselar de oliveira Junior 30.10.2021 a 
29.10.2022

03.11.2022 a 
02.12.2022

57190122/1 João Guilherme ribeiro Pinho 08.10.2021 a 
07.10.2022

03.11.2022 a 
02.12.2022

30902/1 José Pinto da Silva Barroso da igreja 08.08.2021 a 
07.08.2022

01.11.2022 a 
30.11.2022

57223694/2 Karina Vidal Moriya 06.12.2020 a 
05.12.2021

16.11.2022 a 
05.12.2022 e
26.12.2022 a 
04.01.2023

80845892/1 lia lopes Mendes 20.06.2021 a 
19.06.2022

01.11.2022 a 
30.11.2022

8044180/1 luiza rodrigues da Silva 15.01.2021 a 
14.01.2022

07.11.2022 a 
06.12.2022

57191489/1 Marcelo Nonato Gomes laredo 18.12.2020 a 
17.12.2021

16.11.2022 a 
15.12.2022

32280/1 Maria do céu Braga Martins 01.02.2020 a 
31.01.2021

01.12.2022 a 
30.12.2022

coNtiNUaÇÃo da Portaria Nº657 de 29 de seteMBro de 2022.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo
aQUisitiVo PerÍodo  de GoZo

80845872/1 Maria do Socorro Nogueira da Silva 17.06.2021 a 
16.06.2022

03.11.2022 a 
02.12.2022

54195776/2 Monika Gisella Gomes Eleres 30.04.2021 a 
29.04.2022

01.11.2022 a 
30.11.2022

5964065/1 Samuel Salomão Gonçalves Bandeira 25.11.2021 a 
24.11.2022

28.11.2022 a 
07.12.2022

57190808/1 Sergio de Nazaré rodrigues lima Júnior 05.11.2021 a 
04.11.2022

05.11.2022 a 
04.12.2022

5942904/1 Valeria Nazaré do Socorro rocha fonseca 06.07.2021 a 
05.07.2022

01.11.2022 a 
30.11.2022

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 29 de setembro  de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 859817

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne02034

ProcESSo Nº: 2022/1213603
Valor: r$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 22/09/2022
oBJETo: contratação do grupo Vozes do Santuário, representado por 
Ederson luiz Pereira dos Santos, para a realização do serviço de apresen-
tação Musical, atividade integrante do evento Visita da imagem Peregrina 
de Nossa Senhora de Nazaré, a ser realizada em 26 de setembro de 2022, 
no Teatro Gasômetro, conforme regular processamento nos autos do Pro-
cesso administrativo nº 2022/1213603.
oriGEM: TErMo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 056/2022.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158421 Pi: 103Prf8421c aÇÃo: 
263120 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.

SErVidor iNdicado coMo fiScal: allan Pinheiro de carvalho, matrícula 
nº 57188175-4.
coNTraTado: EdErSoN lUiZ PErEira doS SaNToS – cPf Nº 
513.407.712-68
ENdErEÇo: aV doUTor frEiTaS, 1228, coNdoMiNio TorrES dUMoNT, 
cEP: 66087-810, PEdrEira - BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 859936
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne02035
ProcESSo Nº: 2022/1218920
Valor: r$ 2.400,00 (dois  mil e quatrocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 22/09/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação do Evento 
“Preamar do círio”.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000(re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158421 Pi: 103Prf8421c aÇÃo: 
263120 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: adema raquel almeida da Silveira, 
matrícula: 5954833/1.
coNTraTado: idElfoNSo SoUZa da SilVa – cPf Nº 426.790.522-34.
ENdErEÇo: PS iPiraNGa , 194-fUNdoS , cEP: 66113-270 TElEGrafo 
SEM fio - BElEM - Pa .
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
 

Protocolo: 860112
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne02036
ProcESSo Nº: 2022/1219185
Valor: r$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 22/09/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação do “Pre-
amar do círio”, na Estação cultural de icoaraci.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021-SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000(re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158421 Pi: 103Prf8421c aÇÃo: 
263120 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: adema raquel almeida da Silveira, 
matrícula nº 5954833-1.
coNTraTado: Maria do Socorro GoMES doS SaNToS – cPf Nº 
265.897.102-87
ENdErEÇo: conj. Paracuri ii, tv. 08, Q o, casa 21, Paracuti, cEP.: 66800-
000, Belém- Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 860110

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria 1726, PUBLicaÇÃo doe 35.102 de 
02/09/2022, a QUaL coNcede FÉrias à serVidores,

onde se lê:

MatricULa NoMe carGo PerÍodo 
aQUisitiVo

PerÍodo de 
GoZo

5899702/ 1 ValMir dE SoUZa NaSciMENTo TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

29/05/2021 a
28/05/2022

13/10/2022 a 
11/11/2022

5423503/ 2 VaNda do Socorro loPES cHaGaS aSSiSTENTE cUlTUral 24/11/2020 a 
23/11/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

Leia-se:

MatricULa NoMe carGo PerÍodo 
aQUisitiVo

PerÍodo de 
GoZo

5899702/ 1 ValMir dE SoUZa NaSciMENTo TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

29/05/2021 a
28/05/2022

03/10/2022 a 
01/11/2022

5423503/ 2 VaNda do Socorro loPES cHaGaS aSSiSTENTE cUlTUral 24/11/2020 a 
23/11/2021

13/10/2022 a 
11/11/2022

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

Protocolo: 859776
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
 PreGÃo eLetrÔNico Pe 013/2022 – srP Nº 006/2022 – FcP

Pae Nº: 2022/397175
objeto: registro de Preços para eventual e futura aQUiSiÇÃo dE liVroS 
iMPrESSoS, para atender as necessidades da fUNdaÇÃo cUlTUral do 
ESTado do Pará – fcP, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos
Encaminhamento das Propostas comerciais: a partir da data de divulgação 
do Edital até a data de abertura do certame
UaSG: 925489
data de abertura: 14 de outubro de 2022
Hora de Abertura: 13h00min (horário oficial de Brasília/DF)
local da Sessão: www.gov.br
Entrega do Edital:  www.gov.br
informações: no Núcleo de licitações, contratos e convênios – Nlcc/fcP, 
pelo e-mail: nlcc@fcp.pa.gov.br
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 859958

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria coLetiVa Nº 1813 - cGP/FcP 
de 29 de seteMBro de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicados 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO o disposto nos Art. 74, § 2º da Lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o dEcrETo Nº 1.462, de 12/04/2021 doE Nº 
34.550 de 13/04/2021.
rESolVE:
coNcEdEr: férias aos servidores abaixo relacionados:

MatricULa NoMe carGo PerÍodo 
aQUisitiVo

PerÍodo de 
GoZo

57200938/ 1 aNdrE EVaNdro dE frEiTaS MarTiNS aSSiSTENTE cUlTUral 30/07/2020 a 
29/07/2021

22/11/2022 a 
21/12/2022

57205933/ 1 EdEr caMPoS dE MoraES aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

16/10/2021 a 
15/10/2022

24/11/2022 a 
23/12/2022

715999/ 1 EliaNa Maria dE araUJo HENriQUES aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

01/02/2021 a 
31/01/2022

07/11/2022 a 
06/12/2022

5058040/ 1 fraNciSca da PENHa GoMES SErVENTE 23/10/2021 a 
22/10/2022

03/11/2022 a 
02/12/2022

31500/ 1 GilBErTo dE SoUSa GoES aGENTE dE PorTaria 12/06/2021 a 
11/06/2022

03/11/2022 a 
02/12/2022

57195493/ 1 Joao lUiZ corrEa MoToriSTa 12/03/2021 a 
11/03/2022

03/11/2022 a 
02/12/2022

3152081/ 1 JoSEfa MaGalHaES fErNaNdES TEcNico dE adMiNiS-
Tracao E fiNaNcaS

16/10/2021 a 
15/10/2022

16/11/2022 a 
15/12/2022

5834414/ 3 lUiZa HElENa MiraNda aMador TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

21/08/2021 a 
20/08/2022

03/11/2022 a 
02/12/2022

5888124/ 1 MarcElo doS SaNToS carMo TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

17/02/2018 a 
16/02/2019

03/11/2022 a 
02/12/2022

5058082/ 1 Maria PalMEira da SilVa SErVENTE 23/10/2021 a 
22/10/2022

03/11/2022 a 
02/12/2022

57201937/ 2 TaTiaNE aliNE oliVEira doS SaNToS TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

20/12/2019 a 
19/12/2020

08/11/2022 a 
07/12/2022

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

Protocolo: 859797
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

Portaria
.

Portaria N° 197/2022/FcG
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96; [...]rESolVE:
dESiGNar o servidor angelo Santos do rosário, auxiliar operacional, Ma-
trícula Funcional 5906109/1, para assumir a função de fiscal do Contra-
to nº 53/2022, firmado com a empresa Brasitur Eventos e Turismo Ltda, 
e a servidora Gilciléa farias da cunha Monteiro, matrícula funcional nº 
5906326/1, para substituí-lo durante seus impedimentos e afastamentos 
legais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 30 de setembro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 859925

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

o Pregoeiro da Fundação Paraense de radiodifusão-FUNteLPa, no 
uso de suas atribuições no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
através da PorTaria Nº 010/2022, de 21 de janeiro de 2022, considerando 
o que consta no Processo de nº. 2022/283850, rESolVE: Tornar SEM 
EfEiTo as seguintes publicações: Termo de adjudicação, protocolo 840404, 
e Termo de Homologação, protocolo 840406, publicados no Diário Oficial 
do Pará nº 35.079, de 17/08/2022, página 17, tendo em vista o que dispõe 
o art. 65 e 66 da lei n° 8.972/2020 e art. 49 da lei n° 8.666/93;
Belém, 30 de setembro de 2022.
Benedito ivo Santos Silva
Pregoeiro Oficial/FUNTELPA

Protocolo: 859868

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 119 /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 - SE-
dUc;
coNSidEraNdo a política de expansão do ensino no Município de SaNTa 
Maria daS BarrEiraS, jurisdicionado à 15ª Unidade regional de Educa-
ção, que apresenta demanda apta para ingressar no Ensino Médio, confor-
me a conclusão do Processo n. 2022/488100.
rESolVE:
art. 1º - autorizar a implantação do SiSTEMa dE orGaNiZaÇÃo ModU-
lar dE ENSiNo a partir do ano de 2022, na localidade Vc NoVo MUNdo, 
para funcionar nas dependências da EMEif Bom Jesus ii, situada na Vicinal 
Novo Mundo 145 – ST Menezes, município de Santa Maria das Barreiras.
art. 2º- a matrícula de alunos será efetivada na EEEfM castro alves (situ-
ada no município de Santa Maria das Barreiras), 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 
15ª UrE/conceição do araguaia, providenciarão junto à codES (coorde-
nação de descentralização), 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, revo-
gando as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 30 de setembro de 2022.
regina celli Santos alves
Secretária adjunta de Ensino – em exercício

Protocolo: 859824

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

LiceNÇa cUrso/ ccVs
 Portaria N° 008557-2022- saGeP 30/09/2022

coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado EM 
iNoVaÇÃo farMacÊUTica Na fUNdaÇÃo UNiVErSidadE fEdEral do 
aMaPá, No PErÍodo dE 08/08/2022 a 30/04/2026, a(o) SErVidor(a) 
alEXaNdrE dE alMEida MaciEl, MaTrÍcUla N° 54194008-2, ProfES-
Sor claSSE iii, loTado(a) No(a) EE iNTEGrada fraNciSco da SilVa 
NUNES, No MUNicÍPio dE BElÉM.

Protocolo: 859989
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LiceNÇa cUrso/ccVs
Portaria N° 008478-2022- saGeP 27/09/2022

coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado 
acadÊMico EM arTES do ProGraMa dE PÓS-GradUaÇÃo EM arTES 
Na UNiVErSidadE fEdEral do Pará, No PErÍodo dE 22/08/2022 a 
31/07/2026, a(o) SErVidor(a) WalTEr GoMES rodriGUES JUNior, 
MaTrÍcUla N° 80845287-1, ProfESSor claSSE iii, loTado(a) No(a) 
dirEToria dE ENSiNo, No MUNicÍPio dE BElÉM.

Protocolo: 860048
LiceNÇa cUrso/ccVs

Portaria N° 008559-2022- saGeP 30/09/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM QUÍ-
Mica EM rEdE NacioNal PEla UNiVErSidadE TEcNolÓGica fEdEral 
do ParaNá-UTfPr, No PErÍodo dE 13/09/2022 a 26/03/2023, a(o) 
SErVidor(a) JUNior lEMoS dE oliVEira, MaTrÍcUla N° 57195620-1, 
ProfESSor claSSE i, loTado(a) No(a) EEEM irMÃ aGNES ViNcQUiEr, 
No MUNicÍPio dE iPiXUNa do Pará.

Protocolo: 860040

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 241/2022 - saLe|sedUc, 
de 26 de seteMBro de 2022

o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da SEdUc, resolve:
art. 1º - designar as servidoras Suely dias de Moraes Marques, matrí-
cula 472131/1, cPf nº 212.818.402-97, e Maria do Socorro Pacheco 
dos reis, matrícula nº 57211121/1 , cPf nº 454.639.992-87, para atu-
arem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato nº 
167/2022, celebrado entre a SEdUc e a empresa associação dos Morado-
res e agricultores remanescentes de Quilombo das comunidades de Santa 
Quitéria e itacoazinho, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas orga-
nizações, para atendimento do Programa Nacional de alimentação Escolar 
- PNaE.
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 21/09/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - SEdUc

Protocolo: 860067

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1
coNtrato: 195/2022

objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios, perecíveis e não 
perecíveis, a fim de suprir as necessidades de Alimentação Escolar de Alu-
nos da Educação Básica da rede Estadual de Ensino, atendidos pelo Pro-
grama Nacional de alimentação Escolar - PNaE, no âmbito da Secretária de 
Estado de Educação - SEdUc/PA, de acordo com as exigências, especifica-
ções e condições constantes no Termo de referência e no Edital de Pregão 
Eletrônico SrP Nº 004/2021-Nlic/SEdUc.
objetivo do contrato: Visando alterar cláusula Segunda - Valor e créditos 
orçamentários do Contrato Original, com o reequilíbrio econômico-financei-
ro de r$ 2.407.940,22 (dois milhões, quatrocentos e sete mil, novecentos 
e quarenta reais e vinte e dois centavos).
dotação orçamentária:
fonte:0106001671, 0106001672, 0106001995, 0106002139, 
0106002324, 0106002326, 0106002613, 0106002614, 0106002882, 
0106003317, 0106006782, 0106003296, 0306001617, 0306007672, 
0306001995, 0306002139, 0306002324, 0306002326, 0306002613, 
0306002614, 0306002882, 0306003317, 0306006782, 0306003296, Pro-
duto: 2227 ação: 232.131 função Programática: 16101.12 306.1509 Pro-
jeto/atividade: 8477 Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: Santa Marta distribuidora e Transportes de cargas ltda., 
cNPJ:03.267.120/0001-48, com sede na Estrada da Vila Nova, 236,cEP: 
67.160-600.
data de assinatura: 30/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 860068
terMo aditiVo: 4

coNtrato: 095/2019
objeto do contrato: locação de imóvel situado na localidade da ilha do 
capim, em abaetetuba/Pa., para funcionamento de moradia dos professo-
res do Sistema de organização Modular de Ensino/SoME, da Secretaria de 
Estado de Educação/SEdUc.
objeto do Termo aditivo: alterar a cláusula oitava – da Vigência e da Pror-
rogação, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses
dispensa de licitação: 023/2019 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 232326 funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 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.
locador: rosangela assunção rodrigues, portador da carteira de identida-
de nº 3542447– 2ª Via – SSP/Pa e cPf n° 630.542.802-68
data de assinatura: 22/09/2022
Vigência: 23/09/2022 a 23/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.

Protocolo: 860063
terMo aditiVo: 2

coNtrato: 101/2019
objeto do contrato: locação do imóvel localizado na rua Santa Maria, 
Bairro coqueiro, Município de ananindeua /Pa, objeto de matrícula nº 
R.3/8303Jl, Livro: nº 22, fls. 140 - Cartório de Registro de moveis ofício 
comarca de Belém Pa, para funcionamento EEEf cENTro EdUcacioNal 
aMaZÔNia.
objeto do Termo aditivo: alterar a cláusula oitava – da Vigência e da Pror-
rogação, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses
dispensa de licitação: 026/2019 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789 funcional Programáti-
ca: 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.
locador: rosangela assunção rodrigues, portador da carteira de identida-
de nº 3542447– 2ª Via – SSP/Pa e cPf n° 630.542.802-68
data de assinatura: 23/09/2022
Vigência: 26/09/2022 a 26/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.

Protocolo: 860058

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo

NÚcLeo de LicitaÇÃo
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

reGiMe diFereNciado de coNtrataÇÃo - rdc eLetrÔNico 
Nº 004/2021

Processo nº 2021/229466-Pae/sedUc
ÓrGÃo: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
ModalidadE: rdc - ElETrÔNico Nº 004/2021-cEl/Nlic/SEdUc
EMPrESaS VENcEdoraS:
loTES

oBJETo: Escolha da proposta mais vantajosa para registro de Preços visando a contratação pelo regime diferenciado de 
contratações de empresa especializada de engenharia para a coNSTrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM diVErSoS 

MUNicÍPioS do ESTado do Pará
Lote 10 - VaLor estiMado r$ 15.952.809,56

eMPresa VeNcedora oFerta de PreÇos

ENGEVEl coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda (cNPJ/Mf Nº 02.100.753/0001-02) r$ 12.000.000,00
 

 

Lote 13 - VaLor estiMado r$ 23.929.214,34
EMPrESa VENcEdora ofErTa dE PrEÇoS

ccM coNSTrUTora E ProJEToS lTda  (cNPJ/Mf Nº 13.979.506/0001-36) r$ 16.680.000,00
 

  

Lote 16 - VaLor estiMado r$ 23.929.214,00
eMPresa VeNcedora oFerta de PreÇos

coNSTrUTora E TraNSPorTES GoNÇalVES EirEli-EPP (cNPJ/Mf Nº
 (10.173.858/0001-01)

r$
 17.400.000,00

 
 

Lote 19 - VaLor estiMado r$ 19.941.011,95
eMPresa VeNcedora oFerta de PreÇos

M & B ENGENHaria lTda  (cNPJ/Mf Nº  (02.656.632/0001-33) r$ 13.860.350,00
 

Belém (Pa), 30 de setembro de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 859962

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto 2022
coNtrato: 048/2021– Marissa aNtoNio rosa

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 017/2021 - NLic/sedUc
objeto do contrato: locação de imovel localizado na rua Manoel Barata, 
nº1003, bairro ponta Grossa- distrito de icoaraci- Belém/Pa, para funcio-
namento da EEEf SÃo JoÃo BaTiSTa, da Secretaria de Estadoo de Edu-
cação/SEdUc
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objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 10. 967,30 (dez mil, novecentos e sessenta e sete 
reais e trinta e centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 131.607,60 (cento e trinta e um 
mil, seiscentos e sete reais e sessenta centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789 funcional Programática: 16101.12 361. 1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 28/09/2022
Vigência: a partir de 04/08/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 860056
terMo de aPostiLaMeNto 2022

coNtrato: 004/2016 – siMoNe ViLHeNa PaLHeta
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 004/2016 - NLic/sedUc

objeto do contrato: locação do prédio para funcionamento da E.E.E.f, 
Barão do Guajará - Vigia de Nazaré/Pa..
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 12.337,67 (doze mil, trezentos e trinta e sete reais e 
sessenta e sete centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 148.052,04 (cento e quarenta e oito 
mil, cinquenta e dois reais 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: 28/09/2022
Vigência: a partir de 16/08/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 860051
terMo de aPostiLaMeNto 2022

coNtrato: 161/2018- NataLiNo de JesUs PaNtoJa 
teiXeira

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 021/2018- NLic/sedUc
objeto do contrato: locação de imóvel situado na Vila localidade Vila li-
moeiro, no municipio de Moju/Pa, para servir de moradia dos ´Professores 
do Sistema de organização Modular de Ensino-SoME/MoJU
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 942, 41(novecentos e quarenta e dois reais e qua-
renta e um centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 11.306,52 (onze mil, trezentos e 
seis reais e cinquenta e dois 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 30/08/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 860106
terMo de aPostiLaMeNto 2022

coNtrato: 060/2020 – PaULo caNdido GadeLHa da siLVa
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 018/2020 - NLic/sedUc

objeto do contrato: locação de imóvel situado na rua lauro Sodré, 
nº2070, bairro São lourenço, para funcionamento da EEEM BaSÍlio dE 
carValHo, no município de abaetetuba.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 17.784,30 ( dezessete mil, setecentos e oitenta e 
quatro reais e trinta centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 213.411,60 (duzentos e treze mil, 
quatrocentos e onze reais e sessenta 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: 860100

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 55157/2022
oBJETiVo: Solicitação de diáriaS, visando instruir Processo administrati-
vo disciplinar - Pad nº 131/2020, no município de BarcarENa, no período 
de 17/10 à 21/10/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 17/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 4
BarcarENa / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa PaUla MENdoNca dE oliVEira
MaTrÍcUla: 54182576
cPf: 57790744291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 859880

Portaria de diarias No. 55158/2022
oBJETiVo: Solicitação de diáriaS, visando instruir Processo administrati-
vo disciplinar - Pad nº 131/2020, no município de BarcarENa, no período 
de 17/10 à 21/10/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 17/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 4
BarcarENa / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: cElia rEGiNa SoUZa da crUZ
MaTrÍcUla: 761303
cPf: 16909194268
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar TEcNico / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 859881
Portaria de diarias No. 55180/2022

oBJETiVo: Solicitação de diárias visando instruir Processo administrativo 
disciplinar - Pad, para o município de BarcarENa, no período de 17/10 
à 21/10/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 17/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 4
BarcarENa / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElioNaE TaVarES diaS
MaTrÍcUla: 182575
cPf: 08989850215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 859887
Portaria de diarias No. 55159/2022

oBJETiVo: Solicitação de diáriaS, visando instruir Processo administrati-
vo disciplinar - Pad nº 131/2020, no município de BarcarENa, no período 
de 17/10 à 21/10/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 17/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 4
BarcarENa / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: BrUNo Maia BaTiSTa
MaTrÍcUla: 55588073
cPf: 89625544291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 859885
Portaria de diarias No. 55197/2022

oBJETiVo: levantamento dos problemas elétricos da EE inocêncio Soares, 
localizada no Município de Primavera, bem como fiscalização de obras (ve-
rificação da ligação das subestações) nas EE Antonio Moraes do Nascimen-
to e EE Maria alice Geolas, localizadas no Município de Quatipuru.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PriMaVEra / 05/10/2022 - 05/10/2022 Nº diárias: 0
PriMaVEra / QUaTiPUrU / 05/10/2022 - 06/10/2022 Nº diárias: 1
QUaTiPUrU / BElEM / 06/10/2022 - 06/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fErNaNdo rodriGUES alBUQUErQUE
MaTrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 860096
Portaria de diarias No. 55198/2022

oBJETiVo: conduzir o técnico da drTi para realizar levantamento dos 
problemas elétricos da EE inocêncio Soares, localizada no Município de 
Primavera, bem como fiscalização de obras (verificação da ligação das su-
bestações) nas EE antonio Moraes do Nascimento e EE Maria alice Geolas, 
localizadas no Município de Quatipuru.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PriMaVEra / 05/10/2022 - 05/10/2022 Nº diárias: 0
PriMaVEra / QUaTiPUrU / 05/10/2022 - 06/10/2022 Nº diárias: 1
QUaTiPUrU / BElEM / 06/10/2022 - 06/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GilSoN da SilVa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 5073944
cPf: 05696402291
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 860097
Portaria de diarias No. 55199/2022

oBJETiVo: Visita na EE dom Mário de Miranda Vilas Boas, localizada no 
Município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 10/10/2022 - 10/10/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 10/10/2022 - 11/10/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: faEK PEdro KHoUrY NETo
MaTrÍcUla: 628654
cPf: 15254356200
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 860098
Portaria de diarias No. 55202/2022

oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizarem visita na EE dom 
Mário de Miranda Vilas Boas, localizada no Município de Bujarú.
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oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 10/10/2022 - 10/10/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 10/10/2022 - 11/10/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: JUlio lESSa PENa
MaTrÍcUla: 377783
cPf: 02886170291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 860099
Portaria de diarias No. 55192/2022

oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZaÇÃo daS aTiVidadES 
coM rEMESSa dE iNforMaÇÕES ao fNdE, rElaTÓrio dE MoNiTora-
MENTo ViSiTa aS EScolaS. EEEM KM 2, EEEfM doM JoÃo Vi, EEEfM 
JoÃo SaNToS, EEEfM MESTrE lUciaNo, EEEfM PadrE SalES, EEEfM 
Profa aPoloNia PiNHEiro, EEEfM Maria aMÉlia dE VaScoNcEloS EE-
EfM Marilda fiGUEirEdo NUNES E EEEM cEl. PiNHEiro JUNior.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 28/11/2022 - 28/11/2022 Nº diárias: 0
caPaNEMa / TracUaTEUa / 28/11/2022 - 02/12/2022 Nº diárias: 4
TracUaTEUa / BElEM / 02/12/2022 - 02/12/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE lUiS da coSTa alVES
MaTrÍcUla: 5660866
cPf: 21204560200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 860091
Portaria de diarias No. 55193/2022

oBJETiVo: rEaliZaÇÃo daS aTiVidadES coM rEMESSa dE iNforMa-
ÇÕES ao fNdE, rElaTÓrio dE MoNiToraMENTo ViSiTa aS EScolaS. 
EEEM KM 2, EEEfM doM JoÃo Vi, EEEfM JoÃo SaNToS, EEEfM MES-
TrE lUciaNo, EEEfM PadrE SalES, EEEfM Profa aPoloNia PiNHEiro, 
EEEfM Maria aMÉlia dE VaScoNcEloS EEEfM Marilda fiGUEirEdo 
NUNES E EEEM cEl. PiNHEiro JUNior.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 28/11/2022 - 28/11/2022 Nº diárias: 0
caPaNEMa / TracUaTEUa / 28/11/2022 - 02/12/2022 Nº diárias: 4
TracUaTEUa / BElEM / 02/12/2022 - 02/12/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roBErTo carloS TaVarES SarMaNHo
MaTrÍcUla: 303704
cPf: 27040259249
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 860093
Portaria de diarias No. 55191/2022

oBJETiVo: rEaliZaÇÃo daS aTiVidadES coM rEMESSa dE iNforMa-
ÇÕES ao fNdE, rElaTÓrio dE MoNiToraMENTo ViSiTa aS EScolaS. 
EEEM KM 2, EEEfM doM JoÃo Vi, EEEfM JoÃo SaNToS, EEEfM MES-
TrE lUciaNo, EEEfM PadrE SalES, EEEfM Profa aPoloNia PiNHEiro, 
EEEfM Maria aMÉlia dE VaScoNcEloS EEEfM Marilda fiGUEirEdo 
NUNES E EEEM cEl. PiNHEiro JUNior.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 28/11/2022 - 28/11/2022 Nº diárias: 0
caPaNEMa / TracUaTEUa / 28/11/2022 - 02/12/2022 Nº diárias: 4
TracUaTEUa / BElEM / 02/12/2022 - 02/12/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaNa fraNciSca VilHENa GoNcalVES
MaTrÍcUla: 57212620
cPf: 05657300297
carGo/fUNÇÃo:
NUTricioNiSTa / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 860089
Portaria de diarias No. 55189/2022

oBJETiVo: rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo 
Na EScola (PddE 2019/2020/2021) , BEM coMo doS BENS PaTriMo-
NiaiS ENTrEGUES Por ESTa SEdUc Na EE dEP. raiMUNdo riBEiro dE 
SoUSa, EE rUi BarBoSa, rEcEBiMENTo doS rEfEridoS MaTEriaiS Via 
SiSPaT WEB, E aTUaliZaÇÃo dE SENHa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TUcUrUi / 04/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 3
TUcUrUi / BElEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HEliaNa dE faTiMa Maia MorEira
MaTrÍcUla: 57202459
cPf: 41073908291
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 860085
Portaria de diarias No. 55190/2022

oBJETiVo: rEaliZar ToMBaMENTo doS BENS diVErSoS BENS PaTri-
MoNiaiS ENTrEGUES Por ESTa SEdUc Na EE doM JoÃo Vi, EE Prof. 
cESar PiNHEiro, EE Maria alicE GEolaS M. carValHo E EE aNToNio 
MoraES do NaSciMENTo. BEM coMo doS BENS rEcEBiMENTo doS rE-
fEridoS MaTEriaiS Via SiSPaT WEB, E aTUaliZaÇÃo dE SENHa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 04/10/2022 - 04/10/2022 Nº diárias: 0
caPaNEMa / QUaTiPUrU / 04/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 3
QUaTiPUrU / BElEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaN KErlEEN cardoSo dE frEiTaS

MaTrÍcUla: 5500931
cPf: 44877323287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 860087
Portaria de diarias No. 55187/2022

oBJETiVo: EXEcUÇÃo do ProJETo dE MaPEaMENTo da aGricUlTUra 
faMiliar do ProGraMa dE aliMENTaÇÃo EScolar daS EScolaS ES-
TadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 17/10/2022 - 17/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / iTaiTUBa / 17/10/2022 - 20/10/2022 Nº diárias: 3
iTaiTUBa / SaNTarEM / 20/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HiNGrid alEXaNdra dE MENdoNca liMa
MaTrÍcUla: 5965177
cPf: 63069130259
carGo/fUNÇÃo:
NUTricioNiSTa / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 860079
Portaria de diarias No. 55188/2022

oBJETiVo: EXEcUÇÃo do ProJETo dE MaPEaMENTo da aGricUlTUra faMi-
liar do ProGraMa dE aliMENTaÇÃo EScolar daS EScolaS ESTadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 17/10/2022 - 17/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / iTaiTUBa / 17/10/2022 - 20/10/2022 Nº diárias: 3
iTaiTUBa / SaNTarEM / 20/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoYcE PiNHEiro doS aNJoS SilVa
MaTrÍcUla: 57212317
cPf: 86732633287
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 860083
Portaria de diarias No. 55203/2022

oBJETiVo: Participar da cerimônia da entrega da Escola Estadual de Ensi-
no fundamental e Médio “Professor Teodoro de rezende”.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaliNoPoliS / 04/10/2022 - 04/10/2022 Nº diárias: 0
SaliNoPoliS / BElEM / 04/10/2022 - 04/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliETH dE faTiMa da SilVa BraGa
MaTrÍcUla: 6030610
cPf: 28111435215
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario dE ESTado dE EdUcacao / EXEcUTiVa
ordENador: dElciENE loUrEiro corrEa cPf: 56335512220

Protocolo: 860072

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a Portaria de diÁria 54990/2022 , publi-
cada terça-feira, 13 de setembro de 2022 no Diário Oficial no 35.113 sob 
o Protocolo: 851551.
ordenador de despesa: Nilda Maria doS SaNToS dE oliVEira  
cPf:60799382272

Protocolo: 859861

oUtras MatÉrias
.

GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
Portaria Nº.: 8408/2022 de 26/09/2022

de acordo com processo nº 2022/1074833
Conceder, a contar de 17/08/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
aldEMira corrEa GUiMaraES, matrícula Nº 454168/1, assist. admi-
nist., lotada na assessoria de rede fisica/Belém

Portaria Nº.: 8409/2022 de 26/09/2022
de acordo com processo Nº 2022/1015269
Conceder, a contar de 01/09/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
ZUlEidE SaNToS dE oliVEira, matrícula Nº 5404703/1, assist.administ., 
lotada na divisão de cadastro/Belém.

Portaria Nº.: 8410/2022 de 26/09/2022
de acordo com processo nº2022/1015269
conceder, a contar de 01/09/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, o servidor 
Joao aSSUNÇÃo da SilVa JUNior, matrícula Nº 57214603/1, assist ad-
minist., lotado na divisão de cadastro/Belém.

Portaria Nº.: 8411/2022 de 26/09/2022
de acordo com processo nº 2022/1015269
Conceder, a contar de 01/09/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, o servidor 
EliElSoN aNdradE PiNHEiro, matrícula Nº 5896651/1, assist.administ. 
, lotado na divisão de cadastro/Belém.

Portaria N.º:6986/2022 de 26/09/2022
revogar, a contar de 16/09/2022, a cessão para a EScola dE GoVErNaNÇa 
PUBlica do ESTado do Pará, da servidora Marcia criSTiNa SaNToS 
SilVa, matricula nº 5902669/1, Especialista em Educação, concedida 
através da PorTaria Nº 5754/2022 de 31/08/2020, sem ônus para o 
Órgão de origem.
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reVoGar
Portaria N.º:8579/2022 de 30/09/2022

revogar, a contar de 01/05/2022, a Portaria col. nº 000083/2019 de 
18/02/2019, que concedeu Gratificação de Tempo Integral, no percentual 
de 60% (SSESSENTa PorcENTo), em relação a servidora riTa Maria 
fErrEira doS SaNToS, matricula nº 225860/1, Escrevente datilografo 
lotada na Seção de cadastro da capital/Belém.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.8491/2022 de 28/09/2022

Nome:Maria dE loUrdES doS SaNToS lUZ
Matrícula:6301967/1cargo:Servente
lotação:EEEfM Getulio Vargas/altamira
Período:03/10/22 a 01/12/22 – 02/12/22 a 30/01/23
Triênios:01/03/90 a 28/02/93 – 01/03/93 28/02/96

Portaria Nº.8492/2022 de 28/09/2022
Nome:daYaNNE dE MoraES SaNToS
Matrícula:57212432/1cargo:assist.administ.
lotação:EEEfM Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:03/02/15 a 02/02/18

Portaria Nº.8493/2022 de 28/09/2022
Nome:criSTiNa rUfiNo SaNToS
Matrícula:57215127/1cargo:assist.administ.
lotação:EE Prof. aluisio lopes Martins/Santarem
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:16/02/09 a 15/02/12

Portaria Nº.8494/2022 de 28/09/2022
Nome:dEidiaNE rodriGUES BalHEiro
Matrícula:57212476/1cargo:assist.administ.
lotação:EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:03/02/15 a 02/02/18

Portaria Nº.8506/2022 de 28/09/2022
Nome:GraciETE da SilVa cUNHa MarTiNS
Matrícula:461482/1cargo:ag. de Portaria
lotação:EE ruth rosita de Nazare Gonzales/Belém
Período:24/10/22 a 22/12/22
Triênios:01/09/97 a 31/08/00

Portaria Nº.8507/2022 de 28/09/2022
Nome:lUZia do Socorro fErrEira dE liMa
Matrícula:762547/1cargo:Servente
lotação:EEfM Prof Paulo cesar c rodrigues/castanhal
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:02/06/89 a 01/06/92

Portaria Nº.8508/2022 de 28/09/2022
Nome:dEBora MiraNda SaNToS
Matrícula:57211397/1cargo:Servente
lotação:EE frei othmar/Santarem
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:29/12/14 a 28/12/17

Portaria Nº.8509/2022 de 28/09/2022
Nome:KaTYa NaTalY do Socorro foNSEca da SilVa
Matrícula:5294851/2cargo:Espec. Em Educação
lotação:diretoria de Ensino/Belém
Período:02/10/22 a 30/11/22
Triênios:23/08/08 a 22/08/11

Portaria Nº.8452/2022 de 27/09/2022
Nome:Elda carla NaTiVidadE rUcKdaScHEl
Matrícula:54197713/2cargo:Professor
lotação:EE Padre Salvador Tracaiolli/castanhal
Período:30/09/22 a 28/11/22
Triênios:01/08/13 a 31/07/16

Portaria Nº.8453/2022 de 27/09/2022
Nome:SilVia SHEila PiNTo fErrEira
Matrícula:57217418/1cargo:assist.administ.
lotação:EE Benicio lopes/castanhal
Período:30/09/22 a 28/11/22
Triênios:26/05/12 a 25/05/15

Portaria Nº.8454/2022 de 27/09/2022
Nome:roZilda rodriGUES MoTa
Matrícula:57193676/2cargo:Professor
lotação:EE Terezinha de Jesus f lima/abaetetuba
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:27/08/12 a 26/08/15

Portaria Nº.8455/2022 de 27/09/2022
Nome:MiriaN dE oliVEira VarEla
Matrícula:5902759/1cargo:Professor
lotação:EEEM Severo alves/Breu Branco
Período:30/09/22 a 28/11/22
Triênios:14/08/15 a 13/08/18

Portaria Nº.8456/2022 de 27/09/2022
Nome:EriToN MarTiNS doS SaNToS
Matrícula:5890719/1cargo:Tecnico em G Publica
lotação:divisão de Prestação de contas/Belém
Período:03/10/22 a 01/11/22
Triênios:21/07/14 a 20/07/17

Portaria Nº.8457/2022 de 27/09/2022
Nome:Maria JErciNEi GadElHa
Matrícula:57214386/1cargo:Servente
lotação:EE Prof dairce Pedroso Torres/altamira
Período:31/10/22 a 29/12/22 – 30/12/22 a 27/02/23
Triênios:20/02/12 a 19/02/15 – 20/02/15 a 19/02/18

Portaria Nº.8458/2022 de 27/09/2022
Nome:lUciENE dE oliVEira MacEdo
Matrícula:429848/1cargo:ag. de Portaria
lotação:EEEfM Padre Jose Nicolino de Souza sede/oriximina
Período:07/10/22 a 05/12/22
Triênios:16/04/14 a 15/04/17

Portaria Nº.8459/2022 de 27/09/2022
Nome:lUcia PiNHo doS SaNToS
Matrícula:57212401/1cargo:assist.administ.
lotação:EE dr Gaspar Viana/ananindeua
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:04/02/12 a 03/02/15

Portaria Nº.8460/2022 de 27/09/2022
Nome:EliS NaZarE SarMENTo GaYa
Matrícula:5017114/1cargo:assist.administ.
lotação:EE dr Justo chermont/Belém
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:01/08/11 a 31/07/14

Portaria Nº.8461/2022 de 27/09/2022
Nome:claUdia lUiZa loPES PradElla
Matrícula:57214751/1cargo:assist.administ.
lotação:EEEM dr Geraldo M de castro/Maraba
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:20/02/12 a 19/02/15

Portaria Nº.8462/2022 de 27/09/2022
Nome:aNa Maria lEao PaES
Matrícula:554146/1cargo:Escrev.datil.
lotação:anexo i da EEEM Prof Maria Elizete f Nunes/Breves
Período:01/11/22 a 30/12/22
Triênios:02/04/88 a 01/04/91

Portaria Nº.8463/2022 de 27/09/2022
Nome:JorGE da coSTa daMaScENo
Matrícula:57213644/1cargo:aux. operacional
lotação:diretoria de Ensino/Belém
Período de Gozo:03/10/22 a 01/11/22
Periodo aquisitivo:04/02/09 a 03/02/12

Portaria Nº.6991/2022 de 27/09/2022
Nome:aNdrE faBiaNo dE oliVEira coSTa
Matrícula:57203594/1cargo:Professor
lotação:EE Magalhaes Barata/Sta izabel do Pará
Período:01/10/22 a 29/11/22
aquisitivo:05/09/17 a 09/04/22

Portaria Nº.8406/2022 de 27/09/2022
Nome:dJaNE MoraES SilVa
Matrícula:57210163/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE antonio lemos/Sta izabel do Pará
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:12/11/08 a 11/11/11

Portaria Nº.8418/2022 de 26/09/2022
Nome:dalVa lUcia caNEllaS da SilVa
Matrícula:406716/1cargo:ag. de Portaria
lotação:assessoria de rede fisica/Belém
Período:03/10/22 a 01/11/22
Triênios:01/11/94 a 31/10/97

Portaria Nº.8434/2022 de 26/09/2022
Nome:WaNdrE GUilHErME dE caMPoS liSBoa
Matrícula:6320449-2cargo:Professor
lotação:diretoria de Ensino/Belem
Período:19/09/22 a 17/11/2022
Triênios:28/02/1997 a 27/02/2000

Portaria Nº.8433/2022 de 26/09/2022
Nome:iVaNa lUcia liMa dE caMPoS
Matrícula:5309158-1cargo:Espec. em Educação
lotação:EEEM raimunda Sena da Silva/curuçá
Período:12/09/2022 a 10/11/2022
Triênios:19/11/2011 a 18/11/2014

Portaria Nº.8436/2022 de 27/09/2022
Nome:aNdrEia criSTiNa fEdEliS
Matrícula:5396255-3cargo:Espec. em Educação
lotação:EE deocleciano alves Moreira/conceição do araguaia
Período:01/10/2022 a 30/10/2022
Triênios:21/11/2011 a 20/11/2014

Portaria Nº.8437/2022 de 27/09/2022
Nome:aNdrEia criSTiNa fEdEliS
Matrícula:5396255-3cargo:Espec. em Educação
lotação:EE deocleciano alves Moreira/conceição do araguaia
Período:31/10/2022 a 29/12/2022
Triênios:21/11/2014 a 20/11/2017

Portaria Nº.6988/2022 de 27/09/2022
Nome:aNdrEia criSTiNa fEdEliS
Matrícula:5396255-3cargo:Espec. em Educação
lotação:EE deocleciano a. Moreira/conceição do araguaia
Período de Gozo:30/12/2022 a 28/01/2023
Periodo aquisitivo:21/11/2017 a 25/06/2022

Portaria Nº.8438/2022 de 27/09/2022
Nome:criSTiaNE da SilVa TriNdadE
Matrícula:57213663-1cargo:assistente administrativo
lotação:EE Maria luiza da costa rego/icoaraci
Período:29/09/2022 a 27/11/2022
Triênios:09/02/2009 a 08/02/2012
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Portaria Nº.8439/2022 de 27/09/2022
Nome:raiMUNda liMa SilVa
Matrícula:370932-2cargo:Professor
lotação:EE conego leitão/castanhal
Período:01/10/2022 a 29/11/2022
Triênios:29/01/2010 a 28/01/2013

Portaria Nº.8440/2022 de 27/09/2022
Nome:Maria do Socorro daNTaS da cUNHa
Matrícula:5467365-1cargo:Professor
lotação:centro de Educ de Jov e adul luiz octavio Per/Belem
Período:01/10/2022 a 29/11/2022
Triênios:01/02/2013 a 31/01/2016

Portaria Nº.8441/2022 de 27/09/2022
Nome:Marcia criSTiNa GUiMaraES dE oliVEira
Matrícul:448915/1:cargo:Professor
lotação:EE. José Bonifácio/Belém
Período:26/10/22 a 24/12/22 – 25/12/22 a 22/02/23
Triênios:14/04/12 a 13/04/15 – 14/04/15 a 13/04/18

Portaria Nº.8442/2022 de 27/09/2022
Nome:dENiSE irENE foNSEca Maia
Matrícula:5277523/2cargo:Esp. em Educação
lotação:EE. Eneida de Morães/ananindeua
Período:30/09/22 a 28/11/22
Triênios:21/11/08 a 20/11/11

Portaria Nº.8443/2022 de 27/09/2022
Nome:JUliaNa aPoSTolo coloMBi
Matrícula:5839181/2cargo:Professor
lotação:EE. antônio Brasil Sede/Tome-açu
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:22/04/06 a 21/04/09

Portaria Nº.8444/2022 de 27/09/2022
Nome: diNair da SilVa GoNÇalVES
Matrícula:5189578/1cargo:Escrevente datilografo
lotação:EE. oneide de Souza Tavares/ananindeua
Período:17/10/22 a 15/12/22 – 16/12/22 a 13/02/23
Triênios:06/03/91 a 05/03/94 a 06/03/94 a 05/03/97

Portaria Nº.8445/2022 de 27/09/2022
Nome:Maria SUEli MoNTEiro dE aMoriM
Matrícula:57214156/1cargo:ass. administrativo
lotação:EEfM Profº Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:16/03/09 a 15/03/12

Portaria Nº.8447/2022 de 27/09/2022
Nome:roQUE TaVarES lEal
Matrícula:5821975/2cargo:Professor
lotação:EE. Profª romana Tavares leal/Santarém
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:06/10/10 a 05/10/13

Portaria Nº.8446/2022 de 27/09/2022
Nome:GEcilENE MaGalHÃES MariNHo BarroS
Matrícula:5900050/1cargo:Esp. em Educação
lotação:EE. Graziela Moura ribeiro/Belém
Período:01/12/20 a 29/01/21
Triênios:28/05/12 a 27/05/15

Portaria Nº.8583/2022 de 30/09/2022
Nome:MiracY fraNca MoNTEiro JUNior
Matrícula:5753406/2cargo:Professor
lotação:EE Jose de alencar/Santarem
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:19/05/09 a 18/05/12

LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:8465/2022 de 27/09/2022

conceder licença Maternidade, a Maria aNToNia rodriGUES ViEira, 
Matricula nº 5914303/2, Professor, lotada na EE Prof leonidas Monte/aba-
etetuba, no período de 21/06/22 a 17/12/22.

Portaria Nº.:8464/2022 de 27/09/2022
conceder licença Maternidade, a Maria aNToNia rodriGUES ViEira, 
Matricula nº 5914303/3, Professor, lotada na anexo da EEEf Benvinda de 
araujo Pontes/abaetetuba , no período de 21/06/22 a 17/12/22.

Portaria Nº.:8450/2022 de 27/09/2022
conceder licença Maternidade, a MarGarETH doS SaNToS liMa, Ma-
tricula n 57226290/1 assistente administrativo, lotada na EE Jose Maria 
Machado/Barcarena, no período de 04/07/22 a 30/12/22.

Portaria Nº.:8421/2022 de 26/09/2022
conceder licença Maternidade, a SUSY da SilVa SaNToS, Matricula nº 
5953169/1, assistente administrativo, lotada na EEEfM Getulio Vargas/
altamira, no período de 05/09/22 a 03/03/23.

Portaria Nº.:8419/2022 de 26/09/2022
conceder licença Maternidade, a MarilENE SilVa MaUES, Matricula nº 
57194982/2,Especialista em Educação, lotada na diretoria de Ensino/Be-
lém, no período de 03/10/22 a 31/03/23.

Portaria Nº.:1496/2022 de 11/08/2022
conceder licença Maternidade a JaNaiNa PiNHEiro GoNÇalVES, matri-
cula nº 5928621/2, Professor, lotada na EEEM Pedro Teixeira/abaetetuba, 
no período de 09/08/2022 a 04/02/2023.

LiceNÇa casaMeNto
Portaria Nº.:8412/2022 de 26/09/2022

conceder licença casamento a roNNEr PiNHEiro dE SENa, matricula nº 
57210633/1, Vigia, lotado na cEEM. Pres. fernando Henrique, no período 
de 31/07/2022 a 05/08/2022.

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:8451/2022 de 27/09/2022

conceder licença Paternidade, a HElBEN alBUQUErQUE alVES, Matricula 
n 57203668/1, Professor, lotada na EEEfM do campo Professora Benedita 
lima araujo/abaetetuba, no período de 11/09/22 a 30/09/22.

Portaria Nº.:8420/2022 de 26/09/2022
conceder licença Maternidade, a aldair coSTa doS SaNToS , Matricula 
nº 5897339/1, Servente, lotada na EEEfM Getulio Vargas/altamira, no pe-
ríodo de 05/09/22 a 24/09/22.

aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:8556/2022 de 28/06/2022

autorizar o afastamento, no período de 26/12/2022 à 23/01/2023, referente 
ao exercício de 2022, da servidora aNdrEa VElaSco rodriGUES, 
matricula 57224125/1, assistente administrativo, lotada na diretoria 
de recursos Humanos/Belém, nesta Secretária, para gozo (29) dias de 
férias residuais interrompidas pela PorTaria Nº 5652/2022-SaGEP de 
22/06/2022, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará de 23/06/2022.

Portaria Nº.:590/2022 de 25/08/2022
Nome: Maria EliSETE SaNTaNa VirGUliNo
Matrícula:57208134/1 Período:14/11/22 à 28/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf dr laureno francisco alves de Melo/castanhal

Portaria Nº.:8498/2022 de 28/09/2022
Nome: Maria do Socorro dE SoUZa dE oliVEira
Matrícula:5559774/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE rodrigues Pinage/Belém

Portaria Nº.:8499/2022 de 28/09/2022
Nome: aNa PaUla cHErMoNT dE oliVEira
Matrícula:5560977/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE rodrigues Pinage/Belém

Portaria Nº.:8500/2022 de 28/09/2022
Nome: KariNa BarBoSa Bordalo
Matrícula:57209346/1 Período:22/11/22 à 05/01/23Exercício:2022
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém

Portaria Nº.:8501/2022 de 28/09/2022
Nome: SiNara BErNardo diaS
Matrícula:57209433/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Panorama XXi/Belém

Portaria Nº.:8502/2022 de 28/09/2022
Nome: MaridElMa Prado dE MaToS fErrEira
Matrícula:57209156/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EE Profª consuelo coelho e Souza/ananindeua

Portaria Nº.:8503/2022 de 28/09/2022
Nome: aNa criSTiNa fariaS doS SaNToS
Matrícula:3241718/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf São Jeronimo/Belém

Portaria Nº.:8504/2022 de 28/09/2022
Nome: aNToNio JUNior riBEiro loPES
Matrícula:5943081/1 Período:15/11/22 à 14/12/22Exercício:2021
Unidade:EE Paulino de Brito/Belém

Portaria Nº.:8505/2022 de 28/09/2022
Nome: daYSE TaTiaNE MiraNda PaSTaNa
Matrícula:57208673/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EEProf camilo Salgado/Belém

Portaria Nº.:8564/2022 de 30/09/2022
Nome:THaiS arEdE MarQUES
Matrícula:5901638/1Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.Paes de carvalho/Belém

Portaria Nº.:8565/2022 de 30/09/2022
Nome:roQUidEa loBo ViaNa da SilVa
Matrícula:5948720/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.centro informática da Educação/Belém

Portaria Nº.:8448/2022 de 27/09/2022
Nome:lEa aGria MacHado
Matrícula:5901501/1Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.Jorge lopes raposo/icoaraci

Portaria Nº.:8449/2022 de 27/09/2022
Nome:Marco aNToNio VilHENa carValHo
Matrícula:57208531/1Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.ruth rosita de Nazare Gonzales/Belém

Portaria Nº.:8468/2022 de 27/09/2022
Nome:EliENE BriTo PaSSoS
Matrícula:5610850/1Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.consuelo coelho e Souza/ananindeua

Portaria Nº.:8469/2022 de 27/09/2022
Nome:KirlEY criSTiNa loPES dE alMEida
Matrícula:57209916/1Período:22/11/22 à 05/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.José Marcelino de oliveira/ananindeua

Portaria Nº.:1053/2022 de 26/09/2022
Nome: JaNaiNa SilVa rodriGUES
Matrícula:57194863-1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EE Nelson rebelo/Marapanim

Portaria Nº.:1035/2022 de 26/09/2022
Nome: JaNaiNa SilVa rodriGUES
Matrícula:57194863-1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Nelson rebelo/Marapanim

Portaria Nº.:816/2022 de 26/09/2022
Nome: lEila daS GracaS fErrEira rodriGUES
Matrícula:368601-1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM 28 de Janeiro/castanhal
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Portaria Nº.:328/2022 de 26/09/2022
Nome: fraNciNETE do Socorro oliVEira da coNcEiÇÃo
Matrícula:57208127-1 Período:21/11/22 à 20/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM frei Miguel de Bulhoes/S. Miguel do Guama

Portaria Nº.:960/2022 de 26/09/2022
Nome: riZaldo da SilVa PErEira
Matrícula:57208160-1 Período:14/11/22 à 28/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM deusarina Silva rodrigues/castanhal

Portaria Nº.:537/2022 de 26/09/2022
Nome: lUciaNa da SilVa caBral
Matrícula:57208129-1 Período:12/11/22 à 26/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM clotilde Pereira/castanhal

Portaria Nº.:544/2022 de 26/09/2022
Nome: NaNcilENE dE JESUS MoraES SilVa
Matrícula:57208188-1 Período:12/11/22 à 26/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM clotilde Pereira/castanhal

Portaria Nº.:548/2022 de 26/09/2022
Nome: roZiaNE araUJo GUilHErME
Matrícula:57234103-1 Período:12/11/22 à 26/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM clotilde Pereira/castanhal

Portaria Nº.:550/2022 de 26/09/2022
Nome: SaNdra HElENa BarBoSa dE araUJo
Matrícula:57208177-1 Período:13/11/22 à 27/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM clotilde Pereira/castanhal

Portaria Nº.:695/2022 de 26/09/2022
Nome: Maria lENicE MoNTEiro dE araUJo
Matrícula:5896282-1 Período:18/11/22 à 17/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM 28 de Janeiro/castanhal

Portaria Nº.:553/2022 de 26/09/2022
Nome: TaYS ModESTo BraGa
Matrícula:57208181-1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM clotilde Pereira/castanhal

Portaria Nº.:809/2022 de 26/09/2022
Nome: ElBiKa PaMElla MoTa liMa
Matrícula: 57208730-1Período:11/11/22 à 25/12/22Exercício:2022
Unidade:8ª Ure/castanhal

Portaria Nº.:188/2022 de 26/09/2022
Nome: iNGrid racHEl dE liMa TElES
Matrícula:5953172-1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Polivalente/altamira

Portaria Nº.:175/2022 de 26/09/2022
Nome: PoliaNa da coSTa rESENdE GUEdES
Matrícula:54183005-2 Período:06/11/22 à 20/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Jose Wilson Pereira leite/conceição do araguaia

Portaria Nº.:176/2022 de 26/09/2022
Nome: Maria Socorro NoGUEira liNo
Matrícula:5760194-2 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Jorceli Silva Sestari/Santana do araguaia

Portaria Nº.:198/2022 de 27/09/2022
Nome: ElaiNE PErEira dE SoUZa
Matrícula:57215678-1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2020
Unidade:EEEM Simao Jacinto dos reis/Tucuruí

Portaria Nº.:194/2022 de 22/09/2022
Nome: GlaUdSoN XaViEr BarroS
Matrícula:57234034-1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Simao Jacinto dos reis/Tucuruí

Portaria Nº.:166/2022 de 27/09/2022
Nome: TrYcia coNcEiÇÃo NoGUEira dE aGUiar
Matrícula: 5805015-2Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM raimundo laureano da S. Souza/Paragominas

Portaria Nº.:145/2022 de 26/09/2022
Nome: claUTEVir GoMES dE BriTo
Matrícula:57200558-2 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM irmã agnes Vinequier/ipixuna do Pará

Portaria Nº.:8513/2022 de 28/09/2022
Nome: iNaiE dEl caSTillo aNdradE NEVES
Matrícula:57226001/2 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém

Portaria Nº.:8510/2022 de 28/09/2022
Nome: roSENEY GoNÇalVES dE SoUZa
Matrícula:5899821/1 Período:21/10/22 à 04/12/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

Portaria Nº.:8511/2022 de 28/09/2022
Nome: PEdro TEiXEira dE carValHo
Matrícula:751464/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém

Portaria Nº.:8477/2022 de 27/09/2022
Nome: aMilToN dE SoUZa TEiXEira
Matrícula:5949666/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém

Portaria Nº.:8574/2022 de 30/09/2022
Nome: Maria do Socorro GoNÇalVES SaNdiM
Matrícula:57209154/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof Palmira Gabriel/icoaraci

Portaria Nº.:8575/2022 de 30/09/2022
Nome: aNToNio daMiao MENdES dE aBrEU
Matrícula:5890684/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:centro de Educ de Jov e adul Prof luiz octavio Per/Belém

Portaria Nº.:8576/2022 de 30/09/2022
Nome: lorENa NUNES BoNfaNTE
Matrícula:54189466/2 Período:21/11/22 à 20/12/22Exercício:2022
Unidade:EE leonor Nogueira/Belém

retiFicar
Portaria Nº.:6987/2022 de 26/09/2022

Retificar na PORTARIA Nº 6889/1990 DE 04/05/1990, que demitiu , por 
abandono de Emprego, a servidora KiVia dE SoUZa faria, matricula 
0761788/010, lotada na assessoria de rede fisica, nesta Secretaria, do 
emprego de assistente Tecnico ref.XXVii, o a contar de 01/08/1988 para 
01/01/1990, para fins de regularização funcional

Portaria Nº.:8556/2022 de 30/09/2022
Retificar na PORTARIA Nº 6365/2022 de 11/07/2022, que concedeu 45 
dias de férias regulamentares, periodo de 04/07/2022 a 17/08/2022 para 
01/12/2022 a 14/01/2023, referente ao exercicio de 2022, do servidor 
odiValdo SilVa doS aNJoS, matricula 349780/1, Professor colaborador, 
lotado na diretoria de assistencia ao Estudante/Belém.

Protocolo: 860105

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

NoMeaÇÃo Na UNiVersidade do estado do ParÁ - UePa, 
coM FiNs de reGULariZaÇÃo FUNcioNaL

Protocolo: 2021/825254
Portaria N° 3949/22, de 22 de seteMBro de 2022.

r E S o l V E:
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
iZaBEl SaNToS da crUZ, para exercer o cargo de ProfESSor aUXiliar 
- 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: 859857
eXoNeraÇÃo a Pedido

Protocolo: 2022/1151554
Portaria N° 4063/22 de 30 de seteMBro de 2022.

r E S o l V E: EXoNErar, a pedido, a servidora NaTácia da SilVa E 
SilVa, id. funcional nº 57190313/ 3, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, 
lotado no caMPUS dE caMETá, a contar de 01.10.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

eXoNeraÇÃo a Pedido
Protocolo: 2022/1244196

Portaria N° 4020/22 de 28 de seteMBro de 2022.
r E S o l V E :
EXoNErar, a pedido, o servidor rENor GoNcalVES dE caSTro NETo, 
id. funcional nº 5940836/ 1, cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado no 
caMPUS dE MaraBá, a contar de 26.09.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 859842
coMissÃo de siNdicÂNcia

Protocolo: 2022/1253873
Portaria N° 4031/22, de 28 de seteMBro de 2022

 r E S o l V E :
 art. 1º – ProrroGar por 30 (trinta) dias, a portaria 3332/22 de 10 de 
agosto de 2022, publicada no doE nº 35.075 de 11 de agosto de 2022
PrESidENTE da coMiSSÃo id. fUNcioNal carGo
Hélio raymundo ferreira filho 57193285/1 ProfESSor adJUNTo
MEMBroS
Waldecir Pereira Pinheiro 54188861/2  TÉcNico a
Patrícia de castro Begot Barros 5824184/1 TÉcNico c
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclu-
sivo no prazo legal, conforme previsto no art. 201, Parágrafo único do rJU, 
a contar da data de publicação da presente portaria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 859855
coMissÃo de siNdicÂNcia

Protocolo: 2018/204359
Portaria N° 4037/22, de 29 de seteMBro de 2022

r E S o l V E :
art. 1º – TorNar SEM EfEiTo a Portaria 1918/20 de 20 de outubro de 
2021, publicada no doE 34.384, de 23 de outubro de 2021;
art. 2º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo de Processo administrativo disciplinar 
- Pad, para apurar os fatos supramencionados, composta dos seguintes 
servidores;
PrESidENTE da coMiSSÃo id. fUNcioNal carGo
Marcia HElENa raPoSoMoTa 5794358/1 Técnico c
MEMBroS
ádila SiMoNE BarBoSa VarEla  5532892/4  agente administrativo c
fraNciSco PiNHEiro PErEira 3153266/1 assistente administrativo
art. 3º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclu-
sivo no prazo legal, conforme previsto no art. 208.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 859852
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aUXÍLio tese/dissertaÇÃo
Protocolo: 2022/1073804

Portaria N° 4046/22, de 30 de seteMBro de 2022.
coNcEdEr auxílio Tese/dissertação ao(a) servidor(a) Nair lUcia liMa 
dE SoUSa, id. funcional nº 57234909/1, cargo de TEcNico B, lotado na 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS V, referente à defesa de 
Tese de mestrado em Propriedade intelectual e Transferência de Tecnologia 
para a inovação, pelo instituto federal do Pará - ifPa, correspondente a 
80% sobre o vencimento base da docente.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

aUXÍLio tese/dissertaÇÃo
Protocolo: 2022/1048850

Portaria N° 4033/22, de 28 de seteMBro de 2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr auxílio Tese/dissertação ao(a) servidor(a) aPio ricardo Na-
ZarETH diaS, id. funcional nº 54191258/ 2, cargo de TEcNico c, lotado 
na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, referente à defesa 
de Tese de doutorado em doenças Tropicais, pela Universidade federal do 
Pará - UfPa, correspondente a 80% sobre o vencimento base da docente.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 859847
coNcessÃo de aUXiLio iNstaLaÇÃo

Protocolo: 2022/1243629
Portaria N° 4047/22, de 30 de seteMBro de 2022

r E S o l V E:
coNcEdEr, auxílio instalação no valor de 100% da remuneração ao(a) 
servidor(a) lEoNY lUiS loPES NEGrao, id. funcional nº 57233067/ 1, 
cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no caMPUS dE caSTaNHal, 
referente ao afastamento para participar do estágio Pós - doutorado, pela 
Universidade federal de São carlos - UfScar.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 859844
aFastaMeNto de serVidor/ cUrso de PÓs GradUaÇÃo

Protocolo: 2022/431333
Portaria N° 4045/22, de 29 de seteMBro de 2022.

r E S o l V E:
i – aUToriZar, o afastamento Parcial da servidora ElEN VaNESSa coS-
Ta da SilVa, id. funcional nº 55589875/ 2, cargo de ProfESSor aSSiS-
TENTE iV - TidE, lotada no dEParTaMENTo dE TEcNoloGia dE aliMEN-
ToS, objetivando realização de estágio em nível de Pós – doutorado, pela 
Universidade federal do Pará, no período de 01.08.2022 a 30.07.2023.
ii - conceder Bolsa Estadual de Pós-Graduação, no período de 01.08.2022 
a 30.07.2023, nos termos da resolução 3897/22-coNSUN de 21.07.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 859849
NoMeaÇÃo de carGo eM coMissÃo

Protocolo: 2022/1151554
Portaria N° 4064/22, de 30 de seteMBro de 2022.

r E S o l V E :
NoMEar, iVETE fUrTado riBEiro caldaS, id. funcional nº 54190262/ 
4, para exercer o cargo em comissão de coordenadora de campus de 
interiorização (cametá), código GEP-daS 011.3, a contar de 01.10.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 859839
Portaria de eLoGio

Protocolo: 2022/1247896
Portaria N° 4042/22, de 29 de seteMBro de 2022.

r E S o l V E:
aGradEcEr e EloGiar o professor rUBENS cardoSo da SilVa, id fun-
cional 3175618/3, pela PrESTEZa, dEdicaÇÃo, Eficácia E coMProMiS-
So prestados a esta instituição de Ensino Superior, no exercício de sua 
função como reitor da UEPa, no quadriênio 2017-2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 859860

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/970329

Portaria N° 4029/22, de 28 de seteMBro de 2022.
r E S o l V E :
coNcEdEr ao(a) servidor(a) cESar aUGUSTo dE SoUZa SaNToS, id. 
funcional nº 5076609/ 1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) 
no(a) dEParTaMENTo dE ciENciaS dE MoViMENTo HUMaNo, 120 (cento 
e vinte) dias de licença Prêmio, no período de 01. 10.2022 a 28.01.2023, 
referente ao triênio:
12/02/1990 a 11/02/1993 = 60 (sessenta) dias
12/02/1993 a 11/02/1996 = 60 (sessenta) dias
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/1049096

Portaria N° 4027/22, de 28 de seteMBro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) EdUardo MiraNda dE PaiVa, id. funcio-
nal nº 5829011/ 5, cargo de TEcNico B, lotado(a) no(a) coordENa-
doria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 60 (sessenta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 03.09.2011 a 02.09.2014, no período de 
01.12.2022 a 29.01.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/1053609

Portaria N° 4030/22, de 28 de seteMBro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) daNiElE Socorro dE BriTo SoUZa Pai-
Va, id. funcional nº 57174600/ 3, cargo de TEcNico c, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 60 (sessenta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênio de 12.12.2014 a 11.12.2017, no 
período de 01.12.2022 a 29.01.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/1026083

Portaria N° 4028/22, de 28 de seteMBro de 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) aNdrE dE MoUra carValHo, id. 
funcional nº 57200758/1, na função de TEcNico B, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii , goze de 30(trinta) 
dias restantes de licença Prêmio, concedido pela PorTaria Nº 1719, de 
18.09.2020, referente ao triênio de 10.07.2014 a 09.07.2017, no período 
de 01.11.2022 a 30.11.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 859859

.

.

errata
.

errata ao editaL Nº 093/2022 – UePa
seLeÇÃo de oriGiNais Para LiVros iMPressos da editora da UNi-

Versidade do estado do ParÁ – aNo 2022-2023
a Universidade do Estado do Pará (UEPa), a Pró-reitoria de Pesqui-
sa e Pós-Graduação (Propesp) e a Editora da Universidade do Esta-
do do Pará (Eduepa) tornam público a retificação no Cronograma EDI-
TAL Nº 093/2022 – UEPA conforme especificado abaixo, mantendo-se 
inalterados os demais itens e subitens do referido edital:
oNde se LÊ:
6. croNoGraMa
6.1. lançamento do Edital: 25 de agosto de 2022.
6.2. Prazo para impugnação do edital: até 02 de setembro de 2022.
6.3.Prazo de submissão: de 05 de setembro até 30 de setembro de 2022.
6.4. Homologação da submissão: 14 de outubro de 2022 (período para 
a Eduepa verificar se o texto submetido atende às regras do edital e se a 
documentação confere);
6.5. divulgação dos resultados pela Editora: 25 de novembro de 2022 
(após avaliação por pareceristas ad hoc e aprovação pelo conselho Edito-
rial da Editora);
6.6. Prazo de recurso: 10 (dez) dias, a contar da divulgação do resultado.
Leia-se:
6. croNoGraMa
6.1. lançamento do Edital: 25 de agosto de 2022.
6.2. Prazo para impugnação do edital: até 02 de setembro de 2022.
6.3. Prazo de submissão: de 05 de setembro até 19 de oUTUBro 
de 2022.
6.4. Homologação da submissão: 28 de oUTUBro de 2022 (período para a 
Eduepa verificar se o texto submetido atende às regras do edital e se a do-
cumentação confere);
6.5. divulgação dos resultados pela Editora: 20 de dEZEMBro de 2022 
(após avaliação por pareceristas ad hoc e aprovação pelo conselho Edito-
rial da Editora);
6.6. Prazo de recurso: 03 (três) dias úteis, a contar da divulgação do re-
sultado.
Belém-Pa, 25 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 859687

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao coNtrato
Pae Nº 2022/1159793– UePa

Processo oriGiNÁrio N. 2021/291273-–UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 03/2022 - UePa

Nº TErMo: 1
claSSificaÇÃo: oBra
daTa dE aSSiNaTUra: 29/09/2022
MoTiVo: Prorrogação do prazo de vigência
JUSTificaTiVa: Prorrogar o prazo de vigência do contrato n. 03/2022-
UEPa por 120 dias
Valor do TErMo: xxxx
iNÍcio da ViGÊNcia : 02/10/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 30/01/2023
foro: BElÉM/Pa
doTaÇÃo orÇaMENTária
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funcional Programática: xxxxx
Elemento de despesa: xxxx
fonte do recurso: xxxxx
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 02.100.753/0001-02
NoME: ENGEVEl coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda,
LOGRADOURO: Av. Rômulo Maiorana, 700, Torre Vitta Office, Sala 1608
Bairro: Marco
cEP: 66.093-672
cidadE: Belém
Uf: Pa
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 859662
aditiVo ao coNtrato

Pae Nº Nº 2022/940467 – UePa
Processo oriGiNÁrio N. Nº 2019/133395 -–UePa

Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 033/2019 - UEPa
Nº TErMo: 3
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 26/09/2022
MoTiVo: Prorrogação do prazo de vigência e reajuste
JUSTificaTiVa: Prorrogar o prazo de vigência e reajustar valor do contrato 
n. 33/2019-UEPa
Valor do TErMo: r$ 10.565,26 (dez Mil e Quinhentos e Sessenta e cinco 
reais e Vinte e Seis centavos)
iNÍcio da ViGÊNcia : 15/10/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 14/10/2023
foro: BElÉM/Pa
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 7 4 2 0 1 . 1 2 . 3 6 4 . 1 5 0 6 . 8 8 7 0
Elemento de despesa: 339039
fonte do recurso: 0102
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 20.702.476/0001-81
NoME: aMBiENTal SErViÇoS E TraNSPorTE dE rESÍdUoS EirEli,
loGradoUro: avenida rui Barbosa, n° 3597
Bairro: liberdade
cEP: 68.040-185
cidadE: Santarém
Uf: Pa
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 859890

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

eXtrato de resULtado de LicitaÇÃo
toMada de PreÇo N° 002/2022/ceL/UePa

ProcESSo Nº 2022/441721
a Universidade do Estado do Pará, através da comissão Especial de li-
citação, torna público, resultado da licitação na modalidade ToMada dE 
PrEÇoS nº002/2022.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na EXEcUÇÃo dE 
SErViÇoS dE coNclUSÃo da coNSTrUÇÃo QUadra PoliESPorTiVa 
do caMPUS Vii – coNcEiÇÃo do araGUaia, localizado na av. araguaia, 
s/n – Vila cruzeiro – conceição do araguaia – Pará cep: 68540-000.
EMPrESa VENcEdora do cErTaME: M PaMPloNa coNSTrUÇÕES EirEli 
cNPJ 19.578.735/0001-25
Valor da ProPoSTa: r$ r$ 827.988,11 (oitocentos e vinte e sete mil, 
novecentos e oitenta e oito reais e onze centavos)
Belém, 29 de Setembro de 2022.
a coMiSSÃo

Protocolo: 859704

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo nº 2022/555984
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo

o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 37/2022-UEPa, cujo objeto é aquisição de Equipamentos 
para os laboratórios de anatomia; Eletro e Mecanoterapia; Bioquímica e 
farmacologia; fisiologia e Biofísica; Ginástica e Práticas corporais; Habi-
lidades clínicas; Histologia; Microbiologia e Parasitologia; Morfofuncional; 
Musculação; recursos Terapêuticos Manuais; Semiologia; ambulatório de 
fisioterapia para a realização das aulas práticas nos laboratórios do cam-
pus Xii - Santarém da Universidade do Estado do Pará.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 05.230.436/0001-90 - MciENTifica lTda. itens 12, 15, 17 e 18. Valor 
da proposta r$ 13.750,50.
2- 05.895.525/0001-56 - oBJETiVa ProdUToS E SErVicoS P/ laBora-
TorioS lTda. itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Valor da proposta r$ 
15.579,66.
3- 17.930.162/0001-21 - NaTiVa laB ProdUToS laBoraToriaiS EirEli. 
itens 14, 16, 20 e 22. Valor da proposta r$ 8.520,00.
4- 19.785.718/0001-69 - l. N. rodriGUES diSTriBUidora dE ProdU-
ToS orToPEdicoS lTda. item 19. Valor da proposta r$ 1.132,40.

5- 29.926.189/0001-20 - SiS coMErcio dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS 
lTda. item 21. Valor da proposta r$ 3.757,00.
itens cancelados: 3 e 13.
Belém, 30 de setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 859708
Processo nº 2022/221201

HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de ges-
tor superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico N° 44/2022-UEPa, cujo objeto é aquisição de Mate-
rial Permanente e consumo (reagente, Vidraria e Material de laboratório) 
para atender as necessidades do centro de ciências Naturais e Tecnológi-
cas - ccNT da Universidade do Estado do Pará/UEPa.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 04.345.762/0001-80 - rEY-GlaSS coMErcial E SErVicoS EirEli, 
itens 10, 40, 47 e 48. Valor da proposta r$ 684,18.
2- 16.926.786/0001-02 - rEaG-laB coMErcio dE ProdUToS MEdicoS 
E HoSPiTalarES lTda, itens 24, 25, 26, 37 e 39. Valor da proposta r$ 
626,77.
3- 24.103.721/0001-95 - roYal aTacadiSTa E coMErcio EirEli, itens 
1 e 3 Valor da proposta r$ 6.226,00.
4- 30.037.851/0001-70 - SQUadra do BraSil diSTriBUidora dE EQUi-
PaMENToS lTda, item 2. Valor da proposta r$ 6.300,00.
5- 32.578.926/0001-55 - diNalaB coMErcio E SErVicoS lTda, itens 
21, 22, 23, 29, 30, 32 e 34. Valor da proposta r$ 583,05.
6- 35.257.760/0001-63 - laB ViSioN - coMErcio dE ProdUToS la-
BoraToriaiS lTda, itens 28, 35, 36 e 38. Valor da proposta r$ 618,35.
7- 36.495.092/0001-75 - rV coMPaNY coMErcio E SErVico lTda, itens 
51, 52 e 53. Valor da proposta r$ 507,00.
8- 46.900.546/0001-08 - GENESiS QUiMica lTda, itens 7, 9, 12, 15, 16, 
17, 18, 19 e 20. Valor da proposta r$ 485,03.
9- 68.886.605/0001-65 - MarTE EQUiPaMENToS Para laBoraTorio 
lTda, item 4. Valor da proposta r$ 5.747,50.
itens cancelados: itens 5, 6, 8, 11, 13, 14, 27, 31, 33, 44, 45, 46, 41, 42, 
43, 49.
itens desertos: item 50.
Belém, 30 de Setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEP

Protocolo: 859772

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de MeMoraNdo de eNteNdiMeNto
coNVÊNio N° 34/2022

ProcESSo: 2022/951340
oBJETo: o presente convênio tem por objeto disponibilizar solução tec-
nológica e/ou meios de conexão bancária para viabilizar a execução do 
Projeto Bônus livro da Universidade do Estado do Pará – UEPa entre os 
servidores públicos estaduais beneficiados e os fornecedores de livros da 
XXV feira Pan amazônica do livro disponibilizando por meio de limites de 
créditos expressos em reais, Bônus leitura, no período de 27 de agosto de 
2022 a 04 de Setembro de 2022.
JUSTificaTiVa: formalização de parceria entre instituições.
daTa dE aSSiNaTUra: 21/09/2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 27/08/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 20/12/2022
foro: Belém-Pará
ParTES:
BENEficiário ENTE PÚBlico
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
razão Social: UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa
cEP: 66050-540
logradouro: rua do Una, n° 156
Bairro: Telégrafo
cidade: Belém
Uf: Pará
Telefone: (91) 3299-2200
dados do responsável pela Parte: clay anderson Nunes chagas cPf: 
582.136.862-68
coNcEdENTE:
cNPJ/Mf: 04.913.711/0001-08
razão Social: BaNco do ESTado do Pará S/a - BaNPara
logradouro: av. Presidente Vargas n° 251
cidade: Belém
Uf: Pará
dados do responsável Pela Parte: aldo césar de Sousa amador
rG: 3335677
ordENador rESPoNSáVEl:
Nome: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 859660

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 4070/2022, de 30 de seteMBro de 2022.

Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
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Nome: adriaNo cESar calaNdriNi BraGa
Matrícula funcional: 57189749/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 859877

diÁria
.

diÁrias
Protocolo: 2022/1213327

Portaria N° 4034/22, de 29 de seteMBro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) laNa claUdia MacEdo da SilVa, id.funcional 
nº 54188979/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) dEPar-
TaMENTo dE filoSofia E ciENciaS SociaiS,1,5 (uma e meia) diárias,de-
vido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de cachoeira do arari/Pa, 
no período de 27/09/2022 a 28/09/2022, para realizar abertura de projeto.

Protocolo: 2022/1236083
Portaria N° 4035/22, de 29 de seteMBro de 2022

coNcEdEr ao servidor (a) dEBora GoNcalVES da SilVa SarMaNHo,id.
funcional nº 54181574/ 3, no cargo de TEcNico B, lotado (a) no (a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii,5,5 (cinco e meia) di-
árias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Salinópolis/
Pa,no período de 30/10/2022 a 04/11/2022, para executar projeto.

Protocolo: 2022/1213453
Portaria N° 4036/22, de 29 de seteMBro de 2022

coNcEdEr ao servidor (a) aNa da coNcEicao oliVEira, id.funcional 
nº 491993/ 2,no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE EdUcacao GEral, 1,5 (uma e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de cachoeira do arari/Pa, no 
período de 27/09/2022 a 28/09/2022, para realizar abertura de projeto.

Protocolo: 2022/1157267
Portaria N° 4043/22, de 29 de seteMBro de 2022

coNcEdEr ao servidor (a) lUiZ alBErTo caValcaNTE GUiMaraES, id.fun-
cional nº 57190252/ 3, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS,19,5 (dezenove e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Parauapebas/Pa,no 
período de 02/10/2022 a 21/10/2022, para ministrar disciplinas.

Protocolo: 2022/1232197
Portaria N° 4048/22, de 30 de seteMBro de 2022

coNcEdEr ao servidor (a) lUciclEia PErEira da SilVa, id.funcional nº 
54187714/3, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) dEPar-
TaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS, 16,5 (dezesseis e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Barcarena/Pa, no período 
de 24/10/2022 a 09/11/2022, para ministrar disciplinas.

Protocolo: 2022/1150734
Portaria N° 4049/22, de 30 de seteMBro de 2022.

coNcEdEr ao servidor (a) HElio raYMUNdo fErrEira filHo, id.funcio-
nal nº 57193285/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE ciENciaS SociaiS aPlicada,16,5 (dezesseis e meia)
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de altamira/
Pa, no período de 02/10/2022 a 18/10/2022, para ministrar disciplinas.

Protocolo: 2022/1198980
Portaria N° 4050/22, de 30 de seteMBro de 2022

coNcEdEr ao servidor (a) raPHaEl loBaTo Prado NEVES, id.funcional 
nº 5892985/ 3, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE ParaGoMiNaS, 24,5 (vinte e quatro e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Paragominas/Pa ao município de castanhal/Pa, no 
período de 24/10/2022 a 17/11/2022, para ministrar disciplinas.

Protocolo: 2022/1211214
Portaria N° 4051/22, de 30 de seteMBro de 2022.

coNcEdEr ao servidor (a) lUciclEia PErEira da SilVa, id.funcional nº 
54187714/3, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) dEPar-
TaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS,19,5 (dezenove e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Barcarena/Pa, no período 
de 03/10/2022 a 22/10/2022, para ministrar disciplinas.

Protocolo: 2022/1230349
Portaria N° 4053/22, de 30 de seteMBro de 2022

coNcEdEr ao servidor (a) liVia dE aGUiar ValENTiM, id.funcional nº 
57200940/ 2, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) caM-
PUS dE SaNTarEM, 5,5 (cinco e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de Santarém/Pa ao município de Mojuí dos campos/Pa, no período de 
26/09/2022 a 01/10/2022, para execução de curso de extensão.

Protocolo: 2022/1220042
Portaria N° 4054/22, de 30 de seteMBro de 2022

coNcEdEr ao servidor (a) NaTaliNa doS SaNToS MEdEiroS, id.funcio-
nal nº 5915735/ 1, no cargo de coordENador adMiNiSTraTiVo, lotado 
(a) no (a) caMPUS dE iGaraPE acU, 0,5 (meia) diárias, devido seu des-
locamento de igarapé - açu/Pa ao município de Belém/Pa, no período de 
23/09/2022 a 23/09/2022, para participar de reunião.

Protocolo: 2022/1230591
Portaria N° 4055/22, de 30 de seteMBro de 2022.

coNcEdEr ao servidor (a) liVia dE aGUiar ValENTiM, id.funcional nº 
57200940/ 2, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) caM-
PUS dE SaNTarEM, 5,5 (cinco e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de Santarém/Pa ao município de Belterra/Pa, no período de 17/10/2022 a 
22/10/2022, para execução de curso de extensão.

Protocolo: 2022/1218286

Portaria N° 4059/22, de 30 de seteMBro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) daNiEl JoSE BarBoSa SidoNio, id.funcional 
nº 54186791/4, no cargo de coordENador, lotado (a) no (a) SEcTEc, 
1,5 (uma e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao muni-
cípio de cachoeira do arari/Pa, no período de 27/09/2022 a 28/09/2022, 
para realizar a abertura do Projeto Empodera Marajoras.

Protocolo: 2022/1240104
Portaria N° 4061/22, de 30 de seteMBro de 2022

coNcEdEr ao servidor (a) rUBENS cardoSo da SilVa, id.funcional nº 
3175618/ 3, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) dEPar-
TaMENTo dE ciENciaS SociaiS aPlicada, 0,5 (meia) diárias, devido 
seu deslocamento de castanhal/Pa ao município de Belém/Pa, no período 
de 29/09/2022 a 29/09/2022, para participar de reunião.

Protocolo: 2022/1145584
Portaria N° 4062/22, de 30 de seteMBro de 2022

coNcEdEr ao servidor (a) aNa cElia do NaSciMENTo MoraiS, id.fun-
cional nº 5042259/ 4, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE filoSofia E ciENciaS SociaiS, 14,5 (quatorze 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Barcarena/Pa, no período de 06/09/2022 a 20/09/2022, para ministrar 
disciplinas.
ordENador
THiaGo SoarES SilVa

Protocolo: 859791

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria de diÁria
Protocolo: 2022/1218286

Portaria N° 4058/22, de 30 de seteMBro de 2022
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 3974/22, de 26.09.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.132 de 28/09/2022, que concedeu ao servidor, daNiEl 
JoSE BarBoSa SidoNio, 1,5 (uma e meia) diária como colaBorador 
EVENTUal, devido seu deslocamento de BElÉM/Pa ao Município de 
cacHoEira do arari/Pa, no período de 27/09/2022 a 28/09/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 859796

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1380/2022 - 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.
ProcESSo: 2022/1229469
r E S o l V E:
coNcEdEr, 120 (cENTo E ViNTE) dias de licença Prêmio no período de 24
/10/2022 a 20/02/2023, correspondente ao triênio de: 17/07/1991 a 
16/07/1994 e 1994/1997, para a servidora, aNa faTiMa NoBrE liMa, 
Matrícula nº. 345237/2,
carGo: de BiBlioTEcoNoMia, lotado na dQPE, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
28 de setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 859935

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 82/2022/seaster
Processo Nº 2022/621049

Objeto: aquisição de Equipamentos de refrigeração (freezer vertical), a fim 
de atender a demanda do contrato de repasse nº 813520/2014.
data da assinatura: 27/09/2022
Vigência: 28/09/2022 à 27/09/2023
funcional Programática: 08.244.1505.7678
Natureza da despesa: 4490.52
fontes: 0306005630
ação detalhada: 261.200
Valor: r$141.333,20
contratado: BrENo rafaEl daS cHaGaS BarBoSa
cNPJ: 022.114.962-70
Endereço: Travessa Mauriti, nº 178 – sala 2 Telegrafo sem fio, Belém/Pa
cEP: 66083-000
ordenador: Valdo diViNo da SilVa

Protocolo: 859909
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 79/2022/seaster
ProcESSo Nº 2021/1162670
Objeto: aquisição de Maquinários, a fim de atender a demanda do Convê-
nio MTE/SENaES nº 89/2012 – SicoNV nº. 778652/2012.
data da assinatura: 29/09/2022
Vigência: 29/09/2022 à 28/09/2023
Unidade orçamentária: 43101
funcional Programática:08.244.1505.8863
Natureza da despesa: 449052
fonte: 0306003230
ação detalhada: 268.907
Valor Global: r$ 326.386,48
contratado: rEGiioNal coMÉrcio dE PEÇaS EirEli
cNPJ: 06.313.358/0001-50
Endereço: rua dr. assis nº 273, Bairro cidade velha, Belém/Pa.
cEP: 66.020-290
ordenador: Valdo diViNo da SilVa

Protocolo: 859897
coNtrato adMiNistratiVo Nº 80/2022/seaster

ProcESSo Nº 2021/1162670
Objeto: aquisição de Maquinários, a fim de atender a demanda do Convê-
nio MTE/SENaES nº 89/2012 – SicoNV nº. 778652/2012.
data da assinatura: 29/09/2022
Vigência: 29/09/2022 à 28/09/2023
Unidade orçamentária: 43101
funcional Programática:08.244.1505.8863
Natureza da despesa: 449052
fonte: 0306003230
ação detalhada: 268.907
Valor Global: r$ 98.840,00
contratado: K. c. r. iNdUSTria E coMErcio dE EQUiPaMENToS EirEli
cNPJ: 09.251.927/0001-90
Endereço: rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 88 B Parque industrial  
araçatuba/SP.
cEP: 16075-370
ordenador: Valdo diViNo da SilVa

Protocolo: 859898
coNtrato adMiNistratiVo Nº 78/2022/seaster

ProcESSo Nº 2021/1162670
Objeto: aquisição de Maquinários, a fim de atender a demanda do Convê-
nio MTE/SENaES nº 89/2012 – SicoNV nº. 778652/2012.
data da assinatura: 29/09/2022
Vigência: 29/09/2022 à 28/09/2023
Unidade orçamentária: 43101
funcional Programática:08.244.1505.8863
Natureza da despesa: 449052
fonte: 0306003230
ação detalhada: 268.907
Valor Global: r$ 792.399,99
contratado: coNSTrUTora E TraNSPorTES GoNÇalVES EirEli
cNPJ: 10.173.858/0001-01
Endereço: rua airton Sena, nº 08, Bairro Beira rio Tucuruí/Pa
cEP: 68.455-001
ordenador: Valdo diViNo da SilVa

Protocolo: 859893

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1 º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº.22/2021/seaster

ProcESSo Nº 2021/571058
objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 meses
Vigência: 01/10/2022 a 30/09/2023
data da assinatura: 28/09/2022
Unidade orçamentaria: 43.101
funcional Programática: 08131.1508.8233
Natureza da despesa: 339139
fonte: 0101
ação detalhada: 253.986
Valor Global: r$ 45.000,00
Contratado: Imprensa Oficial do Estado
cNPJ nº 04.835.476/0001-01
End: Tv. do chaco nº 2271 bairro: Marco Belém-Pa. cEP:66.093-410
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 859701

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1389/2022 – 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 n° 2022/1216114
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 1.000,00 (UM Mil rE-
aiS), em favor do (a) servidor (a), antônio cosmo rocha aranha , cargo 
Vigia , matricula nº 3193551, para realização de manutenções no prédio 
que servia de abrigo para os imigrantes.

43101- 08.122.1297.8338 0101 189.517 3390 39
dESPESa: : 339039 r$ 1.000,00
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

Portaria N° 1390/2022 – 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 n° 2022/1252842
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 8.000,00 (oiTo Mil rE-
aiS), em favor do (a) servidor (a), José luiz Moraes Gomes , cargo Vigia 
, matricula nº 3193128/1, para realização de manutenções no prédio que 
servia de abrigo para os imigrantes
43101- 08.122.1297.8338 0101 189.517 3390 39
dESPESa: : 339039 r$ 8.000,00
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 
29 Setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 859931

diÁria
.

Portaria Nº 1388/2022 – 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 2022/1229130
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 ½ (QUaTro e meia ) diária Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
liane Maria Machado Melo, Mat. 5419339/1, cargo consultora Jurídica, 
Michelly alcântara da Silva de Mendonça, Mat. 57176236/1, cargo con-
sultora Jurídica, que se deslocarão o no trecho Belém-Pa, para Brasília/
df, no período de 08/11 a 12/11/2022, participarem do curso “alterações 
contratuais – Termos aditivos e apostilamentos.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.128.1508.8887 0101006357 260.029 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
28 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº 1387/2022 – 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 2022/1229812
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ (TrÊS e meia ) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Mario augusto Milhomem Malato, cargo consultor Jurídico, Mat. 
54190339/1, que se deslocará no trecho Belém/Pa para Brasília/df no 
período de 20/11 a 23/11/2022, para participar do curso “como elaborar 
o Estudo técnico preliminar e o Termo de referência para compras e servi-
ços de acordo com a nova lei de licitações n° 14.133/2021 e a nova iN nº 
58/2022 que regula o ETP.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.128.1508.8887 0101006357 260.029 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
28 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº 1393/2022 – 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 2022/1250964
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rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ (dUaS e meia ) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Giovana do Socorro dos Santos costa, cPf: 333.247.862-15, colabora-
dor Eventual, que se deslocará para o Município de Paragominas/Pa, no 
período de 12/10 a 14/10/2022, para Participar de atividade referente ao 
conselho.
Classificação Orçamentária:
430103- 08.422.1505.8402 0338002151 249.624 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
29 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº 1392/2022 – 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 2022/1254016
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ (TrÊS e meia ) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
José de ribamar fernandes, Mat. 80015508/1, cargo Secretário Executivo 
e luciano de Jesus costa dias, Mat. 3542758/1, cargo assistente adminis-
trativo, que se deslocarão para o Município de Bragança/Pa, no período de 
12/10 a 15/10/2022, realizar capacitação de assessoramento para o con-
selho de direito e Tutelar e demais atores do sistema de garantia de direito.
Classificação Orçamentária:
430103- 08.422.1505.8402 0338002151 249.624 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
em, 29 de
Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício

Protocolo: 859933

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 1384/2022 – GaBs/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.
considerando o PaE nº 2022/1161461
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor fraNciSco dE aSSiS aVEliNo dE fraNca JUNior,
matricula 5882583/ 3, para responder pela Gerência de contratos e con-
vênios, em substituição ao titular, KEila Maria do Socorro rodriGUES 
BarroS, matrícula 5962343/ 1, que se encontra afastada em gozo de 
férias no período de 14/10/2022 a 12/11/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
28 de setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria N° 1386/2022 – GaBs/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.
considerando o PaE nº 2022/1180269
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora fraNciNETE PoNTES crUZ, matricula 54194535/ 
1, para responder pela Gerência de orçamento - NUPlaN, em substitui-
ção a titular, JaNicE fErrEira doS SaNToS, matrícula 57197811/ 1, 
que se encontra afastada em gozo de férias no período de 03/10/2022 a 
01/11/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
28 de setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 859928

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 883/2022-GaB/Pres.BeLÉM, 28 de seteMBro de 2022.o 
PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 e pelos 
dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Memorando nº 
08/2022-cSPad de 28/09/2022 e os despachos da coordenadora da 
aSPad e do Presidente da faSEPa de 28/09/2022;r E S o l V E:art. 1º. 
ProrroGar, com base no parágrafo único do art. 201, o prazo apuratório 
da Sindicância Punitiva nº 34/2022 (Processo nº 2020/513535), legitimada 
pela PorTaria Nº 754/2022-GaB-PrES de 24/08/2022 (doE nº 35.094 
de 29/08/2022), por mais 30 (trinta) dias a contar de 28/09/2022.art. 
2º. Esta Portaria entra em vigor com data retroativa de 28/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ cElSo 
da SilVa.Presidente da faSEPa.

Protocolo: 859848

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022
Processo n° 2022 / 299892
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de limpeza, trata-
mento e conservação nas piscinas do Espaço de cultura e lazer denomi-
nado aPoENa, e na Unidade de Semiliberdade Masculina – caS ii, perten-
centes a esta faSEPa, com o fornecimento de equipamentos, máquinas 
e insumos necessários para a execução dos serviços, pelo período de 12 
meses, conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo 
de referência, anexo i.
Entrega do edital: Junto aos sites www.compraspara.pa.gov.br (http://
www.compraspara.pa.gov.br/); www.fasepa.pa.gov.br (http://www.fa-
sepa.pa.gov.br/) e www.gov.br/compras (http://www.gov.br/compras) 
(UaSG 925609)
local de abertura: Junto ao site www.gov.br/compras (http://www.gov.br/
compras) (UaSG 925609)
data de abertura: 14 de outubro de 2022, às 10h00min (Horário de Bra-
sília).
Pregoeiro Oficial: Emmanoel H. G. Santos
ordenador de despesas: luiz celso da Silva

Protocolo: 859819

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 875 de 28 de seteMBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor carloS alBErTo 
ParENTE dE oliVEira, matrícula nº. 3196259/1, ocupante do cargo de 
aUXiliar TEcNico, correspondente ao triênio 2005/2008 complemento, 
com gozo no período de 10.10.2022 à 08.11.2022.

Portaria Nº 876 de 28 de seteMBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora dENYEirE Bor-
GES foNSEca, matrícula nº. 5440599/1, ocupante do cargo de MoNiTor, 
correspondente ao triênio 2006/2009 complemento, com gozo no período 
de 10.10.2022 à 08.11.2022.

Portaria Nº 877 de 28 de seteMBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio à servidora roSa Maria GUi-
MaraES dE SoUZa caSTilHo, matrícula nº. 54189496/1, ocupante do 
cargo de MoNiTor, correspondente ao triênio 07.04.2014/2017, com gozo 
no período de 15.10.2022 à 13.11.2022.

Portaria Nº 879 de 29 de seteMBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora EliaNa florEN-
cio dE oliVEira, matrícula nº. 54182058/2, ocupante do cargo de Mo-
NiTor, correspondente ao triênio 2007/2010 complemento, com gozo no 
período de 20.10.2022 a 18.11.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 859722
terMo de recoNHeciMeNto de dÍVida.

Espécie: Termo de reconhecimento, pagamento e quitação de dívida, re-
ferente ao fornecimento de água e/ou coleta de esgotos sanitários, de 
acordo com o regulamento Geral de Prestação de Serviços de água e de 
Esgoto celebrado entre a devedora – fundação de atendimento Socio-
educativo do Pará - faSEPa e a credora – coMPaNHia dE SaNEaMEN-
To do Pará – coSaNPa, Empresa Pública do Estado do Pará, cNPJ nº 
04.945.341/0001-90; PErÍodo: Novembro e dezembro/2017, dezem-
bro/2019 e de Maio/2020 à agosto/2020. No valor total de r$ 8.024,98 
(sete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos); 
Processo Nº 2020/968163, amparo legal: artigo 59 da lei 8.666/93. as-
sinado em: 29/09/2022. ordenador: lUiZ cElSo da SilVa/PrESidENTE 
da faSEPa.

Protocolo: 859719
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secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 632 de 26 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 2022/1235841
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 Implantação de Organismos de Políticas para Mu-
lher e conselho Municipal dos direitos da Mulher, nos municípios de São 
Geraldo do araguaia, São domingos do araguaia e São João do araguaia/
Pa, no período de 17 a 21 de outubro de 2022.
 

Nome cargo Matrícula
HEidiaNY KaTriNE MorENo colaboradora Eventual Sem matrícula

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 26 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 859698
errata de Portaria

Processo 1231283/2022
- o Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos, no uso de suas 
atribuições legais, decide:
Na PorTaria Nº 641 de 23 de setembro de 2022, publicada no doE: 
35.136, de 30 de setembro de 2022, referente a diárias;
onde se lê: Maria rosa Silva almeida ( colaboradora eventual)
leia-se: Gilmara das Neves alves  ( colaboradora eventual)
Valbetânio Milhomem
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 859655

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 053/2022 GGa/sedeMe 
BeLÉM-Pa, 29 de seteMBro de 2022.

a Secretária adjunta de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Estadual de 31/03/2021, publicado 
no doE Nº 34.541 de 05/04/2021 e Portaria 003/2021 – GS/SEdEME de 
15/04/2021, publicado no doE Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar a servidora roBErTa TaVarES frEirE da SilVa ar-
rUda, matricula nº 5929570/01, para exercer o encargo de fiscal do con-
trato 006/2022, firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME com a TicKET SolUÇÕES  
HdfGT S/a, cNPJ: 03.506.307/0001-57, tem como objeto a prestação de 
aquisição e gerenciamento de combustível, conforme condições e especi-
ficações estabelecidas no Termo de Referência, a fim de atendimento às 
necessidades desta SEdEME devendo anotar em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 
critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada, conforme o 
artigo nº 67 da lei 8.666/93, a partir de 29 de setembro de 2022.
art. 2º - designar o servidor ViTor JordY dE alMEida, matricula nº 
5946262/2, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
fica revogada a Portaria de nº 39/2021–GS/SEdEME, publicada no doE 
34.929 dE 11/04/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 29 de setembro de 2022.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa
SEdEME

Protocolo: 859717

Portaria Nº 056/2022 GGa/sedeMe  
BeLÉM-Pa, 29 de seteMBro de 2022.

a Secretária adjunta de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Estadual de 31/03/2021, publicado 
no doE Nº 34.541 de 05/04/2021 e Portaria 003/2021 – GS/SEdEME de 
15/04/2021, publicado no doE Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor JoÃo MaTHEUS BarBoSa NErY MarQUES, 
matricula nº 5957146/2, para exercer o encargo de fiscal do contrato 
007/2022, firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI-
co, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME com a BaMEX coNSUlToria EM 
GESTÃo EMPrESarial EirEli, cNPJ: 28.008.410/0001-06, tem como 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com forne-
cimento de peças, conforme condições e especificações estabelecidas no 
Termo de Referência, a fim de atendimento às necessidades desta SEDEME 
devendo anotar em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as 
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corre-
tivas por parte da contratada, conforme o artigo nº 67 da lei 8.666/93, a 
partir de 29 de setembro de 2022.
art. 2º - designar o servidor ViTor JordY dE alMEida, matricula nº 
5946262/2, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
fica revogada a Portaria de nº 38/2022–GS/SEdEME, publicada no doE 
34.927 dE 08/04/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 29 de setembro de 2022.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa
SEdEME

Protocolo: 859725
Portaria Nº 055/2022 GGa/sedeMe 
BeLÉM-Pa, 29 de seteMBro de 2022.

a Secretária adjunta de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Estadual de 31/03/2021, publicado 
no doE Nº 34.541 de 05/04/2021 e Portaria 003/2021 – GS/SEdEME de 
15/04/2021, publicado no doE Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor JoÃo MaTHEUS BarBoSa NErY MarQUES, 
matricula nº 5957146/2, para exercer o encargo de fiscal do contrato 
009/2020, firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI-
co, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME com a KGa dESENVolViMENTo E 
TEcNoloGia EirEli, cNPJ: 24.784.257/0001-40, tem como objeto trans-
porte por aplicativo, conforme condições e especificações estabelecidas no 
Termo de Referência, a fim de atendimento às necessidades desta SEDEME 
devendo anotar em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as 
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corre-
tivas por parte da contratada, conforme o artigo nº 67 da lei 8.666/93, a 
partir de 29 de setembro de 2022.
art. 2º - designar o servidor ViTor JordY dE alMEida, matricula nº 
5946262/2, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
fica revogada a Portaria de nº 34/2022–GS/SEdEME, publicada no doE 
34.942 16/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 29 de setembro de 2022.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa
SEdEME

Protocolo: 859802

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 02

coNtrato Nº: 09/2020
data da assinatura: 23/09/2022.
Vigência: 24/09/2022 a 23/09/2023.
Classificação do objeto: Outros
Justificativa: Justifica-se a celebração do presente aditivo devido prorroga-
ção de prazo por mais 12 (doze) meses.
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orçamento:

FUNcioNaL Pro-
GraMÁtica

ProJe-
to/

atiVi-
dade

descriÇÃo FoNte

NatU-
reZa da 
desPe-

sa

aÇÃo 
detaLHa-

da

VaLor oGe 
2022/2023

24.101.22.122.1297 8338 oPEracioNaliZaÇÃo daS 
aÇÕES adMiNiSTraTiVaS

010100000/
0101003245 339033

263747

60.739,20

24.101.22.128.1508 8887 caPaciTaÇÃo dE aGENTES 
PÚBlicoS 263928

24.101.23.121.1508 7636
ESTUdoS dE ProJEToS 
Para ParcEria coM a 
iNiciaTiVa PriVada

263938

24.101.25.752.1486 8797
arTicUlaÇÃo E acoMPa-
NHaMENTo dE ProJEToS 

ESTrUTUraNTES
263944

24.101.22.663.1498 8788

foMENTo E VErTica-
liZaÇÃo daS cadEiaS 

ProdUTiVaSdoS MiNEraiS 
METálicoS E NÃo ME-

TálicoS

263935

24.101.22.663.1498 8523

GESTÃo daS aTiVidadES 
dE PESQUiSa, laVra, 

EXPloraÇÃo E aProVEi-
TaMENTodE rEcUrSoS 

MiNEraiS

263933

24.101.22.663.1498 8789 foMENTo ao SETor dE GE-
MaS E METaiS PrEcioSoS 263936

24.101.22.334.1498 8787
foMENTo a VErTicaliZa-

ÇÃo da cadEia ProdUTiVa 
doS aGro MiNEraiS

263934

24.101.22.661.1498 8911 oPEracioNaliZaÇÃo do 
crÉdiTo do ProdUTor 263931

24.101.22.691.1498 8516 aPoio aoS arraNJoS 
ProdUTiVoS locaiS 263932

24.101.23.691.1498 8518
aPoio ao SETor dE 

iNdÚSTria,coMÉrcio E 
SErViÇoS

263937

24.101.23.691.1498 8519 aPoio a Micro E PEQUE-
NaS EMPrESaS 263939

24.101.23.691.1498 8786
ProMoÇÃo dE ProdUToS 
ParaENSES No MErcado 

iNTErNo E EXTErNo
263943

24.101.23.691.1498 8784
coNcESSÃo dE 

iNcENTiVoS fiScaiS E 
fiNaNcEiroS

263942

24.101.22.130.1498 7665 coNcESSÃo dE iNfraES-
TrUTUraa PÚBlicaS 263930

coNTraTado
Nome: KGa dESENVolViMENTo E TEcNoloGia EirEli
c.N.P.J: 24.784.257/0001-40
Endereço: rod. Br 316, km 4, altos, Sala Horizonte, Bairro Guanabara, 
cEP: 67.110-000, ananindeua.
ordenador (a): aNadElia diViNa SaNToS

Protocolo: 859794

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 32/2021
Processo adMiNistratiVo N.º 032/2021

inexigibilidade de licitação N.º 008/2021
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: QUaNTUM do BraSil lTda., inscrita no cNPJ sob o nº 
06.229.883/0001-92
objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato iN nº 032/2021, 
cujo objeto é a prestação de serviços de consultoria técnica especializada, 
nas áreas regulatória e econômica, para cálculo e definição da estrutura 
tarifária.
Prazo: 06 (seis) meses
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e andré Macêdo
Pela contratada: carlos Enrique Esteban Morosoli
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 28 de setembro de 2022.

Protocolo: 859650

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 22/2022
Processo nº 039/2022 - objeto: Trata-se de procedimento administrativo 
visando à contratação de empresa especializada no fornecimento de 1 
(um) link de internet dedicado com velocidade mínima de 30 Mbps. funda-
mento legal: art. 29, inciso ii, da lei 13.303/16 c/c artigo123 e seguintes 
do rilc. autorizado em reunião da diretoria Executiva da companhia de 
Gás do Estado do Pará. Mesa: diretora Presidente cláudia Bitar, diretor ad-
ministrativo e financeiro andré Macêdo e pelo diretor Técnico e comercial 
Paulo Guardado. Valor Global: r$ 7.660,00 (sete mil, seiscentos e sessenta 
reais). contratada: claro S.a. – cNPJ nº 40.432.544/0001-47.

Protocolo: 859815

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato: 013/2021.
terMo aditiVo: 5º

daTa dE aSSiNaTUra do T.a.: 30/09/2022.
oBJETo: i- ampliar o escopo do contrato no que se refere aos itens de en-
genharia: a) Projeto ETa - Estação de Tratamento de água; b) Projeto ETE 
- Estação de Tratamento de Esgoto; para que estes atendam o polígono in-
teiro destinado ao condomínio industrial de castanhal (Pa); ii- de forma a 
atender a ampliação de projetos, alterar a “cláUSUla NoNa: do PrEÇo”, 
do contrato nº 013/2021, celebrado entre coNTraTaNTE e coNTraTada 
na data de 29 de junho de 2021, aditando o valor global de r$ 172.311,58 
(cento e setenta e dois mil, trezentos e onze reais e cinquenta e oito cen-
tavos), que representa 24,80% do valor do contrato, cuja data base do 
orçamento é de abril de 2021 e Tabela de referência SiNaPi 04/2021, sem 
desoneração, mesma base da proposta que gerou o contrato, passando a 
referida cláusula contratual a vigorar com a seguinte redação.
coNTraTada: SaNEViaS coNSUlToria E ProJEToS lTda., devidamente 
inscrita no cNPJ nº 08.610.914/0001-86.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 859785
coNtrato: 001/2020.
terMo aditiVo: 011.

daTa dE aSSiNaTUra do T.a.: 30/09/2022.
oBJETo: restauração, conservação e proteção dos distritos industriais de 
ananindeua, icoaraci, Barcarena e Marabá, administrados pela coNTra-
TaNTE, com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos e 
todas as ferramentas necessárias para execução dos serviços.
JUSTificaTiVa: remanejar r$ 87.238,01 (oitenta e sete mil duzentos e 
trinta e oito reais e um centavo) remanescentes dos recursos financeiros 
previstos ao distrito industrial de icoaraci para cobrir os serviços destina-
dos ao distrito industrial de ananindeua, limitando-se ao que se estabelece 
nas planilhas apresentadas no Processo Eletrônico Nº 2022/236723.
coNTraTada: coNSTrUTora 3K lTda., devidamente inscrita no cNPJ nº 
04.336.748/0001-10.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 859875

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

Pae N° 2022/901501 | terMo de cooPeraÇÃo N° 062/2022
cLÁUsULa seGUNda – do oBJeto: 2.1. o presente Termo de coope-
ração tem por objeto a mútua cooperação entre os partícipes, com o obje-
tivo de: 2.1.1. Simplificar e racionalizar o processo de registro e legalização 
do empresário e sociedades empresárias, estimulando o ingresso de novos 
empreendimentos na economia formal, reduzindo custos e prazos para o 
empreendedor.
cooPErada: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BElTErra, cNPJ: 
01.614.112/0001-03.
Valor: o presente Termo de cooperação não envolve transferência de 
recursos entre as partes.
ViGÊNcia:30/09/2022 a 29/09/2027.
daTa da aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENador: VilSoN JoÃo ScHUBEr - PrESidENTE EM EXErcÍcio da 
JUcEPa

Protocolo: 859739
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NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5° terMo aditiVo ao coNtrato N°07/2017  NGPM 
credcidadÃo

oBJETo: Prorrogar a vigência do contrato e repactuar o valor decorrente 
de convenção coletiva de Trabalho – ccT 2021/2022.
fundamentação legal: arts 57, ii “b” da lei federal n°8.666/1993
Vigência: 01/10/2022 a 30/09/2023
data de assinatura: 29/09/2022.
Valor repactuado: r$ 7.378,72 (sete mil trezentos e setenta e oito reais e 
setenta e dois sentados).
Valor Global: r$88.554,64 (oitenta e oito mil quinhentos e cinquenta e 
quatro reais e sessenta e quatro centavos).
contratante: Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito - 
NGPM crEdcidadÃo
contratada: SaraM SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda-ME
doTaÇÃo orÇaMENTária: 960101.11.122.1297.8338.10
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE: 0101.
Belém/Pa, 30 de setembro de 2022
ordenador da despesa: JoÃo MarcEl caValcaNTE da coSTa
diretor Geral - NGPM credcidadão

Protocolo: 859995

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

errata
.

errata
Na MatÉria, ProtocoLo: 859179, PUBLicada 

No doe Nº 35.136, de 30 de seteMBro de 2022:
oNde se LÊ: 1° TErMo adiTiVo ao coNVÊNio Nº 33/2022;
Leia-se: 1° TErMo adiTiVo ao coNVÊNio Nº 124/2022.
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 859809

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac 30/2021– tP Nº 03/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Mais Brasil construtora Eireli– cNPJ 26.916.786/0001-85
objeto: conclusão do Sistema de abastecimento de água, do município de 
anajás/Pa, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II, IV da Lei nº 
8.666/93.
Vigência: 09/10/2022 a 07/04/2023
data da assinatura: 29/09/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 859649

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 14/2021
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de ananindeua – cNPJ 05.058.441/0001-68
Objeto do Convênio: Execução de drenagem superficial, profunda, terra-
plenagem, pavimentação e sinalização viária na Passagem Nossa Senho-
ra do Bonfim e Passagem Vitória (Águas Lindas), serviço de drenagem 
superficial, terraplenagem, pavimentação asfáltica e sinalização viária na 
alameda cristo rei, Passagem União e Passagem São José ribamar (águas 
lindas), pavimentação e sinalização viária na rua caixa d´água (aurá), e 
serviços de calçada (passeio) na alameda São Benedito (águas lindas) no 
município de ananindeua, neste estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 28/10/2022 a 28/10/2023
data da assinatura: 30/09/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 859672

diÁria
.

Portaria Nº. 1266/2022, de 29 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 2022/1253096, de 28/09/2022 
– NrSaNTarÉM/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: alba Valéria lima Jorge, Matrícula nº. 5121345/1; cargo/função: 
coordenador.
oBJETiVo: representar o Secretário ruy cabral na solenidade de entrega 
de uma Praça no Município de Uruará/Pa.
dESTiNo: Uruará/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 30/09 a 01/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 859853
Portaria Nº. 1268/2022, de 29 de seteMBro de 2022.

o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1208994, de 19/09/2022– 
difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
i-TraNSfErir, para data de 14/10/2022, o deslocamento dos servidores 
MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, Matrícula nº 5936254/2, 
cargo/função: coordenador, e aNTÔNio PErEira da coSTa, Matrícula 
nº 57190739/1, cargo/função: Motorista, autorizados a viajarem para o 
Município de Quatipuru/Pa, anteriormente concedida no dia 30/09/2022, 
através da PorTaria Nº 1232/2022, de 22/09/2022, publicada no doE 
nº 35.124, de 22/09/2022, em virtude da necessidade de fiscalização em 
outros Municípios.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 859838
Portaria Nº. 1271/2022, de 30 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 2022/1262237, de 29/09/2022 
– coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Técnico da SEdoP, ao Município de 
aurora do Pará/Pa, com o objetivo de tratar diligências junto à Prefeitura.
dESTiNo: aurora do Pará/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 05/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 860082
Portaria Nº. 1270/2022, de 30 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 2022/1262207 de 29/09/2022 
– coSG/SEdoP;
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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 o Técnico da SEdoP, ao distrito de 
Mosqueiro/PA, com fim de assessoramento técnico necessário referente às 
obras de Pavimentação asfáltica.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 01/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 860074
Portaria Nº. 1269/2022, de 30 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 2022/1259419, de 29/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2; car-
go/função: coordenador.
oBJETiVo: fiscalizações na conclusão de Pavimentação em cBUQ e dre-
nagem de vias urbanas rua 29 de dezembro, em Salvaterra/Pa-contrato 
30/2020, no Serviço de Terraplenagem, Pavimentação asfáltica em Trata-
mento Superficial Triplo TST, Drenagem Superficial e Sinalização- Convênio 
196/2022, no Serviço de abastecimento de água da caixa d’água de 4ª 
rua, na construção do Sistema de abastecimento de água integrado dos 
Bairros, e na Execução de serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica 
de vias urbanas no Municípios que integram a região do Marajó- lote 01, 
no Município de Soure/Pa.
dESTiNo: Salvaterra/Soure/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 10 a 11/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 860070

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 183/2022 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o disposto na cláusula 22ª, do acordo coletivo de Traba-
lho 2022/2023;
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1024095, que trata de 
solicitação de licença Prêmio;
r E S o l V E:
1. coNcEdEr ao Motorista lUÍS aUGUSTo daMaScENo BriTo, Matrí-
cula nº 57176091/1, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
03.10.2022 a 01.11.2022, referente ao período aquisitivo 01.08.2015 a 
07.03.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 29 de setembro de 2022.
lUiS aNdrE HENdErSoN GUEdES dE oliVEira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 859832

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 5
data de assinatura: 30/09/2022
Vigência: 01/10/2022 a 01/12/2022
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Justificativa: Art. 57, I, da Lei nº8.666/93.
contrato: 014
Exercício: 2021
contratado: Empresa loUZada ENGENHaria lTda
Endereço: rua abelardo conduru, 25, coqueiro, cEP. 67015-240 - ana-
nindeua/Pa
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 860078

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 029/2022-GaB/aGtraN
o dirETor GEral da aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPoliTaNo – aG-
TRAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo §2º, art. 3º da 
lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme decreto, de 
15/10/2020, publicado no doE nº. 34.3753 de 16/10/2020.
r E S o l V E :
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores abaixo:

NoMe id.FUNc. PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo
Ofir Alfaia Beckman 57231996 22/10/2021 a 21/10/2022 03/11/2022 a 02/12/2022

Belém, 29 de setembro de 2022
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 859670
Portaria Nº 030/2022-GaB/aGtraN

o dirETor GEral da aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPoliTaNo – aG-
TRAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo §2º, art. 3º da 
lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme decreto, de 
15/10/2020, publicado no doE nº. 34.3753 de 16/10/2020.
r E S o l V E :
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores abaixo:

NoMe id.FUNc. PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo de GoZo

Márcia adria-
ne de Souza 

athayde
5962664 29/10/2021 a 

28/10/2022 03/11/2022 a 12/11/2022 e 02/01/2023 a 21/01/2023

Belém, 29 de setembro de 2022
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 859671

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 956 de 30 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 disposto no art. 49, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – loTar a servidora Karla faBiola MENdoNÇa rEiS, identidade fun-
cional nº 8005722/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de desen-
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volvimento, ciência, Tecnologia e inovação- ciências Biológicas, na direto-
ria de administração e finanças – daf, a contar de 27/09/2022.
ii – Esta Portaria possui efeitos retroativos ao dia 27/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 30 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 859961
Portaria Nº 958 de 30 de seteMBro de 2022

o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE 
No dEcrETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da PorTaria Nº 239 de 18 de abril de 2022, 
publicada no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº  2021/1365000;
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores rodriGo coUTiNHo lEliS doS SaNToS, 
identidade funcional nº 5965665/1, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão Pública – administração, lotado no Gabinete do Secretário – co-
EDS, como fiscal, GEDSON THIAGO DO NASCIMENTO BORGES, Identidade 
funcional nº 5892682/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública 
– ciências Econômicas, lotado na SEcad/ GaBiNETE e daNiEl JoSÉ Bar-
BoSa SidÔNio, identidade funcional nº 54186791/4, ocupante do cargo 
de coordenador, lotado na Secretaria adjunta – SEcad, como suplentes, 
para acompanharem e fiscalizarem a execução do Convênio de Cooperação 
Técnica e financeira nº 023/2021, celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – 
SEcTET e UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - UNi-
fESSPa, com a fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa – fa-
dESP, como interveniente, que tem por objeto o implemento de ações de 
extensão, associadas às atividades de ensino desenvolvidas no âmbito do 
Programa “forma Pará”, que colaborem para a implementação de soluções 
de problemas socialmente relevantes na região de carajás-Pa.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
na execução do referido convênio devendo tomar providências para a re-
gularização das faltas ou defeitos observados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 30 de setembro de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 860117

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do coNtrato: 05/2022
Nº do terMo aditiVo: 02

daTa da aSSiNaTUra: 30/09/2022
oBJETo do TErMo adiTiVo: o presente termo aditivo tem por objeto 
a alteração da cláUSUla TErcEira – PrEÇo. Efetuar o acréscimo de 
24,71% nos postos de serviço, passando para um valor mensal de r$ 
208.805,12 (duzentos e oito mil, oitocentos e cinco reais e doze centavos). 
o valor total anual passa a ser de 12.644.063,44 (doze milhões, seiscentos 
e quarenta e quatro reais mil, sessenta e três reais e quarenta e quatro 
centavos).
orÇaMENTo:

ProG. de traBaLHo desPesa FoNte aÇÃo PL. iNterNo

48101.19.122.1297.8338 339037 0124008794
0324008794 232033 4120008338c

48101.12.363.1501.8822 339037 0324008794 
0124008794 273727 1010008822c

coNTraTado: KcM SErViÇoS ESPEcialiZadoS EirEli (cNPJ: 
83.569.459/0001-38).
ENdErEÇo: alameda Moreira da costa, n° 40, Marco, Belém/Pa - cEP 66.093-710.
ordENadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES

Protocolo: 860104
Portaria 954 de 30 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 2022/1240498;
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor MaUrÍcio coElHo riBEiro, identidade funcional 
nº 5891215/1, ocupante do cargo de coordenador, lotado na diretoria 
de administração e finanças – daf, 30 (trinta) dias de gozo de férias 
regulamentares no período de 17/10/2022 a 15/11/2022, referentes ao 
exercício 2021/2022, suspensas através da PorTaria Nº 609 de 11 de 
julho de 2022, publicada no doE 35.042 de 12/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 30 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 859685

Portaria Nº 957 de 30 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares no mês de NoVEMBro de 2022 aos ser-
vidores abaixo relacionados:

MatrÍcULa NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo

6403027/1 clÉa araÚJo da SilVa 2021/2022 21/11 a 20/12/2022

5900588/1  EliaNETE ValdEZ ViEira BarrETo 2021/2022 16/11 a 15/12/2022

5789931/5 HElENa PiNHo SoBral 2021/2022 07/11 a 06/12/2022

5895261/2 MarcElo cid Garcia SalES 2019/2020 21/11 a 05/12/2022

54194538/2   Marcia lUaNa MorEira dE SoUZa 2020/2021 21/11 a 20/12/2022

57205841/1  NaTaSHa dE JESUS VEloSo 2021/2022 16/11 a 15/12/2022

5598672/2 SHEila dE fáTiMa dE carValHo ViEira 2020/2021 01/11 a 30/11/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 30 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 860114

oUtras MatÉrias
.

distrato de ViNcULo de serVidor teMPorÁrio
a SEcrETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SUPE-
rior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica – SEcTET, considerando os termos 
contidos no processo nº 2022/1246543 de 27/09/2022.
resolve:
distratar a pedido, à contar de 30.09.2022, a servidora EliNE PoETa dE 
SoUZa aMadi, cargo: Técnico em Gestão Pública – ciÊNciaS EcoNÔMi-
caS, matricula 5966034/1 admitida sob o regime das leis complementa-
res 007/1991 e 77/2011 - Servidor Temporário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Em: 30/09/2022.
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 859929
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa 

de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 020/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e clÉia Maria dE S. fErrEira.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 29/03/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 28/09/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 860090
coNVocaÇÃo

editaL de credeNciaMeNto Nº 020/2022
convocar para comparecimento na sede da SEcTET, situado à av. conse-
lheiro furtado, nº 2520 - Bairro cremação, Bairro - cremação, Belém/Pa, 
no dia 04/10/2022 (terça-feira) no horário de 9:00hs às 16:00hs, a cre-
denciada a seguir relacionada na função prevista no Edital de credencia-
mento Nº 020/2022, credenciada de acordo com a sequencia do resultado 
de homologação, publicado no site e no diário oficial do Estado no dia 31 
de maio de 2022, a fim de tratar de assunto referente à Seleção Pública, 
munidos dos documentos para a formalização do termo de concessão de 
bolsa, descritos no item 09 do referido edital. informamos ainda que um 
e-mail de convocação foi enviado a credenciada.

NoMe coMPLeto cidade iNstrUtoria coordeNador aPoio as atiVidades adMi-
NistratiVas

BrENda da SilVa 
raMoS BElEM   aPoio aS aTiVidadES adMiNiS-

TraTiVaS

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, Belém-Pa, em 30 de setembro de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 860010
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FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 236/2022 – GaBiNete, 
de 30 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 fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
rESolVE:
forMaliZar a dESiGNaÇÃo da servidora MaYNara rEGiNa dE SoUSa 
BaTiSTa, ocupante do cargo de Secretária de diretoria, identidade funcio-
nal nº. 5946352/1, para substituir o servidor ViTor doS SaNToS SiQUEi-
ra JUNior, identidade funcional nº. 5920017/2, ocupante do cargo de aS-
SESSor, código GEP – daS – 012.4, no impedimento legal do titular, du-
rante o período de gozo de férias, a contar de 03/08/2022 a 01/09/2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 30 de Setembro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 859766

oUtras MatÉrias
.

FUNdaÇÃo aMaZÔNia de aMParo a estUdos e PesQUisas
cHaMada N.º 007/2021 – FaPesPa/cNPQ

ProGraMa dE dESENVolViMENTo ciENTÍfico E TEcNolÓGico rEGio-
Nal - PdcTr
raZÕES: SUBSTiTUiÇÃo dE BolSiSTa Por MoTiVo dE dESiSTÊNcia.
considerando a desistência, devidamente formalizada nos autos, do can-
didato aprovado e classificado CALEB CALIFRE MARTINS, DELIBERO pela 
substituição do deste pelo candidato THalES HENriQUE diaS lEaNdro, 
aprovado na posição subsequente.
Belém, 30 de setembro de 2022.
deyvison andrey Medrado Gonçalves
Diretor Científico

Protocolo: 860102

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 588, de 29 de seteMBro de 2022 - diária ao(à) 
colaborador(a) GiZEllE ariEl MoraES loBaTo, analista de rede e dados, 
matrícula 73424, 28/09/2022 a 28/09/2022, à Belém-Pa/Bragança/
Belém-Pa, para desativação de rádio em Bragança, Tdesk: 2022024152, 
2022024091 e 2022024050, região rio caeté. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 589, de 29 de seteMBro de 2022 - diária ao(à) 
colaborador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de Telecom, 
matrícula 73404, 28/09/2022 a 28/09/2022, à Belém-Pa/Bragança/
Belém-Pa, para desativação de rádio em Bragança, Tdesk: 2022024152, 
2022024091 e 2022024050, região rio caeté. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 590, de 29 de seteMBro de 2022 - diária ao(à) 
colaborador(a) lEa VaNia c. dE oliVEira MacEdo, Gerente de 
área, matrícula 72058, 05/10/2022 a 07/10/2022, à Belém-Pa/cametá/
Belém-Pa, para Solicitação de diária a cidade de cametá, para dar início ao 
contrato Nº 034/2022 de digitalização de documentos. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 591, de 29 de seteMBro de 2022 - diária 
ao(à) colaborador(a) rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 73425, 30/09/2022 a 04/10/2022, à 
Belém-Pa/cametá/oeiras /Belém-Pa, para Plantão de Manutenção corretiva/
Preventiva das Eleições 2022 na rota da região do Marajó. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 859684

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 617/2022/GGP/dPG/29/09/2022. 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 e 
pelo art. 9º, V, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006; 
considerando a iNSTrUÇÃo NorMaTiVa Nº 01, de 23 de setembro de 
2019; considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1188915; 
rESolVE: conceder 03 (três) dias de folgas compensatórias ao Servidor 
Público orlaNdo GUilHErME raMoS dE fiGUEirEdo, em razão da 
realização de plantões, para serem gozadas nos dias 13 e 14/10/2022 e 
16/11/2022.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará
 

Protocolo: 859854

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 575/2022-GGP-dPG, de 16 de 
seteMBro de 2022, publicada no d.o.E Nº 35.121, de 20/09/2022, 
processo 2022/993377, referente a interrupção do defensor Público, 
WalTEr aUGUSTo BarrETo TEiXEira; id. funcional: 54191077/ 2;
oNdE SE lÊ: a contar de 01/08/2022;
lEia-SE: a contar de 02/08/2022.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 859675

coNtrato
.

coNtrato 054/2022 – dPe/Pa
PreGÃo eLetrÔNico – 020/2022- dPe
Processo N.º 2022/808663- dPe/Pa

 ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa JcN aSSESSoria E SErViÇoS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº. 17.380.732/0001-57.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a contratação de empresa espe-
cializada na prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva 
de 01 (um) Gerador de energia elétrica, instalado na defensoria Pública 
do Estado do Pará, com substituição de peças, insumos e fornecimento 
de combustível óleo diesel, para atender as necessidades da dEfENSoria 
PÚBlica do ESTado do Pará.
daTa aSSiNaTUra: 28/09/2022. Vigência: o presente contrato terá vi-
gência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, nos termos do artigo 57, inciso ii da lei nº 8.666/93.
 Valor: r$ 33.999,60.
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458 Natureza de despesa: 
339030;339039 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008458c Gp Pará: 
273623 foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. rESPoNSá-
VEl da coNTraTada: Marcio aNdrE rodriGUES NaSciMENTo. cPf/
Mf: 023.463.231-36. ENdErEÇo da coNTraTada: rua fl 05, Qd 02 lT 
17, Goiânia – Goiás cEP 74595- 269. ordENador: JoÃo PaUlo carNEi-
ro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral.

Protocolo: 859825

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 02/2022
coNtrato Nº: 030/2020

Processo N.º 2020/492.091– dP/Pa
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa ElEVadorES HEXcEl lTda - EPP, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº. 10.599.628/0001-09.
oBJETo: fica ProrroGado o PraZo dE ViGÊNcia, inicialmente esta-
belecido na CLÁUSULA SEXTA do contrato firmado, por mais 12 (doze) 
meses, a contar de 01/10/2022 a 01/10/2023. fica alterado o valor do 
contrato nº 030/2020, relativo à serviços de Manutenção de Elevadores, 
para atender demandas da defensoria Pública do Estado do Pará, com fun-
damento no art. 65, i, b, c/c o art. 58, i, da lei nº 8.666/93, para melhor 
adequação às finalidades de interesse público, em razão do acrescido em 
r$ 11.566,00 (onze mil, quinhentos e sessenta e seis reais) como pre-
visto na cláUSUla dÉciMa QUiNTa do contrato original. o contrato ora 
aditado teve o valor acrescido em r$ 11.566,00 (onze mil, quinhentos e 
sessenta e seis reais), dentro do limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
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do valor inicial atualizado do Contrato, na forma do §1º do art. 65, da Lei 
Nº 8.666/93. o acréscimo do objeto contratual resultará na alteração no 
valor global do contrato, passando para o valor global de r$ 62.554,00 
(sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais). centavos). 
daTa aSSiNaTUra: 22/09/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458. Natureza de despesa: 
339039. fonte: 0101. Plano interno (Pi): 1050008458c. Gp Pará: 273623. 
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém.
rESPoNSáVEl da coNTraTada: diMilSoN JoSE coNcEiÇÃo SaNToS. 
cPf/Mf: 708.206.865-49.
ENdErEÇo da EMPrESa: rua diogo Móia, 868, Umarizal,  cEP:  66055-
170, Belém/Pa.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral

Protocolo: 859779

diÁria
.

Portaria 1852/2022- da,30/09/2022. conceder 1/2 (MEia), diá-
ria(s) as Servidoras GioVaNNa ViToria dE caSTro BarBoSa, matrícu-
la 5949589, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, GioVaNNa 
PiNHEiro dE MENEZES ViEira, matrícula 5932094, cargo aSSESSora 
JUrÍdica dE dEfENSoria, JUliaNa SaNToS PacHEco dE alMEida, ma-
trícula 59174412, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, SaraH 
BErNadETH da cUNHa SErrao, matrícula 5964307, cargo aSSESSora 
JUrÍdica dE dEfENSoria, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico 
Na USiNa da PaZ do icUÍ-GUaJará, Na 2ª EdiÇÃo do dEfENSoria 
PrESENTE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocarem-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 24/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 859749
Portaria 1851/2022- da,30/09/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
aos Servidores JEaNN ricardo da coSTa BaHia, matrícula 5900703, 
cargo aUXiliar dE dEfENSoria PÚBlica, Mara SHYrlENE GUiMariNo 
aMador, matrícula 5839815, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica, 
objetivo ParTiciPar da 2ª EdiÇÃo do dEfENSoria PrESENTE, Na USi-
Na da PaZ do icUÍ-GUaJará. fundamento legal lei nº 5810/94 e re-
solução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, 
período 24/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 859726
Portaria Nº 1836/2022 - da BeLÉM, 29/09/2022.

a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
Nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/745407 de 14/06/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍ-
cULa oBJetiVo ProGraMÁtica

carMEM 
lÚcia PiNHo 
dE aTaÍdE

MoToriSTa dE 
PolÍcia
ciVil

056.896.862-
04

  didEM/PolÍcia 
ciVil 5243335 ParTiciPar 

dE aÇÃo dE 
cidadaNia EM 
cUMPriMENTo 

do PPa

03.091.1492.8730

MaX da coS-
Ta fraZao

aSSiSTENTE
adMiNiSTra-

TiVo

588.767.312-
53

  didEM/PolÍcia 
ciVil 5888791

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM iGaraPÉ-aÇÚ  13 a 14/05/2022 1,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 859713
Portaria 1849/2022- da,30/09/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
ao Servidor JaYlSoN PErEira diGEr, matrícula 57234529, cargo MoTo-
riSTa, objetivo coNdUZir dirETora METroPoliTaNa E SUBdEfENSo-
ra PÚBlica-GEral Para rEaliZar rEUNiÃo coM oS dEfENSorES PÚ-
BlicoS do NÚclEo METroPoliTaNo do MUNicÍPio. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a 
aNaNiNdEUa, período 22/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 859715

Portaria 1850/2022- da,30/09/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
aos Servidores JoaNES BarroS caldaS, matrícula 572017191, cargo TÉc-
Nico dE dEfENSoria PÚBlica, EliNaldo oliVEira dE liMa, matrícula 
5927307, cargo oficial dE GaBiNETE, lUiZ carloS MorEira fariaS 
JUNior, matrícula 57227037, cargo SEcrETário dE NÚclEo METroPoli-
TaNo, oZaEl cordEiro BaTiSTa, matrícula 5965817, cargo GErENTE dE 
SErViÇoS, objetivo orGaNiZar oS ESPaÇoS Para aTENdiMENTo JUrÍdi-
co Na USiNa da PaZ do icUÍ-GUaJará, 2ª EdiÇÃo do dEfENSoria PrE-
SENTE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocarem-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 23/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 859724
Portaria Nº 1837/2022 - da BeLÉM, 29/09/2022.

a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
Nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2021/1375893 de 02/12/2021.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento 
legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemen-
to de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍ-
cULa oBJetiVo ProGraMÁtica

GUilHErME lE-
liS dE aSSiS

aUX. dE 
dEfENSoria

696.522.448-
72

GEr. dE SErVi-
ÇoS GEraiS 3155340

ParTiciPar 
dE aÇÃo dE 

cidadaNia EM 
cUMPriMENTo 

do PPa.

03.091.1492.8730

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM SalVaTErra  28 a 31/01/2022 3,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 859710
Portaria 1854/2022- da,30/09/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
aos Servidores aNa caroliNa loBo corrEa, matrícula 5917422, cargo 
aSSESSora dE coMUNicaÇÃo, lUiS carloS dE alMEida rodriGUES, 
matrícula 57211823, cargo MoToriSTa, lUiZ carloS MorEira fariaS 
JUNior, matrícula 57227037, cargo SEcrETario dE NÚclEo METroPo-
liTaNo, EliNaldo oliVEira dE liMa, matrícula 5927307, cargo oficial 
dE GaBiNETE, oZaEl cordEiro BaTiSTa, matrícula 5965817, cargo GE-
rENTE dE SErViÇoS, objetivo coBErTUra JorNalÍSTica da 2ª EdiÇÃo 
do dEfENSoria PrESENTE, Na USiNa da PaZ do icUÍ-GUaJará. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-
se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 24/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 859795
Portaria 1855/2022- da,30/09/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
aos Servidores liNdoMar PErEira da SilVa, matrícula 57201685, cargo 
MoToriSTa, JaYlSoN PErEira diGEr, matrícula 57234529, cargo MoTo-
riSTa, EVaNdro SilVa MaToS, matrícula 57201686, cargo MoToriSTa, 
PaTricK dE SoUZa carValHo, matrícula 57205330, cargo aSSiSTENTE 
dE iNforMáTica, objetivo coNdUZir EQUiPE Para a 2ª EdiÇÃo do dE-
fENSoria PrESENTE, Na USiNa da PaZ do icUÍ-GUaJará. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de 
BElÉM a aNaNiNdEUa, período 24/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 859804

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 615/2022-GGP-dGP, de 28 de seteMBro de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/1020327. rESolVE: 
TraNSfErir, o gozo de férias a segunda fração, referente ao aquisitivo 
(2020/2021), do defensor Público JoSE flaVio riBEiro MaUES, id. 
funcional: 54182664/ 3, concedida por meio da PorTaria Nº197/22-GGP-
dPG, de 26/04/2022 publicada no doe nº 34.951 de 29/04/2022, com o 
gozo no intervalo de 20/06/2022 a 04/07/2022 - 15 dias e 16/08/2022 
a 30/08/2022 – 15 dias. ficando agora transferido o gozo do segundo 
período para 05/12/2022 a 19/12/2022 - 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 859679
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.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Porta-
ria

Processo
 coMarca/dePartaMeNto sUPrido FiNaLidade

 

eLeMeNto de desPesa

totaL

Periodo de aPLi-
caÇÃo

Prestar 
coNtas 

atÉ
combus-

tível consumo
transp./ 
Locom.

Pessoa
Fisica

Pessoa
Juridica data 

iNiciaL
data 
FiNaL

339030 339030 339033 339036 339039
1740 Pro202203182 acará GlEYci airES da coSTa 3º QUadriMESTrE 0,00 1.705,00 0,00 670,00 0,00 2.375,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1741 Pro202203183 afUá fraNciSco faBio PirES BraGa 3º QUadriMESTrE 0,00 1.635,00 0,00 595,00 0,00 2.230,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1742 Pro202203184 alMEiriM ENEida Maria MoNTEiro da SilVa 3º QUadriMESTrE 0,00 1.855,00 0,00 820,00 0,00 2.675,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1743 Pro202203185 aNaJáS MaNoEl dE dEUS alcaNTara PErEira 3º QUadriMESTrE 0,00 1.635,00 0,00 595,00 0,00 2.230,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1744 Pro202203186 aNaPU NEYla roSY frEirE dE SoUZa 3º QUadriMESTrE 0,00 2.970,00 0,00 0,00 740,00 3.710,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1745 Pro202203187 aUGUSTo corrÊa EUla dioNNE alENcar alVES 3º QUadriMESTrE 0,00 1.705,00 0,00 670,00 0,00 2.375,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1746 Pro202203188 aUrora do Pará fraNciSco ElViS PrESlEY doS SaNToS 
SoUSa ToScaNo 3º QUadriMESTrE 1.680,00 1.485,00 0,00 450,00 0,00 3.615,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1747 Pro202203189 BaiÃo roSiNaldo arNaUd BorGES 3º QUadriMESTrE 0,00 2.080,00 0,00 295,00 0,00 2.375,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1748 Pro202203190 BoNiTo daNiEllE oliVEira dE Sá 3º QUadriMESTrE 0,00 1.635,00 0,00 595,00 0,00 2.230,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1749 Pro202203191 BraSil NoVo HiaGo VicENTE TENorio riBEiro 3º QUadriMESTrE 0,00 2.230,00 0,00 1.720,00 0,00 3.950,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1750 Pro202203192 BrEU BraNco NaTalia VEloSo SoUZa MoraES 3º QUadriMESTrE 0,00 1.705,00 0,00 670,00 0,00 2.375,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1751 Pro202203196 BUJarU NaZarE coSTa BESSa 3º QUadriMESTrE 0,00 1.635,00 0,00 595,00 0,00 2.230,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1752 Pro202203197 cacHoEira do arari daNiElE SoUSa SiMarro 3º QUadriMESTrE 630,00 1.635,00 0,00 595,00 0,00 2.860,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1753 Pro202203198 caPiTÃo-PoÇo raiMUNdo NoNaTo alVES faVacHo 3º QUadriMESTrE 0,00 1.930,00 0,00 0,00 890,00 2.820,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1754 Pro202203199 cHaVES roSYHaNNE dE MaToS faVacHo 3º QUadriMESTrE 0,00 1.190,00 0,00 1.040,00 0,00 2.230,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1755 Pro202203200 coNcÓrdia do Pará alEXaNdrE GoNÇalVES da SilVa 3º QUadriMESTrE 0,00 1.635,00 0,00 595,00 0,00 2.230,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1756 Pro202203201 cUrioNÓPoliS Maria MilaNdE rodriGUES SilVa 3º QUadriMESTrE 0,00 2.525,00 0,00 595,00 595,00 3.715,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1757 Pro202203202 cUrraliNHo rafaEl MoTa PoNTES 3º QUadriMESTrE 0,00 2.055,00 0,00 320,00 0,00 2.375,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1758 Pro202203204 doM EliSEU UliaNa SalaZar coSTa SilVa BarroS 3º QUadriMESTrE 0,00 2.170,00 0,00 1.220,00 0,00 3.390,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1759 Pro202203205 Eldorado doS caraJáS ciNTHia loPES da SilVa 3º QUadriMESTrE 0,00 1.510,00 0,00 970,00 0,00 2.480,00 16/09/22 31/12/22 15/01/23
1760 Pro202203206 faro BrUNEY NaSciMENTo rEiS 3º QUadriMESTrE 2.100,00 2.000,00 0,00 815,00 0,00 4.915,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1761 Pro202203207 GarrafÃo do NorTE MEliNa PiNTo dE SoUZa caldEira 3º QUadriMESTrE 0,00 1.705,00 0,00 670,00 0,00 2.375,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1762 Pro202203209 GoiaNÉSia do Pará iclENildo Marcio SaNToS riBEiro 3º QUadriMESTrE 0,00 1.725,00 0,00 0,00 505,00 2.230,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1763 Pro202203210 GUrUPá aNToNio laUrEaNo diNiZ NETo 3º QUadriMESTrE 2.745,00 1.635,00 0,00 1.190,00 0,00 5.570,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1764 Pro202203211 iNHaNGaPi JailToN PadilHa do ValE JUNior 3º QUadriMESTrE 0,00 890,00 0,00 595,00 0,00 1.485,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23

1765 Pro202203212 iPiXUNa do Pará cYNTHYa cHriSTHiNa araUJo da SilVa 
SoUSa 3º QUadriMESTrE 0,00 3.270,00 0,00 0,00 0,00 3.270,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23

1766 Pro202203213 iriTUia Maria darlicE dE oliVEira MoNTEiro 3º QUadriMESTrE 0,00 1.190,00 0,00 1.190,00 0,00 2.380,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1767 Pro202203214 iTUPiraNGa Jair fraNciSco ViEira aGUirra 3º QUadriMESTrE 0,00 1.930,00 0,00 890,00 0,00 2.820,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1768 Pro202203215 JacarEacaNGa aNToNio railSoN SilVa fEliX 3º QUadriMESTrE 0,00 3.875,00 0,00 0,00 0,00 3.875,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1769 Pro202203217 JacUNdá EliZiaNE liMa GoNÇalVES 3º QUadriMESTrE 0,00 1.930,00 0,00 890,00 0,00 2.820,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1770 Pro202203218 JUrUTi TiaGo HENriQUE lEMoS dE araUJo 3º QUadriMESTrE 0,00 890,00 0,00 595,00 0,00 1.485,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1771 Pro202203219 liMoEiro do aJUrU dioGo alfrEdo BarroS PiNHEiro 3º QUadriMESTrE 2.990,00 1.635,00 0,00 595,00 0,00 5.220,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1772 Pro202203220 MEdicilÂNdia Maria aParEcida dE oliVEira loBo 3º QUadriMESTrE 0,00 970,00 0,00 515,00 1.120,00 2.605,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1773 Pro202203221 MElGaÇo aNa caroliNa dE oliVEira falcÃo 3º QUadriMESTrE 200,00 815,00 0,00 375,00 0,00 1.390,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1774 Pro202203222 MocaJUBa daNiEl fErNaNdo cardoSo PaES 3º QUadriMESTrE 0,00 1.615,00 0,00 1.655,00 0,00 3.270,00 14/09/22 31/12/22 15/01/23
1775 Pro202203223 NoVa TiMBoTEUa iraKiTaN da SilVa E SilVa 3º QUadriMESTrE 250,00 1.635,00 0,00 595,00 0,00 2.480,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1776 Pro202203224 NoVo rEParTiMENTo aNdrE lUiZ BoZi coSTa 3º QUadriMESTrE 0,00 2.455,00 0,00 0,00 1.485,00 3.940,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1777 Pro202203225 oEiraS do Pará roSa Maria cardoSo da SilVa 3º QUadriMESTrE 600,00 970,00 295,00 970,00 0,00 2.835,00 12/09/22 31/12/22 15/01/23
1778 Pro202203226 oUrÉM Maria daS dorES GUiMaraES SoarES 3º QUadriMESTrE 0,00 1.705,00 0,00 670,00 0,00 2.375,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1779 Pro202203227 oUrilÂNdia do NorTE PEdro HENriQUE NUNES doS SaNToS 3º QUadriMESTrE 0,00 2.825,00 0,00 670,00 480,00 3.975,00 14/09/22 31/12/22 15/01/23
1780 Pro202203228 PacaJá arTUr MarQUES do rEGo MoNTEiro 3º QUadriMESTrE 0,00 1.410,00 0,00 815,00 375,00 2.600,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1781 Pro202203230 PEiXE-Boi WillaNEa raiMUNda da SilVa E SilVa 3º QUadriMESTrE 255,00 1.485,00 0,00 595,00 0,00 2.335,00 12/09/22 31/12/22 15/01/23
1782 Pro202203231 PorTEl lUciValdo rodriGUES MorEira 3º QUadriMESTrE 0,00 1.705,00 0,00 740,00 0,00 2.445,00 14/09/22 31/12/22 15/01/23
1783 Pro202203232 PorTo dE MoZ cliBEr PaMPloNa BarroSo 3º QUadriMESTrE 0,00 970,00 0,00 1.190,00 0,00 2.160,00 14/09/22 31/12/22 15/01/23
1784 Pro202203233 PraiNHa ElZaNY Mafra fEiToSa 3º QUadriMESTrE 0,00 1.485,00 0,00 295,00 0,00 1.780,00 14/09/22 31/12/22 15/01/23
1785 Pro202203234 PriMaVEra claUdio dE BarroS PEiXoTo 3º QUadriMESTrE 0,00 1.110,00 0,00 515,00 0,00 1.625,00 14/09/22 31/12/22 15/01/23
1786 Pro202203235 rUrÓPoliS carla criSTiNa MarialVa caMarGo 3º QUadriMESTrE 0,00 1.860,00 0,00 375,00 0,00 2.235,00 14/09/22 31/12/22 15/01/23
1787 Pro202203236 SalVaTErra liVia forMiGoSa dE liMa 3º QUadriMESTrE 0,00 2.075,00 0,00 1.335,00 0,00 3.410,00 14/09/22 31/12/22 15/01/23

1788 Pro202203237 SaNTa lUZia do Pará TaMirES MilENa alVES 3º QUadriMESTrE 0,00 2.080,00 0,00 1.190,00 0,00 3.270,00 14/09/22 31/12/22 15/01/23

1789 Pro202203238 SaNTa Maria do Pará rEGiNaldo cardoSo da crUZ 3º QUadriMESTrE 0,00 1.705,00 0,00 670,00 0,00 2.375,00 14/09/22 31/12/22 15/01/23
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1790 Pro202203239 SaNTaNa do araGUaia lUiZ carloS SaNToS da SilVa 3º QUadriMESTrE 0,00 3.490,00 0,00 635,00 1.930,00 6.055,00 14/09/22 31/12/22 15/01/23
1791 Pro202203240 SaNTarÉM NoVo Jairo NaSciMENTo dE SoUZa 3º QUadriMESTrE 920,00 1.635,00 0,00 595,00 0,00 3.150,00 14/09/22 31/12/22 15/01/23
1792 Pro202203241 SaNTo aNToNio do TaUá roBErTa cordEiro GaMa 3º QUadriMESTrE 0,00 1.635,00 0,00 595,00 0,00 2.230,00 16/09/22 31/12/22 15/01/23
1793 Pro202203242 SÃo caETaNo dE odiVElaS dENiSE ElEM MarTiNS rENTE PErEira 3º QUadriMESTrE 0,00 1.705,00 0,00 670,00 0,00 2.375,00 14/09/22 31/12/22 15/01/23
1794 Pro202203243 SÃo doMiNGoS do araGUaia MarlENiSE MENdES da SilVa 3º QUadriMESTrE 0,00 1.940,00 0,00 595,00 295,00 2.830,00 14/09/22 31/12/22 15/01/23
1795 Pro202203245 SÃo doMiNGoS do caPiM dioNiSio dE MElo SoarES 3º QUadriMESTrE 0,00 1.705,00 0,00 670,00 0,00 2.375,00 14/09/22 31/12/22 15/01/23
1796 Pro202203246 SÃo fÉliX do XiNGU KEiSoN SalES oliVEira 3º QUadriMESTrE 0,00 2.230,00 0,00 0,00 0,00 2.230,00 14/09/22 31/12/22 15/01/23

1797 Pro202203247 SÃo fraNciSco do Pará fraNciSco roQUE GUErrEiro dE 
oliVEira 3º QUadriMESTrE 0,00 1.635,00 0,00 595,00 0,00 2.230,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1798 Pro202203248 SÃo GEraldo do araGUaia Maria aParEcida PErEira dE BriTo 3º QUadriMESTrE 0,00 970,00 0,00 1.040,00 375,00 2.385,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1799 Pro202203249 SÃo JoÃo do araGUaia JoBSoN SaNToS coSTa 3º QUadriMESTrE 0,00 1.410,00 0,00 815,00 0,00 2.225,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1800 Pro202203250 SÃo SEBaSTiÃo da Boa 
ViSTa lEaNdro VicENZo SilVa coNSENTiNo 3º QUadriMESTrE 6.450,00 1.705,00 0,00 670,00 0,00 8.825,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1801 Pro202203251 SENador JoSÉ PorfÍrio JoSE EdilSoN dE oliVEira 3º QUadriMESTrE 1.520,00 1.635,00 0,00 595,00 0,00 3.750,00 16/09/22 31/12/22 15/01/23
1802 Pro202203252 TErra SaNTa flaVio BEZErra dE aBrEU 3º QUadriMESTrE 0,00 1.705,00 0,00 670,00 0,00 2.375,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1803 Pro202203253 UliaNÓPoliS iraNEia SilVa dE oliVEira 3º QUadriMESTrE 0,00 1.190,00 0,00 1.190,00 0,00 2.380,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1804 Pro202203254 UrUará lUiZ afoNSo doS SaNToS 3º QUadriMESTrE 0,00 1.780,00 0,00 815,00 0,00 2.595,00 16/09/22  31/12/22 15/01/23
1805 Pro202203255 ViTÓria do XiNGU Maria SHirlaNE dUarTE GaMa 3º QUadriMESTrE 0,00 1.705,00 0,00 670,00 0,00 2.375,00 16/09/22  31/12/22 15/01/23
1806 Pro202203256 aBaETETUBa carla criSTiNa caBral alVES 3º QUadriMESTrE 0,00 4.455,00 0,00 2.525,00 1.040,00 8.020,00 16/09/22  31/12/22 15/01/23
1807 Pro202203257 alENQUEr rafaEl BENTES PiNTo 3º QUadriMESTrE 0,00 1.705,00 0,00 1.040,00 515,00 3.260,00 16/09/22 31/12/22 15/01/23
1808 Pro202203258 alTaMira lUiZ fErNaNdo MENdES faVacHo 3º QUadriMESTrE 0,00 9.650,00 0,00 3.510,00 2.840,00 16.000,00 16/09/22 31/12/22 15/01/23
1809 Pro202203259 aNaNiNdEUa carloS Marcio dE MElo QUEiroZ 3º QUadriMESTrE 0,00 13.900,00 0,00 1.050,00 1.050,00 16.000,00 14/09/22 31/12/22 15/01/23
1810 Pro202203260 BarcarENa rENaN fariaS MoNTEiro 3º QUadriMESTrE 0,00 5.945,00 0,00 0,00 1.635,00 7.580,00 16/09/22 31/12/22 15/01/23
1811 Pro202203261 BENEVidES caroliNa aMaral VilHENa BarBoSa 3º QUadriMESTrE 0,00 3.715,00 0,00 1.780,00 0,00 5.495,00 16/09/22 31/12/22 15/01/23
1812 Pro202203262 BraGaNÇa ViViaNi MoNTEiro PiNHEiro 3º QUadriMESTrE 0,00 3.515,00 0,00 1.685,00 0,00 5.200,00 16/09/22 31/12/22 15/01/23
1813 Pro202203263 BrEVES lEia SaNToS MarTiNS 3º QUadriMESTrE 0,00 2.375,00 0,00 1.190,00 0,00 3.565,00 16/09/22 31/12/22 15/01/23
1814 Pro202203264 caMETá ilEiZa coHEN E SilVa 3º QUadriMESTrE 0,00 2.750,00 0,00 1.635,00 0,00 4.385,00 16/09/22 31/12/22 15/01/23
1815 Pro202203265 caNaÃ doS caraJáS aNdErSoN alBErTo SilVa dE oliVEira 3º QUadriMESTrE 0,00 4.520,00 0,00 935,00 935,00 6.390,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1816 Pro202203266 caPaNEMa BEaTriZ Erica PaNaTo 3º QUadriMESTrE 0,00 2.595,00 0,00 1.485,00 670,00 4.750,00 16/09/22 31/12/22 15/01/23
1817 Pro202203268 caSTaNHal JoSE fErrEira do NaSciMENTo JUNior 3º QUadriMESTrE 0,00 8.720,00 0,00 2.585,00 580,00 11.885,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1818 Pro202203269 coNcEiÇÃo do araGUaia rENildo alVES doS SaNToS 3º QUadriMESTrE 0,00 3.295,00 0,00 945,00 465,00 4.705,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1819 Pro202203270 cUrUÇá PaUlo HENriQUE MorGado rodriGUES 3º QUadriMESTrE 510,00 3.785,00 0,00 2.300,00 0,00 6.595,00 20/09/22 15/09/22 15/01/23
1820 Pro202203271 iGaraPÉ-aÇU Edi KlEBE MarTiNS da coSTa 3º QUadriMESTrE 620,00 1.930,00 0,00 295,00 445,00 3.290,00 16/09/22 31/12/22 15/01/23
1821 Pro202203272 iGaraPÉ-Miri TaiSE cElESTE NErY loPES 3º QUadriMESTrE 0,00 2.825,00 0,00 1.190,00 0,00 4.015,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1822 Pro202203273 iTaiTUBa iVaN dE SoUSa MoUra 3º QUadriMESTrE 0,00 3.940,00 0,00 1.410,00 2.595,00 7.945,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1823 Pro202203274 MÃE do rio adEMario SilVa dE JESUS 3º QUadriMESTrE 0,00 1.705,00 0,00 1.110,00 595,00 3.410,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1824 Pro202203275 MaraBá JoSiaS alVES da SilVa 3º QUadriMESTrE 0,00 11.270,00 0,00 0,00 4.730,00 16.000,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1825 Pro202203276 MaracaNÃ Maria oliNda BoaVENTUra dE BarroS 3º QUadriMESTrE 0,00 2.300,00 0,00 1.110,00 0,00 3.410,00 23/09/22 31/12/22 15/01/23
1826 Pro202203277 MaraPaNiM aNdrE NoNaTo fraNco dE SoUZa 3º QUadriMESTrE 0,00 3.270,00 0,00 4.455,00 0,00 7.725,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1827 Pro202203278 MariTUBa dEBora GoNÇalVES cHaVES 3º QUadriMESTrE 0,00 3.940,00 0,00 815,00 0,00 4.755,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1828 Pro202203279 MoJU JoSE roBErTo Maia Gordo 3º QUadriMESTrE 0,00 2.155,00 0,00 1.190,00 595,00 3.940,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1829 Pro202203280 MoNTE alEGrE BENEdiTo raGNo PirES da SilVa 3º QUadriMESTrE 0,00 2.375,00 0,00 1.485,00 595,00 4.455,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1830 Pro202203281 MUaNá JailSoN dE JESUS SoarES TaVarES 3º QUadriMESTrE 0,00 1.190,00 0,00 1.040,00 0,00 2.230,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1831 Pro202203282 NoVo ProGrESSo THiaGo fErNaNdES ESTEVaM doS SaNToS 3º QUadriMESTrE 0,00 3.360,00 0,00 0,00 1.290,00 4.650,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1832 Pro202203283 ÓBidoS SalETE cardoSo TENorio PEdroSo 3º QUadriMESTrE 0,00 2.825,00 0,00 1.190,00 0,00 4.015,00 20/09/22 31/12/22 15/01/23
1833 Pro202203285 oriXiMiNá SilVio JoSE PriNTES GoMES 3º QUadriMESTrE 0,00 3.565,00 0,00 0,00 0,00 3.565,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1834 Pro202203287 ParaGoMiNaS aNGEla Maria doNaTElli do NaSciMENTo 3º QUadriMESTrE 0,00 3.165,00 0,00 2.750,00 3.165,00 9.080,00 12/09/22 31/12/22 15/01/23
1835 Pro202203288 ParaUaPEBaS ricardo da coSTa dalTro 3º QUadriMESTrE 0,00 9.325,00 0,00 2.030,00 4.645,00 16.000,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1836 Pro202203289 PoNTa dE PEdraS HElToN TaVarES MalaTo 3º QUadriMESTrE 1.710,00 1.485,00 0,00 890,00 0,00 4.085,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1837 Pro202203290 rEdENÇÃo MariSaNGEla BarBoSa carValHo 3º QUadriMESTrE 0,00 6.985,00 0,00 0,00 4.160,00 11.145,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1838 Pro202203291 rio Maria Joao dE dEUS cardoSo 3º QUadriMESTrE 0,00 2.260,00 0,00 595,00 375,00 3.230,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1839 Pro202203292 roNdoN do Pará ValBEr JoSE alVES fErrEira 3º QUadriMESTrE 0,00 4.460,00 0,00 0,00 0,00 4.460,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1840 Pro202203293 SaliNÓPoliS roNaldo da SilVa caSTro 3º QUadriMESTrE 0,00 2.080,00 0,00 890,00 295,00 3.265,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1841 Pro202203294 SaNTa iZaBEl do Pará Maria do Socorro rUfiNo GUEdES 3º QUadriMESTrE 0,00 3.120,00 0,00 2.375,00 0,00 5.495,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1842 Pro202203295 SaNTarÉM Maria dE faTiMa BENTES dE SoUSa 3º QUadriMESTrE 0,00 10.000,00 0,00 2.700,00 3.300,00 16.000,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1843 Pro202203297 SÃo MiGUEl do GUaMá aNa lUcia oliVEira da foNSEca 3º QUadriMESTrE 0,00 2.375,00 0,00 1.040,00 595,00 4.010,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1844 Pro202203298 SoUrE ciMaia aBdoN GUEdES 3º QUadriMESTrE 0,00 2.675,00 0,00 1.410,00 0,00 4.085,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1845 Pro202203299 TailÂNdia JoSE Maria da rocHa corrEa 3º QUadriMESTrE 0,00 3.475,00 0,00 605,00 0,00 4.080,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1846 Pro202203300 ToMÉ-aÇU adriaNE dE SoUZa alMEida 3º QUadriMESTrE 0,00 2.300,00 0,00 1.190,00 0,00 3.490,00 16/09/22 31/12/22 15/01/23
1847 Pro202203301 TUcUMÃ MaNoEl VarGaS lUciNdo 3º QUadriMESTrE 0,00 2.750,00 0,00 3.715,00 1.040,00 7.505,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1848 Pro202203302 TUcUrUÍ MarcElUS cUNHa MoUra 3º QUadriMESTrE 0,00 4.710,00 0,00 0,00 1.190,00 5.900,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1849 Pro202203303 ViGia roNaldo da SilVa araUJo 3º QUadriMESTrE 0,00 1.635,00 0,00 1.635,00 0,00 3.270,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1850 Pro202203304 ViSEU EdiValdo MENEZES da SilVa 3º QUadriMESTrE 0,00 1.635,00 0,00 595,00 0,00 2.230,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23
1851 Pro202203305 XiNGUara floriaNo diaS dE liMa 3º QUadriMESTrE 0,00 2.525,00 0,00 1.555,00 595,00 4.675,00 13/09/22 31/12/22 15/01/23

1852 Pro202203306 1ª Vara da iNfÂNcia E 
JUVENTUdE da caPiTal JoSE claUBEr SoUZa doS SaNToS 3º QUadriMESTrE 0,00 1.485,00 0,00 0,00 0,00 1.485,00 16/09/22 31/12/22 15/01/23

1853 Pro202203307 2ª Vara da iNfÂNcia E 
JUVENTUdE da caPiTal aliNE oliVEira BENTES 3º QUadriMESTrE 0,00 595,00 0,00 0,00 890,00 1.485,00 16/09/22 31/12/22 15/01/23

1854 Pro202203309 3ª Vara da iNfÂNcia E 
JUVENTUdE da caPiTal ricardo alEX aBEN-aTHar rodriGUES 3º QUadriMESTrE 0,00 890,00 0,00 0,00 595,00 1.485,00 19/09/22 31/12/22 15/01/23
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1855 Pro202203310 4ª Vara da iNfÂNcia E 
JUVENTUdE da caPiTal MaUricio lEao dE alMEida 3º QUadriMESTrE 0,00 1.485,00 0,00 0,00 0,00 1.485,00 16/09/22 31/12/22 15/01/23

1856 Pro202203311 Vara da iNfÂNcia E JUVEN-
TUdE dE icoaraci SErGio aNdrE SaNToS MoraES 3º QUadriMESTrE 0,00 1.485,00 0,00 0,00 0,00 1.485,00 16/09/22 31/12/22 15/01/23

1857 Pro202203312 Vara diSTriTal dE icoaraci SErGio aNdrE SaNToS MoraES 3º QUadriMESTrE 0,00 2.155,00 0,00 980,00 0,00 3.135,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1858 Pro202203313 Vara diSTriTal dE MoS-
QUEiro SoNia do NaSciMENTo rodriGUES 3º QUadriMESTrE 0,00 2.230,00 0,00 1.040,00 0,00 3.270,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1859 Pro202203314 JUiZado ESPEcial ciVEl  E 
criMiNal dE icoaraci JailSoN dE alMEida SaNToS 3º QUadriMESTrE 0,00 295,00 0,00 820,00 0,00 1.115,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1860 Pro202203315 JUiZado ESPEcial ciVEl E 
criMiNal dE MoSQUEiro cHriSTiaN aNdrEi riBEiro MalTEZ 3º QUadriMESTrE 0,00 1.145,00 0,00 415,00 0,00 1.560,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1861 Pro202203316 JUiZado ESPEcial ciVEl E 
criMiNal dE aBaETETUBa JoSE EdilSoN MElo olEaSTrE 3º QUadriMESTrE 0,00 1.265,00 0,00 670,00 295,00 2.230,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1862 Pro202203317 JUiZado ESPEcial ciVEl E 
criMiNal dE BrEVES aNdrEW MicHEl fErNaNdES frEirE 3º QUadriMESTrE 0,00 1.335,00 0,00 890,00 0,00 2.225,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1863 Pro202203319 JUiZado ESP. cÍVEl E criM. 
dE coNcEiÇÃo do araGUaia WaNGlES MarTiNS dE carValHo 3º QUadriMESTrE 0,00 1.640,00 0,00 0,00 580,00 2.220,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1864 Pro202203320 JUiZado ESPEcial ciVEl E 
criMiNal dE iTaiTUBa GlEdSoN SoUZa MENEZES 3º QUadriMESTrE 0,00 1.485,00 0,00 375,00 375,00 2.235,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1865 Pro202203321
JUiZado ESPEcial ciVEl E 
criMiNal dE SÃo MiGUEl 

do GUaMá
rodriGo SolEdadE fEliPE 3º QUadriMESTrE 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00 740,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1866 Pro202203322 JUiZado ESPEcial cÍVEl E 
criMiNal dE SaNTa BárBara aliNE lUcia lEÃo loBaTo SallES 3º QUadriMESTrE 0,00 1.635,00 0,00 595,00 0,00 2.230,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1867 Pro202203323
JUiZado ESPEcial ciVEl E 
criMiNal dE SaNTa iZaBEl 

do Pará
Maria do Socorro rUfiNo GUEdES 3º QUadriMESTrE 0,00 1.485,00 0,00 740,00 0,00 2.225,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1868 Pro202203324 JUiZado ESPEcial cÍVEl dE 
SaNTarÉM raiMUNdo Marcio PiNTo dE JESUS 3º QUadriMESTrE 0,00 1.290,00 0,00 465,00 465,00 2.220,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1869 Pro202203325
JUiZado ESPEcial dE 

rElaÇÃo dE coNSUMo dE 
SaNTarÉM

THiaGo ESBEr SaNT’aNNa 3º QUadriMESTrE 0,00 970,00 0,00 260,00 1.000,00 2.230,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1870 Pro202203326 caSTaNHal Vara aGrária JoEl doS SaNToS GoMES JUNior 3º QUadriMESTrE 0,00 990,00 445,00 945,00 295,00 2.675,00 27/09/22 31/12/22 15/01/23

1871 Pro202203327 MoNTE doUrado Vara 
diSTriTal JoSiMar TaVarES BriTo 3º QUadriMESTrE 0,00 1.335,00 0,00 740,00 0,00 2.075,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1872 Pro202203328 TErMo dE BaGrE EGlla SUEdY oliVEira dE SoUZa 3º QUadriMESTrE 0,00 970,00 0,00 295,00 0,00 1.265,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23
1873 Pro202203329 TErMo dE colarES MaNoEl aGaPiTo Maia filHo 3º QUadriMESTrE 0,00 595,00 0,00 445,00 0,00 1.040,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

1874 Pro202203330 TErMo dE MaGalHÃES 
BaraTa JaMiSSoN HElK foNSEca dE JESUS 3º QUadriMESTrE 0,00 890,00 0,00 595,00 0,00 1.485,00 16/09/22 31/12/22 15/01/23

1875 Pro202203331
EScola JUdicial do PodEr 

JUdiciário do ESTado 
do Pará

cilENE BriTo aNcHiETa 3º QUadriMESTrE 0,00 6.240,00 0,00 0,00 0,00 6.240,00 01/09/22 31/12/22 15/01/23

1876 Pro202203332 JUSTiÇa MiliTar do ESTado 
do Pará aNToNio JoSE dE MaToS rESQUE 3º QUadriMESTrE 0,00 1.290,00 0,00 0,00 1.940,00 3.230,00 15/09/22 31/12/22 15/01/23

 
Protocolo: 859681

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo a ata de reGistro de PreÇos Nº. 030/2021/tJPa//
Partes: TJPa e a empresa ac TraNSPorTE E loGiSTica lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº.13.843.561/0001-02. // objeto da arP: o registro de Preço 
para eventual contratação de empresa (s) especializada (s) no transporte de carga (bens permanentes- móveis, eletrodomésticos, equipamentos de in-
formática, equipamentos de refrigeração etc.), compreendendo serviços de embalagem, carga/descarga, desembalagem e montagem. // origem: Pregão 
Eletrônico 046/2021. // objeto do aditivo: o reequilíbrio de preços dos lotes 1, 2, 3, 4 e 5, todos da ata de registro de Preços 030/2021. // Valor do 
aditivo: fica reequilibrado o valor do saldo dos lotes 1, 2, 3, 4 e 5, considerando a média dos 5 lotes o percentual de aumento é de 43,71%, perfazendo 
um valor total/global da ata atualizado de r$ 952.487,20 – considerando o saldo atualizado da ata, o reequilíbrio ocasionará aumento no valor de r$ 
240.255,97 // data da assinatura: 22/09/2022// foro: Belém/Pa// responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de administração 
do TJPa.

Protocolo: 859952

..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 39.276, de 29 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 9.683/2022;
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de expediente proto-
colizado sob o nº 016960/2022.

r E S o l V E:
coNcEdEr ao conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa, matrícula 
nº 0101026, 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, referentes ao triênio 
de 21-09-2017/2020, nos termos do artigo 2º, da lei nº 9.683/2022, no 
período de 09-01 a 09-03-2023.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 859921
Portaria Nº 39.261, de 28 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 9.683/2022;
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de expediente proto-
colizado sob o nº 017000/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao conselheiro Substituto daNiEl MEllo, matrícula nº 
0101396, 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, referentes ao triênio de 
21-09-2017/2020, nos termos do artigo 2º, da lei nº 9.683/2022, no pe-
ríodo de 03-10-2022 a 01-12-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 859916
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 39.241, de 26 de seteMBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos do laudo Médico nº 208251a/1 - crEM-SEad, 
de 06-08-2022, protocolizado sob o expediente nº 016883/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor aNaSTácio TriNdadE caMPoS, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0580066, 59 (cinquenta e nove) dias de licença 
em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei 
nº 5.810/94, no período de 17-08 a 14-10-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 860036

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.235, de 23 de seteMBro de 2022.*
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores alfrEdo claUdio aSSiS dE oliVEira, analista 
auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0679658; aNToNio carloS 
aGUiar diaS, Motorista, matrícula nº 0100354; e Marco alfrEdo cor-
rEa SalaME, Motorista, matrícula nº 0100438; para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a comissão de recebimento de Bens (veículos).
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente
*republicada por ter saído com incorreção no d.o.e nº 35.134, de 
29/09/2022

Protocolo: 859913

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

triBUNaL de coNtas do estado do ParÁ
terMo aditiVo Nº: 04
coNtrato Nº: 09/2018

daTa aSSiNaTUra: 21/09/2022.
oBJETo: Prorrogação da vigência do contrato original e reajuste do valor 
contratual (iGP-M/fGV: +8,59%), conforme art. 57, inciso ii da lei nº 
8.666/93
Valor MENSal: r$ 27.147,50 (vinte e sete mil, cento e quarenta e sete 
reais e cinquenta centavos).
ViGÊNcia: 22/09/2022 a 22/09/2023.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 – Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho:
01.032.1455 8.771 – Manutenção de Soluções de Tecnologia da informa-
ção (Ti)
fonte de recursos:
01 – recursos ordinários
12 – receita Patrimonial – outros Poderes
Natura da despesa:
33.90.40 – Serviço de Tecnologia da informação e comunicação – Pessoa 
Jurídica
contenção de crédito: 2022Nd00288
coNTraTada: GEMElo do BraSil daTa cENTErS, coMÉrcio E SErVi-
ÇoS lTda. (cNPJ nº. 03.888.247/0001-84).
ENdErEÇo: alameda Grajaú, nº 60, Sala 2116 – alphaville industrial – 
Barueri-SP, cEP: 06.454-050.
ordENador: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 859727

diÁria
.

Portaria Nº 39.166, de 30 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Expediente nº 014368/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora aNa clEidE dE oliVEira, diretora de finanças - 
NS-02, matrícula nº 0101499, para participar do “2º congresso Brasileiro 
de licitações e contratos” em Salvador/Ba, concedendo-lhe 04 (quatro) 
diárias e ½ (meia), para o período de 27-09 a 01-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 859930
Portaria Nº 39.176, de 30 de seteMBro de 2022.

a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 011/2022 – GaB cSJSr, protocolizado 
sob o Expediente nº 014219/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa, matrícula nº 
0101026, para participar do “2º congresso Brasileiro de licitações e con-
tratos” em Salvador/Ba, concedendo-lhe 04 (quatro) diárias e ½ (meia), 
para o período de 27-09 a 01-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 859924

Portaria Nº 39.239, de 30 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 019/2022 – GaB cSdM, protocolizado 
sob o Expediente nº 016221/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o conselheiro Substituto daNiEl MEllo, matrícula nº 0101396, 
para participar do “2º congresso Brasileiro de licitações e contratos” em 
Salvador/Ba, concedendo-lhe 04 (quatro) diárias e ½ (meia), para o perí-
odo de 27-09 a 01-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 859939
Portaria Nº 39.167, de 30 de seteMBro de 2022.

a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Expediente nº 014437/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora lariSSa BETHÂNia liMa Mafra airES, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101579, para participar do “2º congresso 
Brasileiro de licitações e contratos” em Salvador/Ba, concedendo-lhe 04 
(quatro) diárias e ½ (meia), para o período de 27-09 a 01-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 859937
Portaria Nº 39.238, de 30 de seteMBro de 2022.

a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 033/2022 – GaB coiT, protocolizado 
sob o Expediente nº 016230/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo Senhor conselheiro odiloN iNácio TEiXEi-
ra, matrícula nº 0101025, para participar da “Visita Técnica à sede do 
Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso (TcE-MT)” em Mato Grosso/
MT, concedendo-lhe 01 (uma) diária e ½ (meia), para o período de 27 a 
28-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 859977

oUtras MatÉrias
.

o tribunal Pleno do tribunal de contas do estado do Pará, em ses-
são ordinária de 09 de agosto de 2022, tomou a seguinte decisão:

acÓrdÃo Nº 63.494
(Processo Tc/509465/2014)
assunto: Tomada de contas - convênio SEPaQ nº 008/2008
responsáveis: ValTEriNo JoSÉ da SilVEira e aSSociaÇÃo doS PESca-
dorES dE SaliNÓPoliS
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “b”, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. ValTEriNo JoSÉ da 
SilVEira (cPf n°: ***.693.662**), ex-Gestor da associação dos Pescado-
res de Salinópolis, no valor de r$ 55.032,00 (cinquenta e cinco mil e trinta 
e dois reais), sem devolução de valores.

acÓrdÃo N.º 63.495
(Processo Tc/512685/2014)
assunto: Tomada de contas do convênio aSiPaG nº 097/2010 e Termo 
aditivo
responsável/interessado: aNa PaUla Moia caMPoS e aSSociaÇÃo do 
dESENVolViMENTo coMUNiTário E cUlTUral dE SÃo MiGUEl do GUaMá
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade da Sra. aNa 
PaUla Moia caMPoS (cPf nº ***.773.932-**), responsável pela associa-
ção do desenvolvimento comunitário e cultural de São Miguel do Guamá, 
no valor de r$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

acÓrdÃo Nº. 63.496
(Processo Tc/512754/2014)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio aSiPaG nº. 158/2010.
responsável/interessado:  alciene rodrigues Porto e organização Não Go-
vernamental Porto cidadão.
advogado: SáBaTo GioVaNi MEGalE roSSETTi, oaB/Pa nº 2774
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “a” e “d”, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 
2012, julgar irregulares e condenar, a Sra. alciene rodrigues Porto (cPf nº 
116.194.302-15), a devolução aos cofres públicos estaduais da importân-
cia de r$44.622,90 (quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e 
noventa centavos) atualizada a partir de 02/07/2010, e acrescida de juros 
até a data de seu efetivo recolhimento.
o valor supracitado deverá ser recolhido no prazo de trinta (30) dias con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não re-
colhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da Cons-
tituição federal.
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acÓrdÃo Nº 63.497
(Processo Tc/517114/2016)
assunto: Prestação de contas - convênio idEflor nº 003/2015
responsáveis: EdSoN PErEira da SilVa e iNSTiTUTo dE dESENVolVi-
MENTo  SUSTENTáVEl da aMaZÔNia
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “b”, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
Julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. EdSoN PErEira 
da SilVa (cPf n°: ***.442.192-**), Ex-Gestor do instituto de desen-
volvimento Sustentável da amazônia, no valor de r$73.760,80 (setenta e 
três mil, setecentos e sessenta reais e oitenta centavos), sem devolução 
de valores.

acÓrdÃo Nº. 63.498
(Processo Tc/524782/2017)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SETraN nº. 001/2015 e 
Termos aditivos.
responsável/interessado:  Everton Vitória Moreira e Prefeitura Municipal 
de Uruará
advogado: Pedro Miguel larcher das Neves félix alves - oaB/Pa n.º 11.201
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “a”, c/c o art. 62 e 82, parágrafo único, e no art. 83, inciso 
Viii, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar irregulares as contas, e condenar o Sr. EVErToN ViTÓria Mo-
rEira (cPf. nº. 693.218.501-63), a devolução aos cofres públicos esta-
duais da importância de r$ 648.547,16 (seiscentos e quarenta e oito mil, 
quinhentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos), atualizada a 
partir de 30/06/2016, e acrescida de juros até a data de seu efetivo reco-
lhimento;
2) aplicar ao responsável a multa de r$6.000,00(seis mil reais) pelo não 
encaminhamento da prestação de contas no prazo legal e r$3.000,00(três 
mil reais) pelo débito apontado, a ser recolhida na forma como dispõe a 
lei Estadual n°. 7.086/2008, c/c os arts. 2°, iV, e 3° da resolução n°. 
17.492/2008/TcE.
os valores supracitados deverão ser recolhidos no prazo de trinta (30) dias 
contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da dí-
vida líquida e certa decorrente da imputação do débito e da cominação de 
multas, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece 
o art. 71, § 3°, da Constituição Federal.

acÓrdÃo Nº. 63.499
(Processo Tc/529857/2010)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEMa nº. 006/2008.
responsável/interessado:  carlos augusto Santos Silva - federação dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras na agricultura do Estado do Pará.
advogado: MiGUEl BiZ, oab/pa nº 15409-B
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “b”, “c” e “d”, da lei complementar nº. 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar irregulares e condenar solidariamente, o Sr. car-
los Augusto Santos Silva (CPF nº. 302.593.982−68) e a Federação dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras na agricultura do Estado do Pará (cNPJ: 
04.065.520/0001−33), a devolução aos cofres públicos estaduais da im-
portância de r$148.730,00(cento e quarenta e oito mil, setecentos e trinta 
reais) atualizada a partir de 26/12/2008, e acrescida de juros até a data 
de seu efetivo recolhimento.
o valor supracitado deverá ser recolhido no prazo de trinta (30) dias con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não re-
colhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da Cons-
tituição federal.

acÓrdÃo Nº. 63.500
(Processo Tc/506172/2014)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SEdUrB nº 008/2007.
responsável/interessado: Maria do carMo MarTiNS liMa e PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE SaNTarÉM
advogado: MarcoNES JoSÉ SaNToS da SilVa, oaB/Pa 11.763
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade da Sra. Maria do carMo 
MarTiNS liMa, gestora à época da Prefeitura Municipal de Santarém, no 
valor de r$ 207.593,75 (duzentos e sete mil, quinhentos e noventa e três 
reais e setenta e cinco centavos), dando-lhe plena quitação.

acÓrdÃo N.º 63.501
(Processo Tc/505973/2012)
assunto: Prestação de contas das cENTraiS dE aBaSTEciMENTo do ES-
TADO DO PARÁ S.A, referente ao exercício financeiro de 2011.
responsável: Marco aNTÔNio SoarES raPoSo
advogado: dr. JEffErSoN fErrEira coElHo, oaB/Pa 21.952
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. Mar-
co aNTÔNio SoarES raPoSo (cPf: ***.003.702-**), ex-diretor-Presi-

dente das centrais de abastecimento do Estado do Pará S.a., no valor de 
r$ 5.889.808,66 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, oitocen-
tos e oito reais e sessenta e seis centavos); e
2) recomendar à cEaSa/Pa que observe o disposto nas normas de lici-
tações e contratos administrativos, além das regras dispostas no decreto 
Estadual n. 991/2020, no sentido de que:
a) os processos de dispensa de licitação sejam instruídos com a caracteri-
zação da justificativa da situação emergencial que lhe deu causa;
b) observe a obrigatoriedade de publicar os extratos de contratos firmados 
e os editais de licitação no Diário Oficial do Estado – DOE e, também, no 
caso dos editais, em jornal de grande circulação;
c) ao aderir à ata de registro de preços, comprove o cumprimento do re-
quisito da vantajosidade.

acÓrdÃo Nº. 63.502
(Processo Tc/510485/2012)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEPof fdE nº 228/2008 
e Termos aditivos
responsável/interessado: aNTÔNio NaZarÉ EliaS corrÊa e PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE NoVa TiMBoTEUa
advogado: WaNdErlEi MarTiNS ladiSlaU – oaB/Pa nº 7.542
relator Vencido em Parte: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
formalizador do acórdão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art.191, 
§ 2°, do Regimento Interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto divergente do conselheiro lUÍS da cUNHa 
TEiXEira, com fundamento no art. 56, inciso iii, alínea “a” e “d”, c/c o 
art. 62 da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, julgar ir-
regulares as contas e condenar o Sr. aNTÔNio NaZarÉ EliaS corrÊa 
(cPf:222.283.652-20), Ex-Prefeito Municipal de Nova Timboteua, à devo-
lução aos cofres públicos estaduais dos valores de r$20.000,00 (vinte mil 
reais) e r$79.906,82 (setenta e nove mil, novecentos e seis reais e oitenta 
e dois centavos) quantias estas que deverão ser corrigidas a partir das da-
tas abaixo indicadas e acrescidas de juros até o seu efetivo recolhimento, 
perfazendo o valor total até esta data de r$-475.945,08 (quatrocentos e 
setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), 
que deverá ocorrer no prazo de trinta (30) dias contados da publicação 
desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não re-
colhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da Cons-
tituição federal.

data da ocorrência Valor histórico Valor corrigido
03/07/2008 r$20.000,00 r$113.019,56
23/09/2010 r$79.906,82 r$362.925,52

Valor corrigido até 09/08/2022  r$475.945,08
    

acÓrdÃo N.º 63.503
(Processo Tc/506393/2015)
assunto: rEcUrSo dE rEViSÃo
recorrente: PaUlo GEraldo dE SoUZa, Ex-diretor do 11º centro regio-
nal de Saúde - Marabá

decisÃo recorrida: acÓrdÃo Nº 47.094, de 13.04.2010
advogado: Bruno fabrício Valente, oaB/Pa nº10.085
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
1º, inciso XX, do ato 63, de 17/12/2012, conhecer do recurso de revisão 
interposto pelo Sr. PaUlo GEraldo dE SoUZa, e dar-lhe provimento 
parcial para reformar a decisão do acÓrdÃo Nº 47.094, de 13/04/2010, 
reduzindo a condenação do recorrente para o valor de r$64.730,48 
(sessenta e quatro mil setecentos e trinta reais e quarenta e oito centavos), 
bem como a multa pelo dano ao erário para r$ 6.000,00 (seis mil reais), 
mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

acÓrdÃo Nº. 63.504
(Processo Tc/510870/2010)
assunto: Prestação de contas do convênio SEJUdH nº 005/2008.
responsável/interessado: JoSÉ alEXaNdrE BUcHacra araÚJo e a PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE caPaNEMa.
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 61 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. JoSÉ alEXaNdrE 
BUcHacra araÚJo, prefeito à época do Município de capanema, no valor 
de r$ 129.244,49 (cento e vinte e nove mil, duzentos e quarenta e quatro 
reais e quarenta e nove centavos), dando-lhe plena quitação.

acÓrdÃo N.º 63.505
(Processo Tc/514630/2013)
assunto: Tomada de contas Especial relativa ao convênio SEEl n.º 
067/2009.
responsável/interessado: JoÃo do roSário rEiS e iNSTiTUTo dE dE-
SENVolViMENTo cUlTUral, aMBiENTal E dE aPoio ao iNTErioraNo 
do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, in-
ciso iii, alíneas “a” e “d”, c/c art. 62 da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar irregulares as contas e responsabilizar solidariamente 
o Sr. JoÃo do roSário rEiS, ex-Presidente (cPf: 133.628.282-72), e o 
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iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo cUlTUral, aMBiENTal E dE aPoio 
ao iNTErioraNo do Pará (cNPJ: 09.307.425/0001-12), à devolução aos 
cofres públicos estaduais da quantia de r$30.000,00 (trinta mil reais), 
devidamente corrigida a partir de 09.12.2009 e acrescida de juros até a 
data de seu efetivo recolhimento, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trin-
ta) dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não re-
colhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da Cons-
tituição federal.

acÓrdÃo N.º 63.506
(Processo Tc/511520/2013)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio aSiPaG n.º 09/2011 
e Termo aditivo.
responsável/interessado: KlÉSio ricardo da SilVa SoUZa e aSSocia-
ÇÃo cUlTUral MiSTUra rEGioNal
relator: conselheiro Substituto convocado JUliVal SilVa rocHa (artº 
20, § 1º da Lei Complementar nº 081, de 26.04.2012)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator , com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “b” da lei complementar n.° 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. KlÉSio ricardo 
da SiVa SoUZa (cPf nº ***.088.742-**), ex-Presidente da associação 
cultural Mistura regional, no valor de r$-160.000,00 (cento e sessenta mil 
reais), sem devolução de valores.

acÓrdÃo N.º 63.507
(Processo Tc/514936/2013)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEPof nº. 505/2010
responsável/interessado: GEraldo fraNciSco dE MoraES e PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE BrEJo GraNdE do araGUaia
advogado: lUiZ SÉrGio PiNHEiro filHo - oaB/Pa nº 12.948
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (art. 
191, §3º, do Regimento Interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alíneas “b” e “d”, c/c o art. 62, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar o 
Sr. GEraldo fraNciSco dE MoraES (cPf: 061.098.531-00), ex-Prefeito 
do município de Brejo Grande do araguaia, à devolução aos cofres públicos 
estaduais da quantia de r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de-
vidamente atualizada, a contar de 20/09/2010 e acrescida de juros até a 
data de seu efetivo recolhimento, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trin-
ta) dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não re-
colhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da Cons-
tituição federal.

acÓrdÃo Nº. 63.508
(Processo Tc/515236/2013)
assunto:  Tomada de contas relativa ao convênio fcPTN nº 004/2009
responsável/interessada: BENEdiTa NaZarÉ dE aZEVEdo BarBoSa e 
MoViMENTo dE dEfESa daS MUlHErES aBaETETUBENSES
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art.191, 
§ 3°, do Regimento Interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alíneas “a” e “d”, c/c o art. 62 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar a 
Sra. BENEdiTa NaZarÉ dE aZEVEdo BarBoSa (cPf:300.900.162-20), 
Presidente à época do Movimento de defesa das Mulheres abaetetuben-
ses, à devolução aos cofres públicos estaduais do valor de r$99.500,00 
(noventa e nove mil e quinhentos reais), devidamente atualizado a partir 
de 23.03.2009 e acrescido de juros até a data de seu efetivo recolhimento.
o valor supracitado deverá ser recolhido no prazo de (30) trinta dias con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não re-
colhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da Cons-
tituição federal.

acÓrdÃo N.º 63.509
(Processo Tc/526800/2013)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEdUc n.º 229/2011.
responsável/interessado: fraNciSco coUTiNHo BraGa e PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE MÃE do rio
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(Art. 191, § 3.º, do RITCE-PA).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alíneas “a”, “b” e “d”, c/c o art. 62, da lei comple-
mentar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar irrEGUlarES as contas e condenar o Sr. fraNciSco coUTiNHo 
BraGa (cPf: 058.804.322-20), ex-Prefeito do Município de Mãe do rio, à 
devolução aos cofres públicos estaduais do valor de r$ 178.878,60 (cento 
e setenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta centa-
vos), atualizado conforme tabela abaixo, perfazendo o total corrigido de r$ 
685.148,45 (Seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais 
e quarenta e cinco centavos) acrescidos de juros até a data de seu efetivo 
recolhimento, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado; e

2) desentranhar dos autos os documentos de fls. 141-168, por se referirem 
ao convênio SEdUc n.º 46/2010, para que sejam juntados ao Processo 
Tc/528317/2011, que analisa a prestação de contas do referido convênio.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não re-
colhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da Cons-
tituição federal.

data inicial Valor principal Valor corrigido
até a data 09/08/2022

20/09/2011 28.878,60 114.342,45
16/11/2011 150.000,00 570.806,00

ToTal 178.878,60 685.148,45

acÓrdÃo Nº 63.510
(Processo Tc/532548/2009)
assunto: Prestação de contas convênio SEdUc n. 96/2009
responsável/interessado: Sra. roSaNa Maria MEMÓria EllErES e 
coNSElHo EScolar ViScoNdE dE SoUZa fraNco
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (art. 
191, §3º do RITCE/PA)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 56, inciso ii, c/c o art. 61 da lei complementar nº 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade 
da Sra. roSaNa Maria MEMÓria EllErES (cPf:***.481.732.**), coor-
denadora à época do conselho Escolar Visconde de Souza franco,  no valor 
de  r$ 75.820,00 (setenta e cinco mil e oitocentos e vinte reais).

acÓrdÃo N.º 63.511
(Processo Tc/509278/2008)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio SETEr nº 114/2004 e 
Termos aditivos
responsável/interessado:  Espólio do Sr. BrUNo SEcHi e aSSociaÇÃo da 
ParÓQUia dE SaNTa Maria GorETTi
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador  de decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 
191, § 3º do Regimento Interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 56, inciso iii, alínea “b”, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012:
1)  Julgar irregulares as contas de responsabilidade do Espólio do Sr. BrU-
No SEcHi (cPf: ***.450.562-**), Presidente à época da associação da 
Paróquia de Santa Maria Goretti, no valor total de r$372.632,56 (trezentos 
e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis cen-
tavos), sem imputação de débito;
2) recomendar à Secretaria de Estado de Trabalho que, observe as dis-
posições do decreto nº 768/2013 e requisitos necessários a elaboração e 
aprovação do plano de trabalho, quando da celebração de futuros convê-
nios com entidades privadas sem fins econômicos.

acÓrdÃo Nº. 63.512
(Processo Tc/519332/2010)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEdUc nº 567/2009 e 
Termo aditivo.
responsável/interessado: JoÃo lUiZ oliVEira SoUZa MElo e PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE SoUrE
advogada: cáSSia roSaNa M. S. E. MarTiNS – oaB/Pa Nº 8.464-a
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
Formalizador da Decisão: Conselheiro FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO (§ 
3º do art. 91 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso ii, c/c o art. 61 da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar regulares com ressalva, as contas de responsabilidade 
do Sr. JoÃo lUiZ oliVEira SoUZa MElo, Prefeito à época do Município 
de Soure (cPf nº ***.189.872-**), no valor de r$-150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais).

acÓrdÃo N.º 63.513
(Processo Tc/513810/2006)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SESPa nº 88/2005.
responsável/interessado:  aMÓS BEZErra da SilVa e PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE aUGUSTo corrÊa.
advogado: MiGUEl BiZ – oaB/Pa Nº 15.409-B
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUZa
Formalizador da Decisão: Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA (§ 3º do 
art.  191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
nos arts. 56, inciso iii, alínea “b”, da lei complementar n.° 81, de 26 de 
abril de 2012:
1 - Julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. aMÓS BEZEr-
ra da SilVa (cPf: ***.797.602-**), ex-Prefeito do Município de augusto 
corrêa, no valor de r$-189.000,00 (cento e oitenta mil reais), sem impu-
tação de débito;
2 – Encaminhar cópia desta decisão ao Ministério Público do Estado do 
Pará, para as providências cabíveis.
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acÓrdÃo Nº. 63.514
(Processo Tc/507373/2006)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SESPa nº 055/2005
responsável/interessado: JoÃo dE caSTro BarrETo e PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE Eldorado do caraJáS
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art.191, 
§ 3°, do Regimento Interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alíneas “a” e “b”, da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar o Sr. JoÃo dE 
caSTro BarrETo (cPf:211.331.312-04), Prefeito Municipal de Eldorado 
do carajás à época, à devolução aos cofres públicos estaduais do valor de 
r$170.177,84 (cento e setenta mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e 
quatro centavos), devidamente atualizado a partir de 13.12.2005 e acres-
cido de juros até a data de seu efetivo recolhimento.
o valor supracitado deverá ser recolhido no prazo de (30) trinta dias con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não re-
colhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da Cons-
tituição federal.

resoLUÇÃo N.º 19.433
(Processo Tc/500416/2014)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEdUc n.º 410/2008 e 
Termo aditivo
responsável/interessado: Maria aNToNia BarBoSa doS SaNToS e 
coNSElHo EScolar da EScola ESTadUal dE ENSiNo MÉdio SÃo 
fraNciSco dE aSSiS
relator: conselheiro Substituto convocado JUliVal SilVa rocHa (art. 20 
da lc n.º 81/2012)
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 179, § 
4º, inciso ii, do ato n.º 63, de 17 de dezembro de 2012, determinar a rea-
bertura da instrução processual, condicionada à apresentação de novos do-
cumentos pela responsável, no prazo de 10 (dez) dias, devendo o processo 
retornar à pauta para julgamento, caso transcorra in albis o prazo fixado.
o Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária, em Sessão do dia 25 de agosto de 2022, tomou a seguinte decisão:

acÓrdÃo Nº 63.663
(Processo Tc/010797/2022)
assunto: PENSÃo ESPEcial
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do Voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão especial consubstan-
ciado no decreto nº 2.394, de 01.06.2022, em favor de TaTiaNa criSTiNa 
MoUra dE SoUZa MENdES, dependente do investigador da Policia civil 
João carlos Mendes da Silva.

resoLUÇÃo Nº 19.445
(Processo nº Tc/519215/2020)
dispõe sobre a transferência da sessão ordinária do dia 18 de outubro de 
2022 para o dia 19 de outubro de 2022 do Tribunal de contas do Estado 
do Pará
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções constitucionais e legais;
considerando o disposto no art. 15, XXV c/c Parágrafo Único do art. 165 do 
regimento interno do Tribunal de contas,
considerando o evento de capacitação dos membros desta corte de contas 
a ser realizado nos dias 17 e 18 de outubro de 2022;
Considerando, finalmente, a manifestação da Presidência, constante da Ata 
nº 5.849, desta data.
rESolVE,  unanimemente:
art. 1º fica transferida a sessão ordinária do Tribunal Pleno do dia 18 de 
outubro de 2022 para o dia 19 de outubro de 2022, com início às 09 horas.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em Sessão ordinária de 27 de se-
tembro de 2022.

Protocolo: 858521
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe

de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor FRANCIS-
co JaNilSoN da SilVa (cPf: ***.256.352-**), Presidente da associação 
à época, de que no dia 04.10.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal 
julgará na Sessão o Processo nº 519893/2013, que trata da Prestação de 
contas da aSSociaÇÃo doS PEQUENoS ProdUTorES rUraiS SaNTa 
crUZ dE JariTEQUarE, referente ao convênio SaGri nº 062/2012, tendo 
como relator o Excelentíssimo conselheiro odilon inácio Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 

“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do Regimento Interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-
9625.
Belém, 30 de setembro de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a ASSOCIAÇÃO 
doS PEQUENoS ProdUTorES rUraiS SaNTa crUZ dE JariTEQUarE 
(cNPJ: 02.159.546/0001-15), na pessoa de seu representante legal, de 
que no dia 04.10.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará 
na Sessão o Processo nº 519893/2013, que trata da Prestação de contas 
da aSSociaÇÃo doS PEQUENoS ProdUTorES rUraiS SaNTa crUZ dE 
JariTEQUarE, referente ao convênio SaGri nº 062/2012, tendo como 
relator o Excelentíssimo conselheiro odilon inácio Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do Regimento Interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-
9625.
Belém, 30 de setembro de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a PJ ENGENHARIA 
lTda. (cNPJ: 00.851.628/0001-09), na pessoa de seu representante legal, 
de que no dia 04.10.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará 
na Sessão o Processo nº 500245/2007, que trata da Prestação de contas 
da SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E dE oBraS 
PÚBlicaS, referente ao convênio HEMoPa nº 001/2003, tendo como rela-
tor o Excelentíssimo conselheiro odilon inácio Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do Regimento Interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-
9625.
Belém, 30 de setembro de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Senhora IVA-
NiSE coElHo GaSPariM (cPf: ***.078.903-**), responsável pelo laudo 
conclusivo à época, de que no dia 04.10.2022, às 08h30min, o Plenário 
deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 526644/2010, que trata da 
Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE PorTEl, referente ao 
convênio SETEr nº 044/2008, tendo como relator o Excelentíssimo con-
selheiro Substituto Edvaldo fernandes de Souza.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no Art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do Regimento Interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-
9625.
Belém, 30 de setembro de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 859827
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MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
N° do coNtrato: 20/2022 – MPc/Pa

Modalidade de licitação: inexigibilidade nº 12/2022-MPc/Pa.
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e Editora fórum ltda (cNPJ 41.769.803/0001-92)
objeto do contrato: prestação de serviço de elaboração, produção, de-
senvolvimento editorial, confecção de volumes semestrais e publicação na 
versão impressa e digital da revista do Ministério Público de contas do 
Estado do Pará, bem como serviços de consultoria.
Valor Estimado do contrato: r$ 230.982,00 (duzentos e trinta mil nove-
centos e oitenta e dois reais)
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8757.0000
Natureza da despesa: 33.90.39.00
fonte de recurso/ origem do recurso Estadual: 0101000000
foro: Belém/Pará.
data da assinatura: 30/09/2022
ordenador responsável: dr. Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de 
contas

Protocolo: 859850

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Nº do terMo aditiVo: 04
Nº do coNtrato: 04/2019

objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
elevador instalado no edifício-sede do Ministério Público de contas do Es-
tado do Pará, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas mate-
riais de consumo, peças, componentes e acessórios genuínos do respectivo 
fabricante (villarta).
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 01/2019-MPc/Pa
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará e conserp Manuten-
ção de Elevadores ltda EPP (cNPJ: 00.489.015/0001-65)
Objeto e Justificativa do Aditamento: prorrogação de vigência e alteração 
do valor.
Valor do aditamento: r$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais)
Vigência do aditamento: 22/02/2023 a 21/02/2024
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8753.0000
Natureza da despesa: 33.90.39.00
fonte de recurso/ origem do recurso Estadual: 0101000000
ordenador responsável: dr. Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de contas
1º aditivo: Vigência de 21/02/2020 a 20/02/2021; r$ 14.610,00 (quatorze 
mil seiscentos e dez reais);
2º aditivo: Vigência de 21/02/2021 a 21/02/2022; r$ 14.610,00 (quatorze 
mil seiscentos e dez reais).
3º aditivo: Vigência de 22/02/2022 a 21/02/2023; 14.610,00 (quatorze 
mil seiscentos e dez reais).

Protocolo: 859851

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 14/2022/MPc/Pa
Processo n.º 2022/1252926
com fundamento no artigo 25, inciso ii, da lei federal n° 8.666/93, que 
está em consonância com o Parecer nº 133/2022, exarado pela assessoria 
Jurídica do MPc/Pa em 29/09/2022, resta inexigível a licitação para rea-
lização de despesa com inscrição de servidores do Ministério Público de 
contas do Estado do Pará no 16º Pregão Week –Semana Nacional de Estu-
dos avançados sobre Pregão, a ser realizado no formato 100% online, pelo 
instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na administra-
ção Pública ltda – iNP - lTda, no período de 03 a 07 de outubro de 2022.
a despesa, no valor total de r$9.000,00 (nove mil reais), corresponde a 
3 (três) inscrições. a Nota de Empenho deverá emitida em favor do ins-
tituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na administração 
Pública ltda, inscrita no cNPJ sob o número nº cNPJ 10.498.974/0002-81, 
situada na avenida José Maria de Brito, 1707, Jardim das Nações – foz do 
iguaçu/Pr, cEP 85.864-320, à conta da seguinte dotação orçamentária: 
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8748.0000; Natureza da despesa: 
33.90.39.00; fonte de recurso/origem do recurso Estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 30 de setembro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 859896

oUtras MatÉrias
.

eXtrato decisÃo adMiNistratiVa
Processo Pae N.º 2022/519398

reFerÊNcia: PreGÃo eLetrÔNico N.º 02/2022-MPc/Pa
diante de tudo o que consta dos autos, acolho a sugestão apresentada pela 
comissão de Processo administrativo de apuração de responsabilidade, nas 
conclusões contidas no relatório final, e as recomendações da assessoria 
Jurídica contidas nos autos, e, assim, aPlico a pena de iMPEdiMENTo dE 
liciTar, pelo prazo de 6 (seis) meses, à empresa NET-X ProVEdor dE 
iNTErNET EirEli, cNPJ nº 27.796.694/0001-71, conforme prevê o art. 7º 
da Lei nº 10.520/20021 c/c art. 48, § 2º do Decreto 10.024/2019, art. 19, 
iii, decreto Estadual nº 534/2020, e arts. 5º, inciso iV, 10 e 12, inciso i, da 
PorTaria Nº 178/2022/MPc/Pa, pelo descumprimento dos itens 15.3.2, 
15.8 e 19.1 do Edital de Pregão nº 02/2022/MPc-Pa e dos itens 10.13 do 
Termo de referência, tendo em vista que se recusou a assinar o termo de 
contrato.
Belém, 21 de setembro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 859884

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
NÚM. do coNtrato: 169/2022-MP/Pa.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa KTrEE PENSo 
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de licen-
ças Zimbra de uso perpétuo com sincronização com smartphones, suporte 
e atualização para software de e-mail Zimbra collaboration Suite Standard 
Edition.
Valor Global do contrato: r$ 435.000,00
data de assinatura: 29/09/2022.
Vigência do contrato: 03/10/2022 a 03/10/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760
Elemento de despesa: 3390-40
fonte: 0101
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça

Protocolo: 859676
Nº. do coNtrato: 0173/2022-MP/Pa

Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n.º 027/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa 
diaMoNd SErVicoS dE liMPEZa E Mao dE oBra EirEli
cNPJ nº 08.538.011/0001-31
objeto: Prestação de serviços continuados de recepcionista e telefonista, 
por pessoa jurídica, com fornecimento de mão de obra uniformizada nas 
condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços 
e ata do Pregão Eletrônico Nº 027/2022-MPPa na Promotorias de Justiça 
de redenção;
data da assinatura: 30/09/2022.
Vigência: 03/10/2022 a 03/10/2023
Valor Global: r$ 91.161,48 (Noventa e um mil, cento e sessenta e um reais 
e quarenta e oito centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais;
Elemento: 339037 – locação de Mão de obra;
fonte: 0101 – recursos ordinários.
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cÉSar NadEr BEcHara MaTTar JÚNior – 
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 860015
Nº. do coNtrato: 0171/2022-MP/Pa

Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n.º 027/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa 
diaMoNd SErVicoS dE liMPEZa E Mao dE oBra EirEli
cNPJ nº 08.538.011/0001-31
objeto: Prestação de serviços continuados de recepcionista, telefonista e 
copeiro, por pessoa jurídica, com fornecimento de mão de obra uniformiza-
da nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de 
preços e ata do Pregão Eletrônico Nº 027/2022-MPPa em Belém (incluindo 
icoaraci e Mosqueiro);
data da assinatura: 30/09/2022.
Vigência: 03/10/2022 a 03/10/2023
Valor Global: r$ 798.917,52 (Setecentos e noventa e oito mil, novecentos 
e dezessete reais e cinquenta e dois centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais;
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Elemento: 339037 – locação de Mão de obra;
fonte: 0101 – recursos ordinários.
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cÉSar NadEr BEcHara MaTTar JÚNior – 
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 860009
Nº. do coNtrato: 0172/2022-MP/Pa

Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n.º 027/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa 
diaMoNd SErVicoS dE liMPEZa E Mao dE oBra EirEli
cNPJ nº 08.538.011/0001-31
objeto: Prestação de serviços continuados de recepcionista e telefonista, 
por pessoa jurídica, com fornecimento de mão de obra uniformizada nas 
condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços 
e ata do Pregão Eletrônico Nº 027/2022-MPPa nas Promotorias de Justiça 
de ananindeua e Marituba;
data da assinatura: 30/09/2022.
Vigência: 03/10/2022 a 03/10/2023
Valor Global: r$ 182.322,96 (cento e oitenta e dois mil, trezentos e vinte 
e dois reais e noventa e seis centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais;
Elemento: 339037 – locação de Mão de obra;
fonte: 0101 – recursos ordinários.
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cÉSar NadEr BEcHara MaTTar JÚNior – 
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 860013
Nº. do coNtrato: 0174/2022-MP/Pa

Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n.º 027/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa 
diaMoNd SErVicoS dE liMPEZa E Mao dE oBra EirEli
cNPJ nº 08.538.011/0001-31
objeto: prestação de serviços continuados de recepcionista, telefonista e 
copeiro, por pessoa jurídica, com fornecimento de mão de obra uniformi-
zada nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas 
de preços e ata do Pregão Eletrônico Nº 027/2022-MPPa na Promotoria de 
Justiça de Tucuruí;
data da assinatura: 30/09/2022.
Vigência: 03/10/2022 a 03/10/2023
Valor Global: r$ 130.985,04 (cento e trinta mil, novecentos e oitenta e 
cinco reais e quatro centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais;
Elemento: 339037 – locação de Mão de obra;
fonte: 0101 – recursos ordinários.
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cÉSar NadEr BEcHara MaTTar JÚNior – 
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 860018
Nº. do coNtrato: 0175/2022-MP/Pa

Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n.º 027/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa 
diaMoNd SErVicoS dE liMPEZa E Mao dE oBra EirEli
cNPJ nº 08.538.011/0001-31
objeto: prestação de serviços continuados de recepcionista, telefonista e 
copeiro, por pessoa jurídica, com fornecimento de mão de obra uniformi-
zada nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas 
de preços e ata do Pregão Eletrônico Nº 027/2022-MPPa na Promotoria de 
Justiça de altamira;
data da assinatura: 30/09/2022.
Vigência: 03/10/2022 a 03/10/2023
Valor Global: r$ 130.981,32 (cento e trinta mil, novecentos e oitenta e um 
reais e trinta e dois centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais;
Elemento: 339037 – locação de Mão de obra;
fonte: 0101 – recursos ordinários.
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cÉSar NadEr BEcHara MaTTar JÚNior – 
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 860020

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e 
habilitação do Pregão Eletrônico nº. 043/2022-MP/Pa, empreitada por pre-
ço global, no tipo menor preço por grupo, que tem como objeto o registro 
de preços para a contratação de empresa especializada Na PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS coMUNS dE ENGENHaria Para MaNUTENÇÃo E coNSErVa-
ÇÃo PrEdial, utilizados pelo Ministério Público do Estado do Pará, e em 
quaisquer novas instalações que venham a ser ocupadas por este Órgão, 
dentro das regiões administrativas.
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com os seguin-
tes valores:

cNPJ 18.284.403/0001-75 - SaNEar BraSil coNSTrUcoES EirEli - To-
tal do fornecedor: r$ 5.445.983,61
Grupo 01 – Valor Total r$ 5.445.983,61
Valor Total do certame: r$ r$ 5.445.983,61
Belém (Pa), 30 de setembro de 2022
andréa Mara ciccio
Pregoeira MPE/Pa

Protocolo: 859753

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 02
contrato: 129/2022-MP/Pa
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa PSc iNd dE PorTaS 
E EQUiP Para SEG E coNT dE acESSo lTda (cNPJ: 24.585.912/0001-30)
assinatura: 29/09/2022
Valor: -
Justificativa: Retificação da subcláusula 3.8 – Dotação Orçamentária
ordenador de despesas: dr. cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior – 
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 859695
NÚM. do coNtrato: 120/2022-MPPa.

NÚM. do aPostiLaMeNto: 001
Partes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a Empresa oi S/a 
EM rEcUPEraÇÃo JUdicial (cNPJ/Mf sob o nº. 76.535.764/0001-43).
data de assinatura: 30/09/2022.
objeto do contrato: prestação de Serviço Telefônico fixo e Móvel comuta-
do (STfc), contemplando os serviços de recepção de ligações na modalida-
de Discagem Direta Gratuita (DDG), utilizando o prefixo 0800, no sistema 
de tarifação reversa (tarifação no destino), originadas de telefones fixos 
e móveis de todo o território nacional, do Ministério Público do Estado do 
Pará – MPPa.
objeto da apostila: inclusão dos dados bancários na cláusula sétima.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior – Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 859841

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 5653/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a JorGE lUiZ ESTEVES diaS, aUXiliar dE ad-
MiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1164, lotado na divisão de Patrimônio, 
a importância de r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 28/9 até 
27/11/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.122.1494.8760
Governança e Gestão
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.500,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 30 de setembro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 5654/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a ádrEa NaYara GoNcalVES SaMPaio, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2701, lotada na Promotoria 
de Justiça de Juruti, a importância de r$ 700,00 (setecentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 1º/9 até 
31/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 700,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 30 de setembro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 5655/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a EMaNUEl TadEU coUTiNHo MacHado, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.1177, lotado na Promotoria 
de Justiça de Benevides, a importância de r$ 1.000,00 (hum mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
28/9 até 27/11/2022, conforme abaixo:
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ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 30 de setembro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 860062

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 5586/2022-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 143744/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria lUciNEidE BarBoSa MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.617
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Bujaru/Pa
PErÍodo(S): 30/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar atendimento 
psicossocial de uma familia com elaboração de relatorio social.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5587/2022-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 143848/2022 conforme abaixo relacionado: 
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Bujaru/Pa
PErÍodo(S): 30/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Maria lucineide Barbosa Monteiro até o município de Bujaru/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5588/2022-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 144025/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio TadEU MacHado dE aMoriM
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3285
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa, capanema/Pa, Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 15/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5589/2022-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 143369/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ildETE fErrEira diaS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iV

MaTrÍcUla: 999.935
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): 27/09/2022 - 27/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar visita técnica no 
município de São João da Ponta (zona urbana e rural), para fins elaboração 
de relatório social.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5590/2022-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 143969/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MilToN rodriGUES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.2858
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Mocajuba - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/10/2022 - 04/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião de trabalho en-
tre os membros, assessores e servidores das Promotorias de Justiça que 
integram a região administrativa Tocantins e os integrantes das equipes 
do Grupo Especial de combate ao crime organizado (GaEco), do Grupo 
de atuação Especial de inteligência e Segurança institucional (GSi) e do 
centro de apoio operacional Técnico.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5591/2022-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 143975/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoaNa lira liMa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiNiSTErial - BacHarEl EM dirEiTo
MaTrÍcUla: 999.2823
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Mocajuba - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/10/2022 - 04/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião de trabalho com 
os membros, assessores e servidores das Promotorias de Justiça que in-
tegram a região administrativa Tocantins e os integrantes das equipes do 
Grupo Especial de combate ao crime organizado (GaEco), do Grupo de 
atuação Especial de inteligência e Segurança institucional (GSi) e do cen-
tro de apoio operacional Técnico
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5592/2022-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 143810/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 07/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a manutenção 
preventiva e configuração dos equipamentos de informática da PJ de Pa-
ragominas/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio



diário oficial Nº 35.138  73Segunda-feira, 03 DE OUTUBRO DE 2022

Portaria Nº 5593/2022-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 144052/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1846
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 29/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção e 
configurações periódicas na rede de computadores e equipamentos de in-
formática da PJ de Pacajá/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5594/2022-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 144055/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE alVES rEiS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1190
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 29/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção e 
configurações periódicas na rede de computadores e equipamentos de in-
formática da PJ de Pacajá/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5595/2022-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 144060/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Jairo Mororo aGUiar
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2474
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Bom Jesus do Tocantins/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 26/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar a PJ no curso 
de capacitação técnica a ser promovida pela 9ªPJMaB sobre a utilização 
dos recursos do fundo para infância e adolescência no município de Bom 
Jesus do Tocantins/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5596/2022-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 144071/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 29/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir os 
servidores carlos alves da Silva e Jose alves reis até o município de Pacajá/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5597/2022-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 144204/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): João Pessoa/PB
PErÍodo(S): 12/10/2022 - 15/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na condição de correge-
dor–Geral, da “129ª reunião do conselho Nacional de corregedores Gerais 
do Ministério Público dos Estados e da União”, que acontecerá em João 
Pessoa/PB, nos dias 13 e 14/10/202
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5598/2022-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 143528/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE criSTiaNo dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.3120
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 21/10/2022, 25/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar levantamento de acessibili-
dade em diversos órgãos públicos e privados no município de São felix do Xingu/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5599/2022-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 144207/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): João Pessoa/PB
PErÍodo(S): 12/10/2022 - 15/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na condição de membro auxi-
liar da corregedoria-Geral do Ministério Público, da “129ª reunião do conse-
lho Nacional de corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da 
União”, que acontecerá em João Pessoa/PB, nos dias 13 e 14/10/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5600/2022-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 144165/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1846
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 28/09/2022 - 28/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a manutenção 
nos equipamentos de informática da PJ de São Geraldo do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
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Portaria Nº 5601/2022-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 143356/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SilVio NoNaTo coElHo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-i
MaTrÍcUla: 999.445
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Paula Bezerra Koury de figueiredo até o município de Vigia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5602/2022-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 144297/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVaNilToN BarroS VEloSo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1130
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 27/09/2022, 28/09/2022 - 28/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o PJ daniel Henrique Queiroz de azevedo até o município de Medicilândia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5603/2022-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 144151/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ZoENio alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2594
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Soure - Pa
dESTiNo(S): Santa cruz do arari/Pa, cachoeira do arari/Pa, Muaná/Pa
PErÍodo(S): 04/10/2022 - 08/10/2022, 17/10/2022 - 22/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 (dez e ) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5604/2022-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 144147/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): igarapé-açu/Pa, Magalhães Barata/Pa, Marapanim/Pa, Vigia/Pa, 
São caetano de odivelas/Pa, colares/Pa, São domingos do capim/Pa, Bujaru/Pa
PErÍodo(S): 28/09/2022 - 28/09/2022, 29/09/2022 - 29/09/2022, 
03/10/2022 - 03/10/2022, 04/10/2022 - 04/10/2022, 05/10/2022 - 
05/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - dar cum-
primento de ordem de missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5605/2022-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 144135/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 21/10/2022, 25/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor José cristiano de oliveira até o município de São félix do Xingu/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5606/2022-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 144164/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio aQUiNo dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.120
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 15/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Marco aurelio Souza de oliveira até o município de Salinópolis/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Protocolo: 859644

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Portaria Nº 046/2022-MP/PJJ
o Promotor de Justiça de Juruti, em exercício, com fundamento no art. 54, 
VI e § 3º da Lei Complementar nº 057/06, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo nº 000195-092/2022, que se encontra à dis-
posição na Promotoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura 
Bentes, s/n, fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-
000, Juruti/Pa, fone: (93) 3536 1797.
Portaria: 046/2022-MP/PJJ
reclamado: EM aPUraÇÃo
aSSUNTo: Para aPUrar PráTica dE criME aMBiENTal, ElEMENToS dE 
aUToria E MaTErialidadE dEliTiVa Para rESPoNSaBiliZaÇÃo criMi-
Nal E cÍVEl doS iNdicadoS - EXTraÇÃo ilEGal dE MadEira
Nadilson Portilho Gomes – Promotor de Justiça de Juruti, em exercício

Protocolo: 859700
eXtrato da Portaria Nº 047/2022-MP/PJJ

o Promotor de Justiça de Juruti, em exercício, com fundamento no art. 54, 
VI e § 3º da Lei Complementar nº 057/06, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo nº 000195-092/2022, que se encontra à dis-
posição na Promotoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura 
Bentes, s/n, fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-
000, Juruti/Pa, fone: (93) 3536 1797.
Portaria: 047/2022-MP/PJJ
reclamado: caiXa EcoNÔMica fEdEral
aSSUNTo: aPUrar oS faToS NarradoS PEla NoTiciaNTE QUaNTo À 
coNdUTa dE aTENdENTE da caiXa EcoNÔMica fEdEral, EM oBSEr-
VÂNcia À lEi 10.048/2000.
Nadilson Portilho Gomes – Promotor de Justiça de Juruti, em exercício

Protocolo: 859711
eXtrato de terMo de aJUstaMeNto de coNdUta (tac) - 

MP/3ª PJP
a Promotora de Justiça do 3º cargo cível de Parauapebas, com fundamento 
no art. 129, da cf/88, art. 26, da lei nº 8.625/93, art. 52, da lei 
complementar Estadual nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇao n° 
23 - cNMP, de 17/09/07, torna público o Termo de ajustamento de conduta 
(Tac) - MP/3ª PJP, celebrado no inquérito civil instaurado pela PorTaria 
Nº 010/2018-MP/3ª PJP, de SiMP nº 002234-030/2016 (Eletrônico), o 
qual se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Parauapebas, 
situada na rua c, qd. 37, lts. 7 e 8, Bairro cidade Nova, cEP 68.515-000 - 
Parauapebas - Pará - telefones: (94) 3352-6400/ 3352-6401.

terMo de aJUstaMeNto de coNdUta (tac) - iNQUÉrito 
ciViL, Portaria Nº 010/2018-MP/3ª PJP

Polo Passivo: Empresas MaSTEr coNSTrUTora, iNcorPoradora E 
NEGÓcioS iMoBiliárioS lTda; SÓlida EMPrEENdiMENToS iMoBiliá-
rioS lTda., JM EMPrEENdiMENToS iMoBiliárioS lTda., aNTarES EM-
PrEENdiMENToS iMoBiliárioS lTda.; Senhores Valdir dE oliVEira 
flaUSiNo dE oliVEira e NEUSa diaS Sá oliVEira.
assunto: regularizar ocorrência de cobrança abusiva nas parcelas referen-
tes aos contratos de adesão ao loteamento “rESidENcial aMaZÔNia”, o 
qual consiste em metodologia de cobrança de juros compostos, vislum-
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brando-se possível incidência de crime contra as relações de consumo, 
praticado pelas empresas MaSTEr coNSTrUTora, iNcorPoradora E 
NEGÓcioS iMoBiliárioS lTda, SÓlida EMPrEENdiMENToS iMoBiliá-
rioS lTda., JM EMPrEENdiMENToS iMoBiliárioS lTda., rEi EMPrEEN-
diMENToS lTda. e aNTarES EMPrEENdiMENToS iMoBiliárioS lTda.
crystina Michiko Taketa Morikawa - Promotora de Justiça.

Protocolo: 859707
eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo

acordo de cooPeraÇÃo Nº: 002/2022-MP/Pa
ParTES: Ministério Público do Estado do Pará e a UNiVErSidadE fEdEral 
do SUl E SUdESTE do Pará – UNifESSPa (cNPJ nº 18.657.063/0001-
80).
OBJETO: estabelecer programas de cooperação técnica, científica, acadê-
mica e cultural, para o desenvolvimento de ações de caráter de ensino, 
pesquisa, extensão, e prestação de serviços em áreas de mútuo interesse, 
bem como a conjugação de esforços técnicos no sentido de trocar informa-
ções técnicas e de desenvolver projetos, estudos, serviços e pareceres téc-
nicos de forma integrada, de acordo com a natureza e os objetivos formais 
das instituições signatárias, incluindo a realização de eventos, a publicação 
conjunta de materiais informativos e a promoção de ações de preservação 
e valorização da cidadania, dos direitos Humanos e do Patrimônio cultural 
e ambiental do Estado do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 29/09/2022.
ViGÊNcia: 29/09/2022 a 29/09/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Pro-
curador-Geral de Justiça.

Protocolo: 859692
eXtrato da Portaria Nº 048/2022-MP/PJJ

o Promotor de Justiça de Juruti, em exercício, com fundamento no art. 54, 
VI e § 3º da Lei Complementar nº 057/06, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo nº 000912-092/2022, que se encontra à dis-
posição na Promotoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura 
Bentes, s/n, fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-
000, Juruti/Pa, fone: (93) 3536 1797.
Portaria: 048/2022-MP/PJJ
reclamado: EMPrESaS do SEGMENTo dE TraNSPorTE aQUaViário
aSSUNTo: fiScaliZar o SErViÇo dE TraNSPorTE flUVial dE PaSSa-
GEiroS, iNclUSiVE No TocaNTE a SEGUraNÇa, QUalidadE, acESSi-
BilidadE E oBSErVÂNcia daS dEMaiS lEGiSlaÇÕES EM ViGor QUE 
rEGUlaM a coNcESSÃo do SErViÇo PÚBlico
Nadilson Portilho Gomes – Promotor de Justiça de Juruti, em exercício

Protocolo: 859716
eXtrato da Portaria Nº 039/2022-MP/11ªPJ/stM

a 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da Lei Complementar nº 057/06 e no art. 4º, VI da Res. 23-CNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000077-340/2022, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.

Portaria Nº 039/2022-MP/11ªPJ/stM
interessados: Edinaldo Pereira da Silva; Secretaria Municipal de Educação 
de Santarém
Assunto: Instaurado a fim de apurar informações prestadas pelos reque-
rentes e adotar as medidas cabíveis com o objetivo de assegurar a Ema-
nuel Joaquim Silva Pereira, nascido em 08 de agosto de 2014, diagnos-
ticado com transtorno do espectro autista (cid f84.0), matriculado na 
escola municipal Professora Maria de Jesus amorim, a disponibilização de 
profissional de apoio/mediador para o seu desenvolvimento escolar.
lariSSa BraSil BraNdÃo – 11ª Promotora de Justiça de Santarém, em 
exercício

Protocolo: 859805
recoMeNdaÇÃo coNJUNta Nº 002/2022/MP/2ª PJM e 

coordeNadoria do NÚcLeo eLeitoraL do MPPa
EXcElENTÍSSiMo SENHor, coroNEl JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚ-
Nior coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará.
assunto: rEcoMENdaÇÃo
Sr. coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará,
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, através do coordenadoria 
do Núcleo Eleitoral do MPPa e 2ª Promotoria de Justiça Militar, no uso de 
suas atribuições legais, consoante o disposto no artigo 127 e 129, inciso 
ii da constituição federal de 1988, c/c o artigo 27, parágrafo único, inciso 
iV da lei federal nº 8.625/93 e artigo 55, parágrafo único, inciso iV da lei 
complementar Estadual nº 057/06 e; coNSidEraNdo o dever do Minis-
tério Público, como instituição permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos inte-
resses sociais e individuais indisponíveis, conforme prescrito no artigo 127, 
caput, da constituição da república federativa do Brasil; coNSidEraNdo 
o artigo 129, inciso Vii da constituição da república federativa do Brasil 
que incumbe ao Ministério Público o controle Externo da atividade Policial, 
compreendido neste contexto a atividade da Polícia Militar do Estado do 
Pará; coNSidEraNdo o art. 1º da resolução 164/17 do cNMP, a qual 
preconiza que a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do 
Ministério Público, objetivando persuadir o destinatário a praticar ou deixar 
de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públi-
cos; coNSidEraNdo o caráter preventivo das medidas expostas na reco-
mendação em tela a serem implementadas pelo comando da Polícia Militar 
do Estado do Pará, objetivando a salvaguarda de interesses, direitos e bens 
tutelados pelo Ministério Público, conforme dispõe o art. 4º da resolução 
164/17 do cNMP; coNSidEraNdo o acirramento das disputas políticas 
que pode vir a acontecer durante o pleito eleitoral de 2022 em face a sua 
grande repercussão será fundamental o acompanhamento da cobertura 
promovida por profissionais de órgãos da impressa brasileira e estrangeira 
havendo possibilidade de violência à referida categoria profissional; pero 

2 CONSIDERANDO o § 5º do art. 144 da Constituição Federal que confere 
às policiais militares a atribuição da preservação da ordem pública e polícia 
ostensiva; rEcoMENdaMoS a VoSSa EXcElÊNcia: a) Que seja publicado 
em Boletim Geral, a presente recomendação objetivando adotar todas as 
medidas cabíveis no sentido de que o efetivo da Polícia Miliar empregada 
durante as eleições de 2022 envide todos os esforços no sentido de garan-
tir a vida e a integridade física de todos os profissionais de imprensa que 
estarão na cobertura jornalística das eleições gerais; b) Que informe, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, resposta por escrito a esta recomen-
dação em razão da urgência do pleito eleitoral em conformidade com o art. 
55, parágrafo único, inciso iV, da lei complementar nº 057/06 (lei orgâ-
nica do Ministério Público do Estado do Pará) c/c art. 27, parágrafo único, 
inciso iV, da lei nº 8.625/93 (lei orgânica Nacional do Ministério Público).
Belém, 28 de setembro de 2022. JoSÉ EdValdo PErEira SalES coorde-
nador no Núcleo Eleitoral do Ministério Público do Estado do Pará
arMaNdo BraSil TEiXEira 2º Promotor de Justiça Militar do Ministério 
Público do Estado do Pará

Protocolo: 859800
eXtrato da Portaria Nº 08/2022 – MP/PJMa-2º carGo

o Promotor de Justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com 
fundamento no art. 54, VI e §3º da Lei Complementar nº 057/06 e no art. 
4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a 
instauração do inquérito civil SiMP Nº 002102–157/2022 que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de Monte alegre, situada na rua rui 
Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 68.220-000-Monte 
alegre-Pará-fone (93) 3533-2977.

Portaria Nº 08/2022 - MP/PJMa-2º carGo
Polo PaSSiVo: MUNicÍPio dE MoNTE alEGrE
aSSUNTo: apurar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos des-
tinados a construção/reforma da Unidade Básica de Saúde da comunidade 
curral Grande.

Protocolo: 859900
eXtrato da Portaria Nº 07/2022 – MP/PJMa-2º carGo

o Promotor de Justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com 
fundamento no art. 54, VI e §3º da Lei Complementar nº 057/06 e no art. 
4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a 
instauração do inquérito civil SiMP Nº 000810–157/2019 que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de Monte alegre, situada na rua rui 
Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 68.220-000-Monte 
alegre-Pará-fone (93) 3533-2977.

Portaria Nº 07/2022 - MP/PJMa-2º carGo
Polo PaSSiVo: MUNicÍPio dE MoNTE alEGrE
aSSUNTo: apurar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos des-
tinados a construção/reforma da Unidade Básica de Saúde da comunidade 
Piracicaba

Protocolo: 859895
Portaria Nº 0962/2022-MP/sUB-Ji

o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça agrária 
de redenção;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12827/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça HErENa NEVES MaUÉS corrÊa dE 
MElo para, em atuação conjunta, exercer na promotoria de justiça de re-
denção, as atribuições do 4º cargo, no período de 1º/9 a 30/10/2022, sem 
prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0986/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Bagre;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14082/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça GaBriEla rioS MacHado para, em 
atuação conjunta, oficiar em audiências de atribuição do cargo da pro-
motoria de justiça de Bagre, nos dias 22 e 23/9/2022, sem prejuízo das 
demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0987/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
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coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça José Edvaldo 
Pereira Sales e daniel Henrique Queiroz de azevedo;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito dos 3º e 4º cargos da promotoria de justiça cível 
e de defesa comunitária e cidadania de icoaraci;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14046/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro para 
exercer na promotoria de justiça cível e de defesa comunitária e cidadania 
de icoaraci, as atribuições dos 3º e 4º cargos, nos dias 6 e 7/10/2022, sem 
prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0988/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a atuação ministerial no jui-
zado especial itinerante, como parte do projeto esporte com justiça;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14009/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça NILTON GURJÃO DAS CHAGAS para oficiar 
no juizado especial itinerante, como parte do projeto esporte com justiça, nas 
instalações do estádio leônidas castro (curuzú), referente ao jogo Paysandu 
x Vitória, no dia 24/9/2022, sem prejuízo das atribuições originárias.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0989/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Barcarena;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14027/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça loUiSE rEJaNE dE araÚJo SilVa SE-
VERINO para oficiar em audiências de atribuição do 2º cargo da promoto-
ria de justiça de Barcarena, no dia 22/9/2022, sem prejuízo das demais 
atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0990/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de irituia;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14021/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça SaBriNa Said daiBES dE aMoriM SaN-
cHEZ para, em atuação conjunta, exercer as atribuições do cargo da promotoria 
de justiça de irituia, no dia 27/9/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0991/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a licença da promotora de justiça alessandra rebelo clos;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça cível de 
ananindeua;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12762/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça VÂNia caMPoS dE PiNHo para, sem 
prejuízo das demais atribuições, exercer na promotoria de justiça cível de 
ananindeua, as seguintes atribuições do 2º cargo, nos períodos indicados:

i – do cargo, de 8/9 a 7/10/2022;
ii – atuação conjunta, de 8/10 a 18/11/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0993/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Vitória 
do Xingu;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12740/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça rENaTa ValÉria PiNTo cardoSo para 
oficiar em conjunto com a promotora de justiça MONIQUE NATHYANE CO-
ElHo QUEiroZ nos autos do inquérito civil nº 007/2022-MP/5ªPJ/aTM, 
registrado no sistema SiMP sob nº 000107-804/2021, no período de 
19/9/2022 a 16/1/2023, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0994/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Bagre;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13910/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça Mário cÉSar NaBaNTiNo arraiS BraÚ-
NA para oficiar em audiências de atribuição do cargo da promotoria de justiça 
de Bagre, no dia 16/9/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0995/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de direitos humanos, 
controle externo da atividade policial e do tribunal do júri de ananindeua;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13893/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, oficiarem nas sessões do tribunal do júri, de atri-
buição do 1º cargo da promotoria de justiça de direitos humanos, controle 
externo da atividade policial e do tribunal do júri de ananindeua, referentes 
aos autos de processos e dias indicados, podendo adotar medidas perti-
nentes, inclusive interpor recursos:

dia Processo ProMotor(a) de JUstiÇa
22/9/2022 0003592-62.2011.8.14.0006 Marcio SilVa MaUES dE faria
29/9/2022 0804850-16.2022.8.14.0006 fraNciSca SUENia fErNaNdES dE Sá
18/10/2022 0001496-90.1997.8.14.0006 fraNciSca SUÊNia fErNaNdES dE Sá

25/10/2022 0009669-97.2020.8.14.0006 VYllYa coSTa Barra SErENi e lÍliaN NUNES E 
NUNES

21/11/2022 0811943-64.2021.8.14.0006 VYllYa coSTa Barra SErENi
28/11/2022 0017027-21.2017.8.14.0006 fraNciSca SUÊNia fErNaNdES dE Sá

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0996/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de al-
tamira;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13951/2022;
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r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça JoSÉ ilToN liMa MorEira JÚ-
NIOR para, sem prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do 
tribunal do júri, de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça de alta-
mira, referentes aos autos de processos e dias indicados, podendo adotar 
medidas pertinentes, inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0259028-58.2016.8.14.0075, dia 19/10/2022;
ii – processo nº 0010842-09.2013.8.14.0005, dia 21/10/2022;
iii – processo nº 0004659-56.2012.8.14.0005, dia 26/10/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0997/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de direitos 
humanos, controle externo da atividade policial e do tribunal do júri de 
ananindeua;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13468/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça aNdrESSa Érica áVila PiNHEi-
ro para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, 
exercer na promotoria de justiça de direitos humanos, controle externo da 
atividade policial e do tribunal do júri de ananindeua, as atribuições do 2º 
cargo, no período de 30/9 a 31/10/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0998/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça de San-
tarém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13938/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS para 
oficiar na audiência de instrução e julgamento, no dia 19/9/2022, referen-
te aos autos do processo nº 0807378-82.2022.8.14.0051, de atribuição do 
4º cargo da promotoria de justiça de Santarém, sem prejuízo das demais 
atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0999/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Pa-
rauapebas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13546/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça DANIEL MENEZES BARROS para oficiar na 
sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 4/10/2022, referente aos autos 
do processo nº 0801311-71.2021.8.14.0040, de atribuição do 2º cargo da 
promotoria de justiça de Parauapebas, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 1001/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de igarapé-Miri;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13831/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEi-
RE para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 22/9/2022, 

referente aos autos do processo nº 0000993-30.2011.8.14.0022, de atri-
buição do cargo da promotoria de justiça de igarapé-Miri, podendo adotar 
medidas pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais 
atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 1002/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 15º cargo da promotoria de justiça de 
Santarém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13815/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça MaUro MarQUES dE MoraES para 
oficiar em audiência judicial, no dia 16/9/2022, referente aos autos do 
processo nº 0809593-65.2021.8.14.0051, de atribuição do 15º cargo da 
promotoria de justiça de Santarém, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 1003/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, da resolução nº 017/2019-cPJ;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça de itaituba;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13796/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
de suas atribuições originárias e em regime de mutirão, oficiarem em pro-
cessos judiciais e extrajudiciais, físicos e eletrônicos, de atribuição do 4º 
cargo da promotoria de justiça de itaituba, nos períodos indicados:

PerÍodo ProMotor(a) de JUstiÇa

10 a 14/10/2022
PaTrÍcia carValHo MEdrado aSSMaNN

PaTrÍcia PiMENTEl raBElo aNdradE
EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES

17 a 21/10/2022

daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE aZEVEdo
BrUNo alVES cÂMara
daNiEl BraGa BoNa

BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 1004/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de itai-
tuba;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13810/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça ÍTalo coSTa diaS para realizar visita 
ao centro regional de recuperação de itaituba, no dia 21/9/2022, sem 
prejuízo de suas atribuições originárias.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 859967
eXtrato de Portaria do ProcediMeNto PreParatÓrio 

Nº 000199-151/2022– 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 000199-151/2022.
informa que os termos da Portaria já estão disponíveis no Portal de consul-
tas deste Órgão Ministerial na internet, podendo ser acessado pelo SiMP.
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Portaria Nº 019/2021
data de instauração: 29/09/2022
objeto: apurar possíveis irregularidades em relação à dispensa de lici-
tação 02/2017, da Secretaria de Estado de Transportes, cujo objeto é a 
restauração asfáltica da Pa 150, nos subtrechos Nova ipixuna e Morada 
Nova, que resultou na celebração do contrato 002/2017.
interessado: 2ªPJ/dPP/Ma.
investigado: Secretaria de Estado de Transportes-SETraN
Promotor dr. JoSE GodofrEdo PirES doS SaNToS

Protocolo: 859920
eXtrato da Portaria Nº 10/2022 – MP/PJMa-2º carGo

o Promotor de Justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com 
fundamento no art. 54, VI e §3º da Lei Complementar nº 057/06 e no art. 
4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a 
instauração do inquérito civil SiMP Nº 002103–157/2022 que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de Monte alegre, situada na rua rui 
Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 68.220-000-Monte 
alegre-Pará, fone (93) 3533-2977.

Portaria Nº 10/2022 - MP/PJMa-2º carGo
Polo PaSSiVo: MUNicÍPio dE MoNTE alEGrE
aSSUNTo: apurar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos des-
tinados a construção/reforma da Unidade Básica de Saúde da comunidade 
do KM 35 da Pa 254.

Protocolo: 859910
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 000215-440/2022, 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 040/2022-MP/2° PJ/Ma/Pc/HU/cF
Procedimento administrativo nº 000215-440/2022
Objeto: “Acompanha e fiscalizar de forma continuada, a atuação do poder 
público quanto a circulação de veículos de transporte rodoviários de carga 
de até 5.5000 kg, articulados, pesados dos tipos reboque, semirreboque 
e múltiplo, no perímetro de circunscrição do Estado compreendido do KM 
1,7 ao KM 18 da rodovia Br-316/Pa, nos horários de 07h00 (sete horas) 
às 10h00 (dez horas) e de 17h00 (dezessete horas) às 21h00 (vinte uma 
horas), de segunda a sábado, em ambos os sentidos da via, nos trechos 
compreendidos nesse município, com base no decreto n° 15, de 31 de 
janeiro de 2019, especificamente no art.1°.”
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: 859912
eXtrato da Portaria Nº 09/2022 – MP/PJMa-2º carGo

o Promotor de Justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com 
fundamento no art. 54, VI e §3º da Lei Complementar nº 057/06 e no art. 
4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a 
instauração do inquérito civil SiMP Nº 002099–157/2022 que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de Monte alegre, situada na rua rui 
Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 68.220-000-Monte 
alegre-Pará, fone (93) 3533-2977.

Portaria Nº 09/2022 - MP/PJMa-2º carGo
Polo PaSSiVo: MUNicÍPio dE MoNTE alEGrE
aSSUNTo: apurar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos des-
tinados a construção/reforma da Unidade Básica de Saúde da comunidade 
Entroncamento Boa Sorte.

Protocolo: 859908

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 108/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que 
consta no Processo n° 5082/2022,
rESolVE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder ao ser-
vidor lidia Maria foNTENEllE BarBalHo, 60 (sessenta) dias da licença
-prêmio, referente ao período aquisitivo 2018/2021.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 06 de junho de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM/Pa

Portaria Nº 109/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que 
consta no Processo nº 5092/2022,

rESolVE:
i – conceder suprimento de fundos ao servidor riVaNdro BaTiSTa doS 
SaNToS – cPf nº 075.313.994-40, no valor de r$3.500,00 (três mil e qui-
nhentos reais) para as despesas de pronto pagamento do órgão (exercício 
financeiro de 2022), obedecendo as seguintes classificações orçamentá-
rias:
01.122.1495.8766.339030 (compra de Material de consumo) – Valor: 
r$3.000,00 (três mil reais)
01.122.1495.8766.339039 (Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) – Va-
lor: r$500,00 (quinhentos reais)
ToTal: r$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
ii – o período de aplicação do referido suprimento é de 60 (sessenta) dias 
e a prestação de contas deverá ser feita em até 03 (três) dias subsequen-
tes a este período.
iii – dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 30 de setembro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM/Pa

Portaria N° 110/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com base no art. 10, iX, 
b, da lei complementar n° 086/2013, atualizada pela lei complementar 
nº 144/2021 e lei complementar nº 152/2022,
rESolVE:
1. Exonerar o servidor cláUdio K. QUEiroZ E SilVa, do cargo de asses-
sor Especial i, a partir de 03.10.2022.
2. Nomear cláUdio K. QUEiroZ E SilVa, para o cargo em comissão de 
diretor administrativo/Gestão operacional, a partir de 03.10.2022.
3. conceder ao servidor cláUdio K. QUEiroZ E SilVa – diretor adminis-
trativo/Gestão Operacional, gratificação de tempo integral de 50% (cin-
quenta por cento), com base no art. 132, c/c o art. 137, §1º alínea “a” da 
lei nº 5.810/94.
4. registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 30 de setembro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa

Portaria N° 111/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com base no art. 10, iX, 
b, da lei complementar n° 086/2013, atualizada pela lei complementar 
nº 144/2021 e lei complementar nº 152/2022,
rESolVE:
1. Exonerar o servidor arTHUr BraGa cHaVES do cargo de diretor admi-
nistrativo/Gestão operacional, a partir de 03.10.2022.
2. Nomear arTHUr BraGa cHaVES para o cargo em comissão de assessor 
Especial i, a partir de 03.10.2022.
3. registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 30 de setembro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa

Protocolo: 860109

MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

PreFeitUra MUNicPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico 038/2022- Pe-PMa.  
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Prefeitura Municipal torna 
público que no dia 13 de outubro de 2022, às 09h, no endereço eletrônico 
www.licitanet.com.br, realizará licitação na modalidade Pregão, na forma 
eletrônica, do tipo MENor PrEÇo GloBal do lote ou grupo, no modo de 
disputa aberto, objetivando a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de link dedicado de acesso a internet (via fibra óptica e/
ou via rádio), full-duplex, simétricos, sem limite de franquia, incluindo o 
fornecimento de equipamentos em regime de comodato, instalação, con-
figuração, suporte técnico e manutenção da infraestrutura, para atender a 
Prefeitura Municipal de abaetetuba, Secretarias vinculadas e fundos Mu-
nicipais (SEMaS, SEMEia, SEMEc E SESMaB), pelo período de 12 (doze) 
meses. a licitação será regida pela lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. os interessados poderão obter o texto integral do Edital e 
todas as informações sobre a licitação através da página eletrônica, www.
licitanet.com.br ou na sala da comissão Permanente de licitação - cPl 
junto à Prefeitura Municipal de abaetetuba, situada à rua Siqueira Men-
des, nº 1359, centro, cEP: 68440-000, no horário de 8h às 14h, em dias 
de efetivo expediente. francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita de 
abaetetuba/Pa

Protocolo: 859941
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PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo. decorrente: dispensa de licitação nº 
023/2021. contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/ Secretaria 
Municipal de Educação. objeto: locação de imóvel Para o funcionamento 
da Emeif centro Educacional Evangélico no Município de abaetetuba/Pa. 
origem: contrato nº 2021/090-Pma. contratado: Primeira igreja cristã 
Evangélica de abaetetuba, inscrito no cNPJ sob o nº 14.091.698/0001-02. 
1º Termo aditivo de Prazo, com vigência de 17 de Junho de 2022 à 17 de 
Junho de 2023 nos termos art. 57, II § 2° da Lei nº 8.666/93. Assinado 
em 17 de junho de 2022. Jefferson Felgueiras de Carvalho -  Secretário 
Municipal de Educação

Protocolo: 859942

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acara
aViso de ProrroGaÇao-PreGao

o Município de acará/Pa torna público, a quem possa interessar, Prorro-
GaÇÃo da sessão de abertura do PrEGao ElETroNico nº 049/2022, cujo 
objeto: aQUiSiÇÃo dE 100.000 l dE ÓlEo diESEl S-10 Para rEcUPEra-
ÇÃo dE 139,99 KM dE  ESTradaS ViciNaiS1-SETor SUdESTE ViciNal 
31-51,55KM - 01°58’00.32”S 8º12’09.99”o 02°19’33.10”S 48°28’47.77”o, 
SETor SUdESTE ViciNal 33-35,69KM 01°58’38.26”S 8°08’35.87”o 
02°07’40.32”S 48°07’15.24”o 2 - SETor SUdESTE ViciNal 34-52,75KM 
- 01°59’06.42”S 48°04’20.27”o 02°07’44.11”S 8º07”12.90”o ToTal (KM) 
139,99 KM No MUNiciPio dE acará/Pa, NoS TErMoS do coNVÊNio N° 
192/2022 cElEBrado ENTrE a SEcrETaria dE  ESTado dE TraNSPor-
TES - SETraN E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE acará. iNforMaMoS que 
a sessão de abertura será ProrroGada para o dia 05 de outubro de 2022 
as 09:00h (Horário de Brasília) Pelo princípio da conveniência e oportuni-
dade da administração pública. Edital disponível: https://acara.pa.gov.br, 
www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor 
de licitações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das licita-
ções, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2022@gmail.com.
PEdro PaUlo GoUVEa dE MoraES.
Prefeito Municipal.

Protocolo: 859943

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtrato de aPostiLaMeNto

1° termo de apostilamento ao contrato n.º 1.342/2021. Parte: MU-
NicÍPio dE afUá - PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá e a empresa caN-
TUária & cia lTda.
o presente termo de apostilamento permite o livre acesso de servidores 
da coNTraTaNTE e dos órgãos de controle interno e externo, a qualquer 
tempo e lugar, aos processos, documentos e informações referentes este 
contrato, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.
ordenador de despesa: odiMar WaNdErlEY SaloMÃo.

Protocolo: 859944

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
HoMoLoGaÇÃo da coNcorrÊNcia 4/2022

Prefeitura municipal de altamira, torna público a Homologação do processo 
licitatório acima citado, objeto: serviços de infraestrutura na malha viá-
ria, incluindo pavimentação, drenagem, terraplenagem, sinalização, bem 
como conservação e manutenção e outros serviços pertinentes, visan-
do a melhoria da mobilidade das vias urbanas do município de altamira. 
Empresa: TErraPlENa lTda, cNPJ: 14.698.658/0001-23, valor total r$ 
40.243.655,07. altamira, 29/09/2022.

Protocolo: 859945

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
aViso rePUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia srP Nº 006/2022
com o objeto: tem como objeto contratação de empresa especializada 
para manutenção, recuperação, readequação, montagem, desmontagem e 
instalação de estruturas metálicas e coberturas, incluindo material e mão 
de obra, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de altamira/

Pa, data de abertura: 03/11/2022 as 09hs (horário de Brasília). no En-
dereço: rua acesso 2, 530, premem, (centro de convenções de altamira) 
divisão de suprimentos e serviços. os interessados poderão obter maio-
res informações e retirar o edital completo pelos sites: https://altamira.
pa.gov.br/ Mural Geobras - TcM/Pa, ou através do e-mail licitacaoaltami-
ra2022@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão ser lidos 
ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos  e Serviços da Prefeitura de 
altamira -  Setor de licitação, situado na rua acesso dois nº. 530, Bairro 
Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.
claUdoMiro GoMES da SilVa - Prefeito Municipal

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 066/2022

com o objeto: fornecimento de materiais e insumos odontológicos para 
prestação de atendimento à saúde, com objetivo de atender a Secretaria 
Municipal de Saúde de altamira-Pa. para manutenção das atividades nas 
Unidades Básicas de Saúde - UBS, Equipe de Saúde Bucal - ESB e cen-
tro de Especialidades odontológicas - cEo  data de abertura: 14/10/2022 
as 10h (horário de Brasília). local de abertura: https://licitanet.com.br/.
Edital disponível: Site de Prefeitura de altamira - https://altamira.pa.gov.
br/ Mural de licitações - TcM/Pa, Plataforma do licitanet e no setor de 
licitações - Setor de Suprimentos e Serviços: av. acesso dois, 530 Bairro 
Premem - altamira, Pará.
claudomiro Gomes da Silva - Prefeito Municipal

Protocolo: 859946

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 075/2022/PMaP. 
objeto: Prestação de serviços de manutenção de veículo leve e máqui-
nas pesadas, destinado a atender a necessidades da frota da prefeitura 
municipal de aurora do Pará. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá 
início com a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 
17/10/2022, às 08:30 horas. o edital estará disponível nos sites: o edital 
estará disponível nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e 
www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir 
da data da publicação. antonia Tassila farias de araújo - Pregoeira/PMaP.

Protocolo: 859947

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de LicitaÇÃo. coNcorrÊNcia N° 3016/2022. objeto: exe-
cução das seguintes obras: construção de quatro praças e uma quadra 
poliesportiva, no município de Barcarena, Pa. abertura: 03/11/2022 as 
09:00h. o edital encontra-se disponível no departamento de licitações, 
em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, no prédio da prefeitura, loca-
lizado na av. cronge da Silveira, n°. 438 - altos - Pc. conego B. campos, 
bairro comercial, cEP: 68.445-000. o edital também poderá ser adquiri-
do, gratuitamente, no portal da transparência da Prefeitura Municipal de 
Barcarena no seguinte endereço/link: https://barcarena.pa.gov.br/portal-
da-transparencia/licitacoes, ou no portal do jurisdicionado do TcM/Pa (sis-
tema “Geo-obras”). demais informações no departamento de licitações, 
em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, ou através do e-mail: licita-
cao.pmb@barcarena.pa.gov.br ou, ainda, pelo telefone: (91) 99393-6685. 
Waldemar cardoso Nery Júnior - Presidente da cPl

resULtado de JULGaMeNto. coNcorrÊNcia N°. 3011/2022. a 
cPl da Prefeitura Municipal de Barcarena torna público o resultado de jul-
gamento do processo licitatório em destaque, cujo objeto é a execução da 
seguinte obra: retomada da obra de construção do novo Terminal rodovi-
ário de Barcarena. Empresa habilitada e com proposta classificada com o 
respectivo valor: o. Souto Pantoja & cia ltda,cnpjn°. 24.342.692/0001-
14, - r$ 1.710.712,15 (um milhão, setecentos e dez mil, setecentos e 
doze reais e quinze centavos). a comissão de licitação declarou a empresa 
retromencionada como vencedora da licitação,conforme resultado proferi-
do e lavrado na ata da sessão pública de abertura da proposta, de 30 de 
setembro de 2022, visto que, foi a única empresa habilitada no certame e 
que atendeu a todos os requisitos concernentes a classificação de proposta 
estabelecidos no edital, nos termos do item 15, subitem 15.3.1 e item 16, 
subitem 16.14, do edital; e art. 43, incisos iV e V, da lei n°. 8.666/93. 
Waldemar cardoso Nery Junior - Presidente da cPl

Protocolo: 859948
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BONITO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BoNito
eXtratos de coNtratos. contrato nº 20220109-01; origem: inexi-
gibilidade nº 6/2022-240801; contratante: Prefeitura Municipal de Bonito; 
contratada: Bl assessoria e consultoria contabil eireli; objeto: contrata-
ção de Serviços Técnicos Profissionais de apoio ao Setor de Contabilidade 
da Prefeitura de Bonito. Valor Total: 68.000,00; Vigência: 01/09/2022 a 
31/12/2022; data da assinatura: 01/09/2022.
contrato nº 20220109-02; origem: inexigibilidade nº 6/2022-240801; 
contratante: fundo Municipal de Saúde; contratada: Bl assessoria e con-
sultoria Contabil eireli; Objeto: Contratação de Serviços Técnicos Profissio-
nais de apoio ao Setor de contabilidade da Secretaria Municipal de Saúde 
de Bonito. Valor Total: 38.000,00; Vigência: 01/09/2022 a 31/12/2022; 
data da assinatura: 01/09/2022.
contrato nº 20220109-03; origem: inexigibilidade nº 6/2022-240801; 
contratante: fundo Municipal de educação; contratada: Bl assessoria 
e consultoria contabil eireli; objeto: contratação de Serviços Técnicos 
Profissionais de apoio ao Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal 
de educação de Bonito. Valor Total: 34.000,00; Vigência: 01/09/2022 a 
31/12/2022; data da assinatura: 01/09/2022.
contrato nº 20220109-04; origem: inexigibilidade nº 6/2022-240801; 
contratante: fundo Municipal de assistencia Social; contratada: Bl as-
sessoria e consultoria contabil eireli; objeto: contratação de Serviços 
Técnicos Profissionais de apoio ao Setor de Contabilidade da Secretaria 
Municipal de assistencia Social de Bonito. Valor Total: 20.000,00; Vigência: 
01/09/2022 a 31/12/2022; data da assinatura: 01/09/2022.

Protocolo: 859949

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de 1º aditiVo ao coNtrato Nº. 182/2022 - 
oriGeM disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 017/2022-disP.

coNTraTaNTE - o MUNiciPio dE BraSil NoVo. coNTraTado: aNE Ka-
roliNE a. GoMES EirEli, cNPJ/Mf nº 12.631.005/0001-00, oBJETo: 
prorrogação de prazo contratual e execução: dE 60 (sessenta) dias refe-
rente ao contrato Nº 182/2022. data da assinatura do aditivo 05/08/2022.
WEdEr MaKES carNEiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 859950

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de adJUcaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo. toMada de PreÇos 
nº 2/2022-071101. objeto: contratação de Empresa Especializada 
Para a Execução da obra de reforma do Prédio Para o centro de capaci-
tação no Município de Breves/Pa. Vencedor: Smp construções, comercio e 
Serviços Eireli, com o valor total de r$ 498.483,53. Homologo a licitação 
na forma da lei nº 8.666/93. Joselice carames de Melo. 29/09/2022.
EXTraTo dE coNTraTo. coNTraTo Nº 20220300; origem: Tomada de 
Preços nº 2/2022-071101; contratante: fundo Municipal de assistência 
Social; contratada(o): Smp construções, comercio e Serviços Eireli; ob-
jeto: contratação de Empresa Especializada para a execução da obra de 
reforma do Prédio para o centro de capacitação no Município de Breves/
Pa; Valor Total: r$ 498.483,53; Vigência: 29/09/2022 a 28/03/2023; data 
da assinatura: 29/09/2022.

Protocolo: 859951
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo. a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Suprimento e licitação torna público a aber-
tura do Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão Eletrônico SrP nº 087/2022/PMc. objeto: contratação de Empresa 
Especializada Para fornecimento de Telas Soldadas Nervuradas, destinada 
a atender as necessidades da Secretaria Municipal de obras e Urbanismo 
Para confecção de Tubulação de concreto armado Nas diversas ruas des-

te Município de castanhal/Pa Por um período de 12 (doze) meses. a sessão 
pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas 
de preços e etapa de lances no dia 18/10/2022, às 09:00 horas). o edital 
estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/ca-
tegoria/licitacoes/ www.comprasnet.gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@
castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. Sheila Mirian Medeiros 
Gomes - Pregoeira da Prefeitura de castanhal.

Protocolo: 859953
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo de cUrioNÓPoLis
eXtrato do coNtrato Nº 20220349

oriGEM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 22/2022-PMc-coNTraTaNTE: fUNdo 
dE dESENVolViMENTo da EdUcaÇÃo BáSica fUNdEB-coNTraTada: 
aUGUSTU`’S iNforMáTica EirEli-oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada EM forNEciMENTo dE MaTEriaiS PErNaNENTES Para 
iMPlaNTaÇÃo dE EScolaS dE EdUcaÇÃo iNfaNTil da SEcrETaria MU-
NiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNicÍPio dE cUrioNÓPoliS-Valor ToTal: 
r$ 31.663,40 (TriNTa E UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E TrÊS rEaiS 
E QUarENTa cENTaVoS)-ViGÊNcia: 29 dE SETEMBro dE 2022 a 31 dE 
dEZEMBro dE 2022-daTa da aSSiNaTUra: 29 dE SETEMBro dE 2022

eXtrato do coNtrato Nº 20220350
oriGEM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 22/2022-PMc-coNTraTaNTE: fUNdo 
dE dESENVolViMENTo da EdUcaÇÃo BáSica fUNdEB-coNTraTada: 
UNiVErSal PriNT coMErcio E SErViÇoS dE iNforMáTica lTda-oBJE-
To: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMENTo dE 
MaTEriaiS PErNaNENTES Para iMPlaNTaÇÃo dE EScolaS dE EdUca-
ÇÃo iNfaNTil da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNicÍPio 
dE cUrioNÓPoliS-Valor ToTal: r$ 13.565,95 (TrEZE Mil, QUiNHEN-
ToS E SESSENTa E ciNco rEaiS E NoVENTa E ciNco cENTaVoS)-ViGÊN-
cia: 29 dE SETEMBro dE 2022 a 31 dE dEZEMBro dE 2022-daTa da 
aSSiNaTUra: 29 dE SETEMBro dE 2022

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20220184
oriGEM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 042/2021-SrP-coNTraTaNTE: fUN-
do MUNiciPal dE EdUcaÇÃo-coNTraTada: l B diSTriBUidora Ei-
rEli-oBJETo: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS Para MErENda 
EScolar da rEdE PÚBlica dE ENSiNo do MUNiciPio dE cUrioNÓPo-
liS-Valor ToTal: r$ 14.728,00 (QUaTorZE Mil SETEcENToS E ViNTE 
E oiTo rEaiS)-ViGÊNcia: 30 dE Maio dE 2022 a 31 dE dEZEMBro dE 
2022-daTa da aSSiNaTUra: 30 dE Maio dE 2022

  
eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20220183

oriGEM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 042/2021-SrP-coNTraTaNTE: fUN-
do MUNiciPal dE EdUcaÇÃo-coNTraTada: J MarTiMElo coSTa E cia 
lTda-oBJETo: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS Para MErENda 
EScolar da rEdE PÚBlica dE ENSiNo do MUNiciPio dE cUrioNÓ-
PoliS-Valor ToTal: r$ 37.745,80 (TriNTa E SETE Mil SETEcENToS E 
QUarENTa E ciNco rEaiS E oiTENTa cENTaVoS)-ViGÊNcia: 29 dE SE-
TEMBro dE 2022 a 31 dE dEZEMBro dE 2022-daTa da aSSiNaTUra: 29 
dE SETEMBro dE 2022
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE cUrioNÓPoliS

eXtrato do coNtrato Nº 20220196
oriGEM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 038/2021-SrP-coNTraTaNTE: fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE-coNTraTada: V G dE SoUSa fErrEira lTda-oB-
JETo: aQUiSiÇÃo dE cENTraiS dE ar, Para aTENdEr aS NEcESSidadE 
da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE cUrioNÓPoliS-Valor ToTal: 
r$336.725,00 (TrEZENToS E TriNTa E SEiS Mil, SETEcENToS E ViNTE E 
ciNco rEaiS)-ViGÊNcia: 11 dE MarÇo dE 2022 a 31 dE dEZEMBro dE 
2022-daTa da aSSiNaTUra: 11 dE MarÇo dE 2022.
SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E dESENVolViMENTo UrBaNo dE 
cUrioNÓPoliS

aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: Pregão Eletrônico SrP Nº 029/2022- TiPo: Menor Preço por 
item – oBJETo: contratação de empresa para aquisição de equipamentos, 
componentes para equipamentos topográficos e de georreferenciamento, 
para atender as necessidades da diretoria de habitação e gestão territorial 
do município de curionópolis - daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 17 de ou-
tubro de 2022. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados 
pelos sites www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.
com.br – curionópolis, 03 de outubro de 2022 – daniel de Jesus Macedo 
– Pregoeiro.
SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo dE cUrioNÓPoliS

aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: Pregão Eletrônico Nº 030/2022- TiPo: Menor Preço por 
lote – oBJETo: contratação de pessoa jurídica para fornecimento e loca-
ção de itens para decoração natalina no município de curionópolis - daTa 
rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 18 de outubro de 2022. Hora: 09:00 hs – o 
edital está disponível aos interessados pelos sites www.curionópolis.pa.
gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br – curionópolis, 03 de outu-
bro de 2022 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

Protocolo: 860049
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
o Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, resolve publicar o resultado do 
PrEGÃo ElETroNico: Nº PE 30/2022-PMGP homologado em 29/09/2022, 
o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 26/09/2022 ao ob-
jeto: aquisição de 50.515,570 l de óleo diesel para a recuperação de 64 
km de estradas vicinais através do convênio nº 043/2022, processo nº 
2021/673591, sendo as vicinais: vicinal Santo antônio (20 km), -inicio: s 
3º 5’20”w 49º5’29 e final: 3º49’54 w 48º57’55”; vicinal Rio Verde (13km) 
- início: s 3º50’15”w 49º6’14 e final: 3º48’20 w 49º8’5; vicinal Garrafão 
(31km) - início: s 3º48’59” w 49º5’29 e final; 3º47’20” w 48º57’30, no 
Município de Goianésia do Pará - Pa, em favor da empresa:
J P coMErcio E TraNSPorTE dE coMBUSTiVEl lTda, cNPJ: 
05.731.972/0001-70, valor r$ 383.413,176. francisco david leite rocha, 
Prefeito Municipal.

Protocolo: 859954

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 27/2022-PMGP objeto: registro de 
preços para futura eventual contratação de empresa para serviços de 
recarga e aquisição de toners e cartuchos, para suprir as necessidades 
das diversas Unidades administrativas do Município de Goianésia do Pará-
Pa. contratantes: Secretaria Municipal de Educação - SEMEd, cNPJ: nº 
27.400.285/0001-04, contrato nº 20220428, valor r$ 85.495,00; Prefei-
tura Municipal de Goianésia do Pará - PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, 
contrato nº 20220429, valor r$ 4.493,00; Secretaria Municipal de Saúde 
- SMS, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20220430, valor r$ 
2.309,00; Secretaria Municipal de assistência Social - SEMaS, cNPJ: nº 
18.367.597/0001-81, contrato nº 20220431, valor r$ 1.038,00; Secreta-
ria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, cNPJ: nº 19.998.060/0001-73, 
contrato nº 20220432, valor r$ 252,00; contratada: SiSofTWarE iNfor-
MaTica dESENVolViMENTo EirEli, cNPJ: 11.490.526/0001-13. SEMEd, 
contrato nº 20220433, valor r$ 1.115,88; PMGP, contrato nº 20220434, 
valor r$ 957,24; SMS, contrato nº 20220435, valor r$ 1.429,36; SEMaS, 
contrato nº 20220436, valor r$ 2.807,24; contratada: M M c dE oliVEira 
SilVa EirEli, cNPJ: 14.575.738/0001-91; SEMEd, contrato nº 20220437, 
valor r$ 4.069,72; PMGP, contrato nº 20220438, valor r$ 758,22; SMS, 
contrato nº 20220439, valor r$ 3.881,76; SEMaS, contrato nº 20220440, 
valor r$ 99,50; SEMMa, contrato nº 20220441, valor r$ 528,00; contrata-
da: aUGUSTUS iNforMaTica lTda, cNPJ: 10.433.143/0001-40; SEMEd, 
contrato nº 20220442, valor r$ 6.514,00; PMGP, contrato nº 20220443, 
valor r$ 528,00; SMS, contrato nº 20220444, valor r$ 2.309,00; SEMaS, 
contrato nº 20220445, valor r$ 372,00; contratada: V. c. da rocHa 
diSTriBUidora-ME, cNPJ: 05.808.979/0001-42. data de assinatura: 
27/09/2022. francisco david leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 859956

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
aViso de LicitaÇÃo. toMada de PreÇo Nº 2/2022-00010-tP. 
o Município de Magalhães Barata, através da(o) Prefeitura Municipal de 
Magalhães Barata por intermédio da comissão de licitação, torna público 
que às  09:00 horas do dia 19 de outubro de 2022, fará realizar licitação 
na modalidade ToMada dE PrEÇoS, tipo menor preço, para contratação 
de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia e construção  civil, 
objetivando a implantação de Microsistema de abastecimento de água, na  
comunidade cafezal, no Municipio de Magalhães Barata/Pa, em conformi-
dade com o  convênio nº 244/2022 - Sedop, Projeto Básico, Planilha orça-
mentária, Memorial  descritivo e cronograma físico-financeiro, de acordo 
com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da comis-
são de licitação da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata.informações:  
cpl.magalhaesbarata21@gmail.com.

Protocolo: 859957

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
aViso de LicitaÇÃo. toMada de PreÇo Nº 2/2022-00011 -tP. 
o Município de MaGalHÃES BaraTa, através da(o) fundo Municipal de 
Educação por intermédio da comissão de licitação, torna público que às  
14:00 horas do dia 19 de outubro de 2022, fará realizar licitação na mo-
dalidade ToMada dE PrEÇoS, tipo menor preço, para contratação de 
Empresa Especializada Em Serviços de Engenharia E construção  civil, 
objetivando a reforma E ampliação da E.M.E.f Teodoro costa ferreira,  
localizada No Povoado Santo antonio No Municipio de Magalhães Barata/
Pa, Em  conformidade com o Projeto Básico, Planilha orçamentária, Me-

morial descritivo E cronograma físico financeiro, de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da comissão de lici-
tação da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata. informações:  cpl.ma-
galhaesbarata21@gmail.com. rosangela Socorro do Nascimento da Silva 
- Secretária Municipal de Educação

Protocolo: 859960

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao coNcorrÊNcia (srP) Nº 
013/2022-ceL/PMM, Processo n° 12.027/2022-PMM, objeto: rE-
GiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE 
ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE MoNTaGEM dE SU-
BESTaÇÕES EM PoSTES coM TraNSforMadorES MoNofáSicoS dE 
15 E 25 KVa, Para aS EScolaS da ZoNa rUral do MUNicÍPio dE 
MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado 
a empresa: airES arQUiTETUra E ENGENHaria ElETrica lTda, cNPJ 
03.272.575/0001-518, vencedora com o Valor ToTal: r$ 937.149,74. 
assinatura: em 28/09/2022, Secretária Muncipal de Educação - MarilZa 
dE oliVEira lEiTE - Secretário.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preços n° 095/2022/ceL/seVoP/PMM. origem: 
coNcorrÊNcia (SrP) Nº 013/2022-cEl/PMM, Processo n° 12.027/2022-
PMM, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE MoNTa-
GEM dE SUBESTaÇÕES EM PoSTES coM TraNSforMadorES MoNofáSi-
coS dE 15 E 25 KVa, Para aS EScolaS da ZoNa rUral do MUNicÍPio 
dE MaraBá/Pa, a empresa: airES arQUiTETUra E ENGENHaria ElETri-
ca lTda, cNPJ 03.272.575/0001-518, vencedora com o Valor ToTal: r$ 
937.149,74. assinatura: em 29/09/2022, Secretária Muncipal de Educação 
- MarilZa dE oliVEira lEiTE - Secretário.

Protocolo: 859964
extrato de termo aditivo - 1° termo aditivo Quantitativo: acrES-
cENTar QUaNTiTaTiVo com percentual de 25,0000% equivalente a r$ 
26.743,75 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta 
e cinco centavos) - contrato administrativo Nº 237/2022/SEVoP/PMM, re-
ferente ao Processo licitatório Nº 3.192/2022/PMM, PrEGÃo PrESENcial 
(SrP) Nº 009/2022-cEl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços Nº 
040/2022-cEl/SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo aQUiSiÇÃo dE 
ciMENTo Para USo GEral cP ii f-32 Saco dE 50 KG, Para aTENdEr 
a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS - SEVoP, Em-
presa: S c S coM dE MaT coNSTrUÇÃo E SErViÇo EirEli, cNPJ Nº 
23.688.847/0001-06. assinatura: 28/09/2022, Marabá/Pa. Secretaria de 
Viação e obras Públicas. fáBio cardoSo MorEira - Secretário.

Protocolo: 859965
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico (srP) Nº 068/2022-ceL/seVoP/PMM, Pro-
cesso N° 24.398/2022-PMM - Tipo Menor Preço por item. data da 
Sessão: 17/10/2022 - 10h (horário local). objeto: rEGiSTro dE PrEÇo 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE ciMENTo Para USo GEral cP ii f-32 
Saco dE 50 KG, Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo 
E oBraS PÚBlicaS - SEVoP, coNforME PlaNilHaS dE QUaNTidadES. 
UaSG 928615. 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@ma-
raba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/
Marabá. ass.: Higo Nogueira - Pregoeiro-cEl/SEVoP.

Protocolo: 859983
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 069/2022-ceL/seVoP/PMM, Pro-
cesso N° 20.940/2022-PMM, Tipo Menor Preço Global, Modo de dis-
puta aberto/fechado. data da Sessão: 17/out/2022 - 09h00min (horário 
de Brasília). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE rEProGrafia E ENcadErNaÇÃo dE docUMENToS, 
ViSaNdo SUPrir ÀS dEMaNdaS adMiNiSTraTiVaS da SEcrETaria 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd E UNidadES dE ENSiNo ViNcUla-
daS. Íntegra do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 
927862, Portal da Transparência da PMM/licitações ou Mural de licitações 
do TcM/Pa. informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da 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. 
adalberto cordeiro raymundo - Pregoeiro.

Protocolo: 859968
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 
049/2022-ceL/PMM, Processo n° 20.066/2022-PMM, objeto: coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dE TrEcHo da 
GalEria PlUVial dE coNcrETo arMado - GroTa criMiNoSa, Na Tra-
VESSia da Br-222, NUclEo NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, 
conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa: fGS 
coNSTrUTora & SErViÇoS lTda, inscrita no cNPJ 21.058.147/0001-02, 
vencedora com o valor: r$ 1.229.326,48. assinatura: em 29/09/2022, 
Secretário Municipal de obras - fáBio cardoSo MorEira - Secretário.

Protocolo: 859969
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aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 22.593/2022-PMM - Modalidade to-
Mada de PreÇos Nº 057/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Menor Preço 
(Global). data da Sessão: 21/out/2022 - 09:00h (horário local). objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SEr-
ViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE PoSTES daNificadoS E SUBSTiTUiÇÃo dE 
lUMiNáriaS da orla da MaraBá PioNEira, 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: 859970
aViso de LicitaÇÃo

Processo de LicitaÇÃo N° 24.518/2022-PMM - Modalidade to-
Mada de PreÇos Nº 064/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Menor Preço 
(Global). data da Sessão: 25/out/2022 - 09:00h (horário local). objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SEr-
ViÇoS dE coNSTrUÇÃo da coBErTUra da QUadra PoliESPorTiVa da 
EMEf JoSÉ fláVio alVES E liMa, localiZada Na aV. araGUaia, QUa-
dra ESPEcial, Bairro araGUaia, NUclEo NoVa MaraBá, MUNicÍPio 
dE MaraBá/Pa. recursos: Salário Educação / fundeb 30% VaaT / Erário 
Municipal. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Pré-
dio 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 por-
tal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. franklin carneiro 
da Silva - Presidente da cEl/SEVoP/PMM.

Protocolo: 859971

eXtrato ao coNtrato Nº 485/2022/seMad, Processo admi-
nistrativo nº 17.374/2022-PMM, PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 
081/2022-cPL/PMM objeto: aquisição de materiais e equipamentos 
para fomentar a agroindústria no Município de Marabá; Empresa coMBraS 
coMErcial dE MaTErial PErMaNENTE E dE coNSUMo lTda, inscrita no 
cNPJ sob nº 18.873.549/0001-56; Valor dE r$ 61.546,00 (Sessenta e 
um mil, quinhentos e quarenta e seis reais), assinatura 29/09/2022 Vi-
gência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, Secretário de administração.

Protocolo: 859972

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 090-2022-cPL/PMM. Processo 
Licitatório nº 20.407/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dEScarTáVEiS, liMPEZa 
E EPi’S Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE aSSiSTÊNcia Social, ProTEÇÃo E aSSUNToS coMUNiTárioS - 
SEaSPac E oS dEMaiS ProJEToS E ProGraMaS ViNcUladoS a ESTa 
SEcrETaria. onde sagraram-se vencedoras as empresas: crS coMErcio 
E SErViÇoS lTda, cNPJ Nº 06.029.507/0001-54, vencedora dos itens: 01, 
02, 08, 17, 22, 26 perfazendo o valor total de r$ 24.501,00 (Vinte e quatro 
mil, quinhentos e um reais), PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElariaS 
EirEli cNPJ Nº 19.518.277/0001-39, vencedora do item: 24  perfazendo 
o valor total de r$ 4.660,00 (Quatro mil, seiscentos e sessenta reais), d r 
dE liMa coMErcio EirEli cNPJ Nº 20.927.716/0001-46, vencedora dos 
itens: 03, 10, 11, 12, 23 perfazendo o valor total de r$ 38.565,00 (Trinta 
e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), WE clEaN coMErcio dE 
ProdUToS dE liMPEZa EirEli cNPJ Nº 22.492.039/0001-06, vencedora 
dos itens: 13, 16 perfazendo o valor total de r$ 1.100,00 (mil e cem 
reais),  dr lioN loJa da SaUdE EirEli cNPJ Nº 24.176.120/0001-02, 
vencedora dos itens: 14, 19, 20, 27, 28 perfazendo o valor total de r$ 
24.886,00 (Vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais), i dE 
alMEida B. diaS lTda cNPJ Nº 29.751.618/0001-75, vencedora dos 
itens: 05, 09, 18, 25 perfazendo o valor total de r$ 40.847,50 (Quarenta 
mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), ESSE 
cHEMical - diSTriBUidora dE ProdUToS dE liMPEZa lTda cNPJ Nº 
42.458.725/0001-78, vencedora dos itens: 04, 06, 07, 15, 29 perfazendo 
o valor total de r$ 41.869,20 (Quarenta e um mil, oitocentos e sessenta 
e nove reais e vinte centavos), pelo que HoMoloGo o resultado. Marabá 
30/09/2022 - Nadjalucia oliveira lima - Secretaria Municipal de assistência 
Social - SEaSPac - PorTaria Nº 224/2017-GP.

Protocolo: 859973

retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo
O Pregoeiro torna público a retificação do aviso de realização do 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 098/2022-cPL/PMM, Processo Nº 
22.842/2022-PMM, publicado no Diário Oficial do Estado - IOEPA N° 
35.134, Página 141, Protocolo: 858962, Jornal da amazonia Gerais 10 - 
circulados em 29/09/2022.  onde se lê: data do certame: 13/10/2022, 
leia-se: data do certame: 17/10/2022. Permanecem inalteradas e 
válidas as demais informações publicadas anteriormente. Marabá (Pa), 
30/09/2022. MaUricio carValHo caSTElo BraNco - Pregoeiro cPl/
PMM. PorTaria Nº 831/2022-GP.

Protocolo: 859974

secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte
eXtrato ao coNtrato Nº 456/2022/seMMa, Processo adminis-
trativo nº 20.917/2022-PMM, autuado na modalidade diSPENSa dE 
liciTaÇÃo Nº 028/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada NoS SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE ProGraMaS 
dE ESTáGio No MUNÍciPio dE MaraBá. Empresa: cENTro dE iNTE-

GraÇÃo EMPrESa-EScola - ciEE, cNPJ Nº 61.600.839/0001-55; Valor 
e r$ 82.908,00 (oitenta e dois mil, novecentos e oito reais), assinatura 
01/09/2022; Vigência: 01/09/2023. rubens Borges Sampaio, Secretário 
Municipal de Meio ambiente.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 460/2022-seMad, Processo adminis-
trativo nº 20.917/2022-PMM, autuado na modalidade diSPENSa dE 
liciTaÇÃo Nº 028/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada NoS SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE Pro-
GraMaS dE ESTáGio No MUNÍciPio dE MaraBá. Empresa: cENTro dE 
iNTEGraÇÃo EMPrESa-EScola - ciEE, cNPJ Nº 61.600.839/0001-55; e 
r$ 695.640,00 (seiscentos se noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta 
reais), assinatura 01/09/2022 Vigência: 01/09/2023. José Nilton de Me-
deiros, Secretário de administração.

secretaria MUNiciPaL de seGUraNÇa iNstitUcioNaL
eXtrato ao coNtrato Nº 459/2022/sMsi, Processo adminis-
trativo nº 20.917/2022-PMM, autuado na modalidade diSPENSa dE 
liciTaÇÃo Nº 028/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada NoS SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE ProGraMaS 
dE ESTáGio No MUNÍciPio dE MaraBá. Empresa: cENTro dE iNTEGra-
ÇÃo EMPrESa-EScola - ciEE, cNPJ Nº 61.600.839/0001-55; Valor r$ 
291.900,00 (duzentos e noventa e um mil e novecentos reais), assinatura: 
30/08/2022, Vigência: 30/08/2023. Jair Barata Guimarães, Secretário de 
Segurança institucional.

secretaria MUNiciPaL de assisteNcia sociaL
eXtrato ao coNtrato Nº 457/2022/seasP, Processo adminis-
trativo nº 20.917/2022-PMM, autuado na modalidade disPeNsa 
de LicitaÇÃo Nº 028/2022-ceL/seVoP/PMM, objeto: coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada NoS SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE 
ProGraMaS dE ESTáGio No MUNÍciPio dE MaraBá. Empresa: cENTro 
dE iNTEGraÇÃo EMPrESa-EScola - ciEE, cNPJ Nº 61.600.839/0001-55; 
Valor r$ 307.632,00 (trezentos e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais), 
assinatura: 30/08/2022 Vigência: 30/08/2023, Nadjalúcia oliveira lima, 
Secretária Municipal de assistência Social.

sUPeriNteNdÊNcia do deseNVoLViMeNto 
UrBaNo de MaraBÁ- sdU

eXtrato ao coNtrato Nº 458/2022/sdU, Processo administra-
tivo nº 20.917/2022-PMM, autuado na modalidade disPeNsa de 
LicitaÇÃo Nº 028/2022-ceL/seVoP/PMM, objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada NoS SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE Pro-
GraMaS dE ESTáGio No MUNÍciPio dE MaraBá. Empresa: cENTro dE 
iNTEGraÇÃo EMPrESa-EScola - ciEE, cNPJ Nº 61.600.839/0001-55; 
valor em r$ 384.540,00 (trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e 
quarenta reais), assinatura 01/09/2022, Vigência: 01/09/2023. Mancipor 
oliveira lopes, Superintendente.

Protocolo: 859975

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ
eXtrato ao coNtrato Nº 068/2022/ssaM, Processo adminis-
trativo nº 20.917/2022-PMM, autuado na modalidade disPeNsa 
de LicitaÇÃo Nº 028/2022-ceL/seVoP/PMM, objeto: coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada NoS SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE 
ProGraMaS dE ESTáGio No MUNÍciPio dE MaraBá. Empresa: cENTro 
dE iNTEGraÇÃo EMPrESa-EScola - ciEE, cNPJ Nº 61.600.839/0001-55; 
Valor: r$ 23.688,00 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais); 
assinatura: 01/09/2022; Vigência: 01/09/2023. Sr. Múcio Éder andalécio, 
Presidente diretor.

Protocolo: 859976
secretaria MUNiciPaL de PLaNeJaMeNto e coNtroLe

eXtrato ao coNtrato Nº 454/2022/sePLaN, Processo adminis-
trativo nº 20.917/2022-PMM, autuado na modalidade disPeNsa 
de LicitaÇÃo Nº 028/2022-ceL/seVoP/PMM, objeto: coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada NoS SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE 
ProGraMaS dE ESTáGio No MUNÍciPio dE MaraBá. Empresa: cENTro 
dE iNTEGraÇÃo EMPrESa-EScola - ciEE, cNPJ Nº 61.600.839/0001-55; 
valor em r$ 181.704,00 (cento e oitenta e um, setecentos e quatro reais), 
assinatura 01/09/2022 Vigência: 01/09/2023. Karam Ell Hajjar, Secretário 
de Planejamento.

Protocolo: 859978

secretÁria MUNiciPaL de saÚde
eXtrato ao coNtrato Nº 452/2022/sMs, Processo administra-
tivo nº 20.917/2022-PMM, autuado na modalidade disPeNsa de 
LicitaÇÃo Nº 028/2022-ceL/seVoP/PMM, objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada NoS SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE Pro-
GraMaS dE ESTáGio No MUNÍciPio dE MaraBá. Empresa: cENTro dE 
iNTEGraÇÃo EMPrESa-EScola - ciEE, cNPJ Nº 61.600.839/0001-55; 
Valor: r$ 515.136,00 (quinhentos e quinze mil, cento e trinta e seis reais); 
assinatura: 01/09/2022; Vigência: 01/09/2023, Sra. MoNica BorcHarT 
NicolaU, Secretária Municipal de Saúde - iNTEriNa.

Protocolo: 859979

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo - seMed
eXtrato ao coNtrato Nº 145/2022/seMed, Processo adminis-
trativo nº 20.917/2022-PMM, autuado na modalidade diSPENSa dE 
liciTaÇÃo Nº 028/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada NoS SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE ProGraMaS 
dE ESTáGio No MUNÍciPio dE MaraBá. Empresa: cENTro dE iNTEGra-
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ÇÃo EMPrESa-EScola - ciEE, cNPJ Nº 61.600.839/0001-55; Valor: r$ 
9.896.700,00 (nove milhões, oitocentos e noventa e seis mil e setecentos 
reais); assinatura: 30/08/2022; Vigência: 30/08/2023. Sra. Marilza de oli-
veira leite, Secretária de Educação.

Protocolo: 859980
FUNdaÇÃo casa da cULtUra de MaraBÁ

eXtrato ao coNtrato Nº 058/2022/FccM, Processo adminis-
trativo nº 20.917/2022-PMM, autuado na modalidade disPeNsa 
de LicitaÇÃo Nº 028/2022-ceL/seVoP/PMM, objeto: coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada NoS SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE 
ProGraMaS dE ESTáGio No MUNÍciPio dE MaraBá. Empresa: cENTro 
dE iNTEGraÇÃo EMPrESa-EScola - ciEE, cNPJ Nº 61.600.839/0001-55; 
Valor: e r$ 1.626.600,00 (um milhão, seiscentos e vinte e seis mil e seis-
centos reais); assinatura: 01/09/2022; Vigência: 01/09/2023, Sra. Vanda 
régia américo Gomes, Presidente da fccM.

Protocolo: 859981
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDICILÂNDIA

.

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 002/2022

coNcorrÊNcia Nº 002/2022 - Tipo menor preço global, com abertura 
no dia 03 de novembro de 2022 às 09hs contratação de empresa para 
pavimentação do acesso ao parque de exposição Ubaldino Kruguer, Km 
90 Norte, No Município De Medicilândia, através do repasse de recursos fi-
nanceiros e estabelecimento de bases gerais de mútua cooperação entre o 
Estado do Pará, através da SEdoP e o Município de Medicilândia, conforme 
o convênio Nº 255/2022 E Processo Nº 2022/448993, de acordo as exi-
gências estabelecidas neste Edital e seus anexos disponível em: Portal da 
Transparência da Prefeitura de Medicilândia/Pa (http:// www.medicilandia.
pa.gov.br) e no Geo obras (http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao) infor-
mações e-mail: setor.licitacaopmm@gmail.com
oZiMar MarTiNS PalHETa
Presidente

Protocolo: 859984
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de LicitaÇÃo
LeiLÃo PÚBLico Nº 4/2022-001-PMNi - Município de NoVa 
iPiXUNa - Pa, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, por intermédio do 
leiloeiro administrativo, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que realizará licitação na modalidade: leilão na forma Presencial, tipo 
Maior Preço, por iTEM, em Sessão Pública Presencial a partir das 08h00min 
(horário de Brasília- df) do dia 25/10/2022, de acordo com o que determina 
a legislação vigente, a realizar-se na Sede da Secretaria Municipal de obras 
e Serviços Públicos - SEMoSP. objeto: lEilÃo PÚBlico Para aliENaÇÃo 
dE BENS iNUTiliZáVEiS. 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, 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 expediente. 
Nova ipixuna - Pa, 30 de Setembro de 2022. adErlaNdE fErNaNdES - 
leiloeiro administrativo. PorTaria Nº 94/2022 - GP.

Protocolo: 859986

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra - Pa
eXtrato de coNtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo

coNtrato Nº: 20220195
oriGEM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2022-018
coNTraTaNTE: fundo Municipal de assistência Social
coNTraTada(o): EMPrESa dE TEc. da iNf. E coM. do ESTado do Pará 
- ProdEPa.
oBJETo: - contratação de empresa especializada para fornecimento de 
licença de uso anual ao Sistema Específico de Identificação Civil (Emissão 
de registro Geral - rG) da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em 
atendimento ao convênio n. 010/2021.Valor ToTal: r$ 5.330,66 (cinco 
mil, trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) ProGraMa dE 
TraBalHo: Exercício 2022 atividade 1515.082440018.2.225 Manutenção 
do Setor de Identificação, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros 
serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.07 ViGÊNcia: 20 de 
setembro a 19 de setembro de 2022 daTa da aSSiNaTUra: 30 de julho 
de 2021. ordenadora Maria deusania dos Santos.

Protocolo: 859987

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeirUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 001.290922. Processo: 
001.080822-Pe/seminfra. Espécie: Pregão eletrônico nº 025/2022-Pe/
Seminfra -Srp. Termo de contrato nº 001.290922-, Partes. contratante: 
Prefeitura Municipal de rurópolis - cnpj:10.222.297/0001-93. e contrata-
do: c V Sanches eireli, inscrita no cnpj (Mf) sob o nº 28.400.456/0001-
20. Espécie: fornecimento de Peças e acessórios. objeto:contratação de 
empresa Para fornecimento de Peças/acessórios Genuínos ou originais 
de Primeira linha Para a frota de Veículos leves e Pesados da Garagem 
Municipal, caminhões, Tratores agrícolas e Maquinas Pesadas Para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de rurópolis.conforme condições 
estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrô-
nico nº 025/2022-Pe/Seminfra -Srp, Valor do contrato:r$ 607.629,00 
(seiscentos e sete mil, seiscentos e vinte e nove reais).fundamento legal: 
lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº025/2022-Pe/
Seminfra-Srp.Vigência: 29/09/2022 a 29/09/2023. data da assinatura: 
29/09/2022.
contrato nº 002.290922. Processo: 001.080822-Pe/seminfra. espé-
cie: Pregão eletrônico nº 025/2022-Pe/seminfra -srp. Termo de con-
trato nº 002.290922, Partes. contratante: Prefeitura Municipal de rurópolis 
- cnpj: 10.222.297/0001-93. e contratado:Elson Sluzpeças, inscrita no cnpj 
(Mf) Sob o nº38.180.314/0001-96. Espécie:fornecimento de Peças e acessó-
rios. objeto: contratação de empresa Para fornecimento de Peças/acessórios 
Genuínos ou originais de Primeira linha Para a frota de Veículos leves e 
Pesados da Garagem Municipal, caminhões, Tratores agrícolas e Maquinas 
Pesadas Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de rurópolis. 
conforme condições estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital 
do Pregão eletrônico nº 025/2022-Pe/Seminfra -Srp, Valor do contrato: r$ 
660.688,98 (seiscentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e no-
venta e oito centavos). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 
e Pregão eletrônico nº025/2022-Pe/Seminfra-Srp.Vigência: 29/09/2022 a 
29/09/2023. data da assinatura: 29/09/2022.
coNtrato Nº 003.290922. Processo: 001.080822-Pe/seminfra. 
espécie: Pregão eletrônico nº 025/2022-Pe/seminfra -srp. Termo 
de contrato nº 003.290922, Partes. contratante: Prefeitura Municipal de 
rurópolis - cnpj: 10.222.297/0001-93. e contratado: J.d.c. de oliveira Ei-
reli, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº28.694.274/0001-47. Espécie: forneci-
mento de Peças e acessórios. objeto: contratação de empresa Para forne-
cimento de Peças/acessórios Genuínos ou originais de Primeira linha Para 
a frota de Veículos leves e Pesados da Garagem Municipal, caminhões, 
Tratores agrícolas e Maquinas Pesadas Para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de rurópolis. conforme condições estabelecidas no 
Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 025/2022-Pe/
Seminfra -Srp, Valor do contrato: r$ 777.000,00 (setecentos e setenta e 
sete mil reais). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e 
Pregão eletrônico nº 025/2022-Pe/Seminfra-Srp. Vigência: 29/09/2022 a 
29/09/2023. data da assinatura: 29/09/2022.
coNtrato Nº 004.290922. Processo: 001.080822-Pe/seminfra. es-
pécie: Pregão eletrônico nº 025/2022-Pe/seminfra -srp. Termo de 
contrato nº 004.290922, Partes. contratante: Prefeitura Municipal de rurópo-
lis - cnpj: 10.222.297/0001-93. e contratado: Marcos r. de S. Noronha eireli, 
inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº19.121.988/0001-75. espécie: fornecimento 
de Peças e acessórios. objeto: contratação de empresa Para fornecimento de 
Peças/acessórios Genuínos ou originais de Primeira linha Para a frota de Ve-
ículos leves e Pesados da Garagem Municipal, caminhões, Tratores agrícolas 
e Maquinas Pesadas Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
rurópolis. conforme condições estabelecidas no Termo de referência anexo 
ao edital do Pregão eletrônico nº 025/2022-Pe/Seminfra -Srp, Valor do con-
trato: r$ 927.658,19 (novecentos e vinte sete mil, seiscentos e cinquenta 
e oito reais e dezenove centavos). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 
10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 025/2022-Pe/Seminfra-Srp. Vigência: 
29/09/2022 a 29/09/2023. data da assinatura: 29/09/2022.
contrato nº 005.290922. Processo: 001.080822-Pe/seminfra. es-
pécie: Pregão eletrônico nº 025/2022-Pe/seminfra -srp. Termo de 
contrato nº 005.290922, Partes. contratante: Prefeitura Municipal de ru-
rópolis - cnpj: 10.222.297/0001-93. e contratado: negão comercio de 
Pecas e Servicos eireli, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº08.398.483/0001-
36. Espécie: fornecimento de Peças e acessórios. objeto: contratação de 
empresa Para fornecimento de Peças/acessórios Genuínos ou originais 
de Primeira linha Para a frota de Veículos leves e Pesados da Garagem 
Municipal, caminhões, Tratores agricolas e Maquinas Pesadas Para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de rurópolis. conforme condições 
estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico 
nº 025/2022-Pe/Seminfra -Srp, Valor do contrato: r$397.634,45 (trezen-
tos e noventa e sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e 
cinco centavos). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e 
Pregão eletrônico nº 025/2022-Pe/Seminfra-Srp. Vigência: 29/09/2022 a 
29/09/2023. data da assinatura: 29/09/2022.
coNtrato Nº 006.290922. Processo: 001.080822-Pe/seminfra. 
espécie: Pregão eletrônico nº 025/2022-Pe/seminfra -srp. Termo 
de contrato nº 006.290922, Partes. contratante: Prefeitura Municipal de 
rurópolis - cnpj: 10.222.297/0001-93. e contratado: regional comer-
cio de Peças e Serviços automotores ltda, inscrita no cnpj (Mf) Sob o 
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nº39.576.801/0001-35. espécie: fornecimento de Peças e acessórios. 
objeto: contratação de empresa Para fornecimento de Peças/acessórios 
Genuínos ou originais de Primeira linha Para a frota de Veículos leves e 
Pesados da Garagem Municipal, caminhões, Tratores agrícolas e Maquinas 
Pesadas Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de rurópolis. 
conforme condições estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital 
do Pregão eletrônico nº 025/2022-Pe/Seminfra -Srp, Valor do contrato: 
r$188.990,00 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e noventa reais). 
fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico 
nº 025/2022-Pe/Seminfra-Srp. Vigência: 29/09/2022 a 29/09/2023. data 
da assinatura: 29/09/2022.
contrato nº 007.290922. Processo: 001.080822-Pe/seminfra. es-
pécie: Pregão eletrônico nº 025/2022-Pe/seminfra-srp. Termo de 
contrato nº 007.290922, Partes. contratante: Prefeitura Municipal de ru-
rópolis - cnpj: 10.222.297/0001-93. e contratado: reinaldo r almeida Pe-
ças, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº34.166.013/0001-57. espécie:forneci-
mento de Peças e acessórios. objeto: contratação de empresa Para forne-
cimento de Peças/acessórios Genuínos ou originais de Primeira linha Para 
a frota de Veículos leves e Pesados da Garagem Municipal, caminhões, 
Tratores agrícolas e Maquinas Pesadas Para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de rurópolis. conforme condições estabelecidas no 
Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 025/2022-Pe/
Seminfra -Srp, Valor do contrato: r$163.972,56 (cento e sessenta e três 
mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). fun-
damento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 
025/2022-Pe/Seminfra-Srp. Vigência: 29/09/2022 a 29/09/2023. data da 
assinatura: 29/09/2022.
eXtrato de reGistro de PreÇos. Processo nº 001.080822-Pe/
seminfra. Pregão eletrônico nº025/2022-Pe/seminfra-srp. Pro-
cesso: 001.080822.  Espécie: ata de registro de Preços do Processo nº 
001.080822. Órgão responsável Pelo registro: Prefeitura Municipal de 
rurópolis. contratada: c V Sanches eireli, inscrita no cnpj (Mf) sob o nº 
28.400.456/0001-20. Valor Global der$ 607.629,00 (seiscentos e sete mil, 
seiscentos e vinte e nove reais). contratada: Elson S luz Peças,inscrita 
no cnpj (Mf) Sob o nº38.180.314/0001-96. Valor Global der$ 660.688,98 
(seiscentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa 
e oito centavos). contratada: J. d. c. de oliveira eireli,inscrita no cnpj 
(Mf) sob o nº28.694.274/0001-47. Valor Global der$ 777.000,00 (sete-
centos e setenta e sete mil reais). contratada: Marcos r. de S. Noronha 
eireli,inscrita no cnpj (Mf) sob o nº 19.121.988/0001-75. Valor Global 
der$ 927.658,19 (novecentos e vinte sete mil, seiscentos e cinquenta e 
oito reais e dezenove centavos). contratada:negão comercio de Pecas e 
Servicos eireli, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº08.398.483/0001-36. Valor 
Global de: r$ 397.634,45 (trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e 
trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). contratada:regional 
comercio de Peças e Serviços automotores ltda, inscrita no cnpj (Mf) sob 
o nº 39.576.801/0001-35. Valor Global de: r$188.990,00 (cento e oitenta 
e oito mil, novecentos e noventa reais). contratada:reinaldo r almeida 
Peças, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº34.166.013/0001-57. Valor Global 
de: r$163.972,56 (cento e sessenta e três mil, novecentos e setenta e 
dois reais e cinquenta e seis centavos). objeto: registro de Preços Para 
futura contratação de empresa Para fornecimento de Peças/acessórios 
Genuínos ou originais de Primeira linha Para a frota de Veículos leves e 
Pesados da Garagem Municipal, caminhões, Tratores agrícolas e Maquinas 
Pesadas Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de rurópolis.
conforme condições estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital 
do Pregão eletrôniconº025/2022-Pe/Seminfra-Srp. fundamento legal: lei 
nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 025/2022-Pe/Se-
minfra-Srp. Vigência: 26/09/2022 a 26/09/2023.

Protocolo: 859988

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de ProrroGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 0035 /2022
o Município de Santa bárbara do Pará, pelo princípio da oportunidade e 
conveniência, através da Pregoeira, torna pública a prorrogação do pro-
cesso licitatório do Tipo Menor Preço, modo de disputa aberto que versa 
sobre o rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
áGUa MiNEral E VaSilHaMES GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo-GlP 13 
KG, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrE-
TariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. Para o 
dia 06/09/2022 às 14:00 horas em razão do princípio da conveniência e da 
oportunidade da administração pública.
Priscila Spindola franchi.
Pregoeira Municipal.

Protocolo: 859991
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público 
a abertura da coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0002, para rEforMa E 
adEQUaÇÃo daS EScolaS dE EdUcaÇÃo iNfaNTil E ENSiNo fUNda-
MENTal: ProfESSora HElENa Barra fariaS; BicHo dE SEda; JocE-

liNa BaraTa; Maria ValENTiNa MorEira da SilVa; MaUricia E Pro-
fESSora Maria dolorES riBEiro dE carValHo do MUNicÍPio dE 
SaNTa BárBara do Pará/Pa, dE acordo coM o ProJEToS, MEMorial 
dEScriTiVo E PlaNilHaS orÇaMENTáriaS. a Sessão de recebimento 
de propostas, análise e julgamento será no dia 03 de Novembro de 2022, 
na rodovia augusto Meira filho, Km 17, S/Nº, cEP: 68. 000, Santa Bár-
bara do Pará, na Sala de licitações as 09:00hs. Edital e anexos: https://
santabarbara.pa.gov.br/,; Portal 798-TcM/Pa/GEooBraS; Setor de licita-
ções: rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 
08:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2022@gmail.com.
Queila Meireles flores.
Presidente da cPl.

Protocolo: 859992
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

eXtrato de Portaria de FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 774/2022-seMed

a Secretária Municipal de Educação, sra. Maria JoSÉ Maia da SilVa, no 
uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº005/2021, de 1 de 
janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento 
ao disposto no art. 51 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. rESol-
VE: art. 1º - designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuar como fiscais dos contratos celebrados entre 
a Secretaria Municipal de Educação e as Empresas que possuem os se-
guintes objetos: aQUiSiÇÃo dE circUiToS MiSToS iNTEGradoS, PlaY 
ModUlar, Para aS UNidadES dE EdUcaÇÃo iNfaNTil da SEMEd, con-
forme suas atribuições imediatas: MEliSa liMa dE alMEida - Matrícula n° 
83082 - Núcleo Técnico de Educação infantil - SEMEd. art. 2º - designar 
como fiscal substituto: ROSANA LOPES FERNANDES - Matrícula n° 82789 
- Núcleo Técnico de Educação infantil - SEMEd. art. 3º - Esta PorTaria 
entra em vigor na data de sua emissão, revogando - se as disposições em 
contrário. dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete 
da Secretária Municipal de Educação, aos vinte e seis dias do mês de agos-
to de dois mil e vinte e dois.

Protocolo: 859993
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

 de terra saNta - ParÁ
eXtrato de terMo aditiVo

extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 0161/2022, convite 
nº 002/22. contratante PMts, contratada: J. MENdES PiNTo EirElli. 
objeto: coNSTrUÇÃo do PáTio coBErTo do aEroPorTo, que entre si 
celebram o Município. o presente termo aditivo tem por objetivo a altera-
ção do valor contratual com acréscimo de r$ 38.902,34, passando o con-
trato do valor total de r$ 155.645,90 para o valor total de r$ 194.548,24.
odair José farias albuquerque.
Prefeito Municipal

Protocolo: 859994

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de aditiVo

ESPÉciE: 1º Termo de aditivo de Prorrogação do prazo de vigência do con-
trato nº: 20229338. oriGEM: Pregão Eletrônico 9/2022-00027 coNTra-
TaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE. coNTraTada: Br-PriME-coMEr-
cial E SErVicoS lTda. oBJETo: aquisição de 2 ambulância Tipo a, com 
tração 4x4para simples remoção conforme convênio 21/2022. ViGÊNcia: 
03/10/2022 á 31/12/2022.

eXtrato de aNULaÇÃo de LicitaÇÃo
o Município de Uruará - Pa, torna público a anulação do processo licitatório 
n°9/2022-00035, na modalidade Pregão Eletronico, que tem por objeto 
registro de preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e 
eventual aquisição de gêneros alimentícios, utensílios domésticos e mate-
riais de limpeza para suprir a demanda das Secretarias e fundos Munici-
pais da Prefeitura de Uruará, pela ocorrência de ato insanável, conforme 
mencionado nos autos do processo, com fundamento no art. 49, “caput” da 
lei n° 8.666/93, e Súmula 473 do STf. Prefeitura Municipal de Uruará/Pa, 
30 de Setembro de 2022. Gilson de oliveira Brandão, prefeito municipal.

Protocolo: 859996
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo
eLetrÔNico srP Nº 007/2022 - seMsa

o Munícipio de Vigia de Nazaré, torna público a Homologação do proces-
so licitatório em epigrafe, através da Secretaria Municipal de Saúde SEM-
Sa, objeto: aQUiSiÇÃo dE rEcarGa dE áGUa E GáS dE coZiNHa Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE 
ViGia dE NaZarÉ/Pa, com o valor total de r$117.060,00(cento e dezesse-
te mil e sessenta reais), cujo o ganhador a empresa: r da SilVa cordEi-
ro,cNPJ: 37.475.036/0001-31 ViGia dE NaZarÉ, 30/09/2022.
Patrícia do Socorro Soeiro feitosa
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 859997
 

 estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ

aViso de HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo
eLetrÔNico srP Nº 006/2022 - seMed

o Munícipio de Vigia de Nazaré, torna público a Homologação do processo 
licitatório em epigrafe, através da Secretaria Municipal de Educação- SE-
MEd, objeto: aQUiSiÇÃo dE rEcarGa dE áGUa E GáS dE coZiNHa Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo 
dE ViGia dE NaZarÉ/Pa, com o valor total de r$84.750,00(oitenta e qua-
tro mil setecentos e  cinquenta reais), cujo o ganhador a empresa: r da 
SilVa cordEiro, cNPJ: 37.475.036/0001-31.
Josicléa Barata Pinheiro Palheta
Secretária Municipal de Educação

Protocolo: 859998

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 005/2022

a Prefeitura Municipal de Viseu torna público que realizará licitação na 
modalidade, Tomada de Preços nº 027/2022, tipo menor preço global. ob-
jeto: contratação de Empresa especializada para a reforma e ampliação da 
E.M.E.f. firmo lima, na localidade de curupaiti, no Município de Viseu/Pa. 
o certame será 24/10/2022, às 08:30 h. informações através do e-mail: 
cpl@viseu.pa.gov.br e http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao.
Ângela lima da Silva
Secretaria Municipal de Educação
cNPJ 30.879.826/0001-33

Protocolo: 860000

ParticULares
.

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
UNidade B 77

aViso de LicitaÇÃo
Processo adMiNistratiVo 021/2022

coNcorrÊNcia Nº 011/2022
o SEST – Serviço Social do Transporte comunicam aos interessados que 
realizara concorrência para “aquisição de materiais e equipamentos de fi-
sioterapia, sob demanda, para o período de 12 meses, de acordo com as 
especificações do termo de referência”. O recebimento dos envelopes con-
tendo a documentação de habilitação e a proposta comercial será no dia 
21/10/2022, as 10h, nas dependencias da Unidade B077. Para retirada do 
edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade localizada na rodovia Br 222, Km 03, São felix 03, cEP 68.514-
300 - Marabá-Pa. Maiores informações através do e-mail: licitacao.b077@
sestsenat.org.br.
andreia Monic Viana dos Santos
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 859683
serViÇo sociaL do traNsPorte – sest

UNidade B 77
aViso de LicitaÇÃo

Processo adMiNistratiVo 022/2022
coNcorrÊNcia Nº 012/2022

o SEST – Serviço Social do Transporte comunicam aos interessados que 
realizara concorrência para “contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de manutenção preventiva (semestral) e corretiva, 
sob demanda, em centrais de ar e bebedouro com troca de peças e for-

necimentos de materiais de consumo, quando houver necessidade, para 
os aparelhos de ar e bebedouros instalados na Unidade do SEST SENaT, 
Unidade B077. incluso instalação e desinstalação quando necessário, por 
12 meses”. o recebimento dos envelopes contendo a documentação de 
habilitação e a proposta comercial será no dia 24/10/2022, as 10h, nas 
dependencias da Unidade B077. Para retirada do edital e acesso às de-
mais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade localizada 
na rodovia Br 222, Km 03, São felix 03, cEP 68.514-300 - Marabá-Pa. 
Maiores informações através do e-mail: licitacao.b077@sestsenat.org.br.
andreia Monic Viana dos Santos
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 859694
o sest - serViÇo sociaL do traNsPorte e o seNat - 

serViÇo NacioNaL de aPreNdiZaGeM do traNsPorte
Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação 
de cadastro reserva nacional para atuar em Marabá/Pa.
fisioterapeuta –  Nº 1509/22.
instrutor Senat (Trânsito). – Nº 1512/22
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sest-
senat.org.br/vagas, durante o período de inscrições, que será de 04/10 a 
11/10/2022.
o processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos 
específicos, avaliação documental e entrevista.

Protocolo: 859673
aLceU Moreira da siLVa, inscrito sob o cPf n° 805.307.618-15, torna 
público que solicitou na Secretaria Municipal de Meio ambiente e Sanea-
mento de São félix do Xingu - Pa a licença de atividade rural para ativida-
de de bovinocultura e agricultura realizada na fazenda Mirassol, localizada 
na vicinal morada do sol, km 70, a esquerda sentido vila do T, km 35, s/n, 
zona rural, cEP 68380-000, São félix do Xingu - Pa.

Protocolo: 860002
FaZeNda 3 irMÃos, aNa caroLiNa cYPriaNo scaraMUssa, 
cPF: 007.551.912-77, torna público que requereu a SEMMa/Paragomi-
nas, a lar para ativ. de cultura de ciclo curto e criação de bovinos situada 
no município de Paragominas/Pa.

Protocolo: 860003
..

eMPresariaL
.

coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
sÃo doMiNGos iNdÚstria de ÓLeos e ProteÍNas s/a, cNPJ n°. 
37.440.128/0002-67, torna pública que recebeu da Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a licENÇa dE oPEraÇÃo 
N°. 13696/2022, com validade de 14/09/2024 para a ampliação da ativi-
dade de fabricação de ração balanceada e alimentos preparados para ani-
mais, com sede na Estrada Br 230 - KM 47, s/nº, Zona rural do município 
de São domingos do araguaia, Estado do Pará.

Protocolo: 860005
a empresa cHaPadÃo aGroNeGocios, inscrita no cNPJ 
28.467.668/0001-62, torna público que SoliciToU da SEMMa - UrUaPa/
Pa, a licença de operação sob protocolo nº 022/483 e processo nº 306/2022-
2, da atividade de comercio atacadista de insumos agropecuários e agrotóxi-
cos, localizado na av. Perimetral Sul, s/n, centro, Uruará - Pa.

Protocolo: 860016
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.

LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado

a Equatorial Pará distribuidora de Energia S. a, torna público que requereu 
da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a 
renovação da licença de operação para Sistema itaituba caima, tensão 
nominal 138 kV, composto por linhas e subestações localizados no Municí-
pio de itaituba, no Estado do Pará.

Protocolo: 860025
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.

LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado

a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de igarapé açu, a 
licença de instalação - Nº 07/2022, para a rede de distribuição de Energia 
Elétrica - rdr 34,5 kV - “id. 440025813 - Travessa São luís - Pa 242 - 
livramento - Travessa do 08”, localizada no Município de igarapé açu, no 
Estado do Pará.

Protocolo: 860026
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.

LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado

a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de igarapé açu, a 
licença de instalação - Nº 08/2022, para a rede de distribuição de Energia 
Elétrica - rdr 34,5 kV - “id. 430018762 - Tv. do Quatorze, Vl. curi / Jose 
almir cosme do Nascimento”, localizada no Município de igarapé açu, no 
Estado do Pará.

Protocolo: 860027
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.

LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado

a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de igarapé açu, a 
licença Prévia e de licença de instalação - Nº 09/2022, para a rede de 
distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “ id. 430034784 - dezes-
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seis, s/nº, 68725-000, Vila do dezesseis, igarapé açu / raimundo aldecir 
Silva da Silva / Manoel Eldenor Monteiro”, localizada no Município de iga-
rapé açu, no Estado do Pará.

Protocolo: 860028
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.

LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado

a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de igarapé açu, a 
licença de instalação - Nº 06/2022, para a rede de distribuição de Energia 
Elétrica - rdr 34,5 kV - “id. 440025825 - Pa 127 - Pa 395”, localizada no 
Município de igarapé açu, no Estado do Pará.

Protocolo: 860029
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.

LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado

a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de capanema, as 
licenças ambientais necessárias para a implantação da rede de distribui-
ção de Energia Elétrica-rdr - id. 430042753_Vila Santa rosa/leonildo 
cristina Maia, localizada no Município de capanema, no Estado do Pará.

Protocolo: 860030
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.

LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado

a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a 
licença de instalação nº 3288/2022 para a linha de distribuição Santa 
Maria/Mãe do rio, com tensão nominal 138 kV, que interliga os Municípios 
de Santa Maria do Pará; irituia; São Miguel do Guamá e Santa Maria do 
Pará, no Estado do Pará.

Protocolo: 860032
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.

LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado

a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Pacajá, a licença de opera-
ção - lo Nº 096/2022, da Subestação de energia elétrica com tensão de 
34,5 kv, localizada no Município de Pacajá, no Estado do Pará.

Protocolo: 860033
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.

LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado

a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que rece-
beu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santarém, a licença de 
instalação - li Nº 2022/0000032, da Subestação de energia elétrica com 
tensão de 34,5 kv, localizada no Município de Santarém, no Estado do Pará.

Protocolo: 860034
a empresa JBs a.s. - FriBoi, cNPJ: 02.916.265/0136-52, localizada 
na Br 158, km 15, S/N, cEP: 68.560-000, Zona rural de Santana do ara-
guaia, torna público que recebeu da Secretaria do Estado de Meio ambien-
te e Sustentabilidade - SEMaS, a outorga de Vazão para diluição de lança-
mento de Efluentes n° 6315/2022, através do PROCESSO N° 2022/15867.

Protocolo: 860021
eNerGea redeNÇÃo Ltda.

cNPJ/Me 39.943.623/0001-33 - Nire 15.201.619.99-0
ata de reUNiÃo de sÓcios

realizada em 20 de setembro de 2022
data, Hora e local: aos 20 dias do mês de setembro de 2022, às 10:00 
horas, na sede social da Energea redenção ltda. (“Sociedade”), na rodo-
via Br 158, KM 18, S/N, no Município de redenção, Estado do Pará, cEP: 
68.554-899, chácara Temponi, Bairro: Zona rural. convocação: dispensa-
da a convocação, nos termos do art. 1.072, §2º, da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 (“código civil”), tendo em vista a presença da única 
sócia representando a totalidade do capital social. Presença: VicTorY Hill 
HoldiNGS BraSil S.a., sociedade por ações, inscrita no cNPJ/ME sob o 
nº 41.082.853/0001-05 e com seus atos constitutivos arquivados perante 
a Junta comercial do Estado do rio de Janeiro sob o NirE 333003378-49, 
com sede na rua Barão de Jaguaripe, nº 280, apto. 501, ipanema, cEP 
22.421-000, na cidade de rio de Janeiro, estado do rio de Janeiro, neste 
ato representada, na forma do seu estatuto social, por seu diretor Presi-
dente. Mesa: Presidente: Sr. christopher Joseph Sattler; Secretário: anto-
nio carlos Nether ferreira Pires. ordem do dia: deliberar sobre a redução 
do capital social da Sociedade. deliberações: após exame e discussão da 
matéria constante na ordem do dia, a única sócia decidiu, sem reservas ou 
ressalvas, aprovar a redução do capital social da Sociedade, por ser este 
considerado excessivo, nos termos do art. 1.082, ii, do código civil, no 
valor de até r$ 1.767.443,00 (um milhão, setecentos e sessenta e sete mil 
e quatrocentos e quarenta e três reais), passando o capital social de r$ 
27.736.662,00 (vinte e sete milhões, setecentos e trinta e seis mil, seis-
centos e sessenta e dois reais) para até r$ 25.969.219,00 (vinte e cinco 
milhões, novecentos e sessenta e nove mil e duzentos e dezenove reais). 
a redução ora aprovada será efetuada mediante o cancelamento de até 
1.767.443 (um milhão, setecentas e sessenta e sete mil, quatrocentas e 
quarenta e três) quotas detidas pela Victory Hill Holdings Brasil S.a. com a 
consequente restituição à Victory Hill Holdings Brasil S.a., do valor integral 
de até r$ 1.767.443,00 (um milhão, setecentos e sessenta e sete mil, 
quatrocentos e quarenta e três reais), ou seja, r$ 1,00 (um real) por quota 
cancelada. a redução do capital social ora deliberada somente se tornará 
eficaz e o pagamento da restituição de capital somente se dará após o de-
curso do prazo de 90 (noventa) dias para oposição de credores, contados 
da data da publicação do extrato da presente ata, de acordo com o art. 

1.084, §1º, do Código Civil. Transcorrido referido prazo, será a presente 
ata levada a registro perante a Junta comercial e os sócios providenciarão 
a correspondente alteração do contrato social da Sociedade para refletir 
a redução do capital social. Encerramento, lavratura e aprovação: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, 
que lida, conferida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos 
os presentes. redenção, 20 de setembro de 2022. Mesa: christopher Jo-
seph Sattler - Presidente; antonio carlos Nether ferreira Pires - Secretário. 
Sócios: Victory Hill Holdings Brasil S.a.

Protocolo: 860022
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.

LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado

a Equatorial Pará distribuidora de Energia S. a, torna público que recebeu 
da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a 
licença de operação nº 13486/2022 para Sistema de distribuição Óbidos/ 
alenquer/Monte alegre (linhas e subestações associadas), com tensão no-
minal 138 kV, Municípios de Óbidos, alenquer e Monte alegre, no Estado 
do Pará.

Protocolo: 860023
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.

LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado

a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a 
transferência de Titularidade de licenciamento ambiental, da lo da linha 
de distribuição de Energia Elétrica denominada de “lT 138 kV Tucuruí-Vila/
cametá c1 e a SE cametá”, da empresa centrais Elétricas do Norte do 
Brasil S/a - Eletronorte para a empresa Equatorial Pará distribuidora de 
Energia S.a. com a denominação de Sistema de distribuição de Energia 
Elétrica Tucuruí-Vila/cametá c1, com tensão nominal de 138 kV, composta 
por uma linha de 105 Km de extensão, faixa de servidão de 30 metros de 
largura e uma Subestação-cametá, ambas localizadas no Estado do Pará.

Protocolo: 860035
aUto Posto MiGUeL caNto Ltda - FLUtUaNte BaLsa LÉa, cNPJ 
nº. 05.131.222/0001-67, torna público que recebeu junto à SEMaS/
Pa, a licença de operação n°. 13322/2022, válida até 24/06/2023, para 
desenvolver atividade de posto flutuante, em Óbidos/PA.

Protocolo: 860018
ceNter aGroPecUÁria Ltda cNPJ: 09.351.681/0001-07, torna 
público que requereu junto a SEMMa/Uruará a renovação da licença am-
biental de operação - lao n° 085/2016-2 para atividade de comércio de 
insumos agropecuários em Uruará/Pa.

Protocolo: 860019
a cLaro s.a., inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60, torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Salinópolis - 
SEMMa, a licença de operação Nº 077/2022, para a atividade de Torre 
de Telefonia Móvel (PaSaS01) localizada Tv. rui Barbosa Nº 330, bairro 
centro, Salinópolis/Pa, através do Processo Nº 250/2022.

Protocolo: 860014
a FiBrasiL iNFraestrUtUra e FiBra Ótica s.a., inscrita no 
cNPJ/MF sob o nº 36.619.747/0001-70, torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa de capanema/Pa a 
licença de instalação e operação - lio para atividade de implantação de 
equipamentos de fibra óptica, situado na Rua Holanda Rios, 621, bairro 03 
de maio, capanema - Pa (SiTE id PacPNfBM01).

Protocolo: 860006
coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo

aGroiNdUSTrial KirYa lTda, cNPJ: 38.039.661/0001-01, torna público 
que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente e turismo - SEMMa 
/ Breves, a licença de operação (l.o), para BENEficiaMENTo dE frUTo 
dE aÇaÍ, com o endereço rod. BrEVES - araPiJÓ, N°1218, bairro: aE-
roPorTo, através do processo n° 018/2021 e foi lhe concedida a l.o n° 
103/2022.

Protocolo: 860008
r N MeLo da siLVa -Posto caPaNeMa -cNPJ N° 09.453.626/0001-
28, localizado na rUa TErESa criSTiNa, 393, centro, Ulianópolis/Pa, Tor-
na Público que recebeu da SEMMa/UliaNÓPoliS a licença de operação 
- lo n° 009/2022 com validade até 25/09/2024.

Protocolo: 860011
 PreGÃo eLetrÔNico Nº 053/2022-Pe.

Processo adMiNistratiVo Nº 096/2022.
objeto: aquisição de materiais de construção, hidráulicos e diversos, para 
suprir a demanda do fundo Municipal de Educação de itaituba-Pa. Tipo: 
Menor preço por item. data de abertura: 14/10/2022, as 10:00 hora lo-
cal. acesso ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.
gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações: dicoM, localizada na rod. 
Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-Pa. 
ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 860012
sest seNat

o Sest Senat Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e 
formação de cadastro reserva nacional para atuar em Belém /Pa.
aGENTE dE MoBiliZaÇÕES (coNTraTo Por PraZo dETErMiNado) - 1603/22 
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.
br/vagas, durante o período de inscrições,  que será de 04/10 a 11/10/2022.
o processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação documental, Provas 
de conhecimentos específicos e entrevista.

Protocolo: 860121
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