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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 3 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará; e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2”, do regulamento de Movimentação 
de Oficiais e Praças da PMPA, aprovado pelo Decreto Estadual nº 2.400/1982; 
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 2022/736065,
rESolVE:
art. 1º colocar à disposição da Prefeitura Municipal de Portel o 2º SGT PM 
rG 23007 rEGiNaldo SilVa dE frEiTaS.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 3 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X. da constituição do Estado do Pará;
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2”, do regulamento de Movi-
mentação Oficiais e Praças da PMPA, aprovado pelo Decreto Estadual nº 
2.400/1982;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2022/1137100,
dEcrETa:
art. 1º colocar à disposição da Secretaria de Estado de administração Pe-
nitenciária (SEaP) os Policiais Militares abaixo nominados:
3° SGT PM rG 26944 JoSÉ roBErTo SilVa XErfaN
Sd PM rG 41314 ViViaNE do Socorro MoraES dE oliVEira
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 14 de setembro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 3 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar rÔMUlo rodoValHo GoMES, Secretário de Estado de Saúde 
Pública, a se ausentar de suas funções, no período de 19  de dezembro de 
2022 a 17 de janeiro de 2023, em gozo de férias regulamentares, referen-
tes ao exercício 2021/2022,devendo responder pelo órgão, na ausência do 
titular ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS, Secretário adjun-
to de Gestão administrativa.
Palácio do GoVErNo, 3 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar claY aNdErSoN NUNES cHaGaS, reitor da Universidade do 
Estado do Pará (UEPa), a viajar para lisboa/Portugal, no período de 30 de 
outubro a 5 de novembro de 2022, sem ônus para o Estado, a fim de par-
ticipar da comitiva que realizará missão técnica “imersão Ecossistema de 
Portugal 2022” e evento “Web Summit 2022”, com o objetivo de conhecer 
os maiores players do ecossistema de inovação e empreendedorismo local, 
devendo responder pela instituição, na ausência do titular, ilMa PaSTaNa 
fErrEira, Vice-reitora. 
Palácio do GoVErNo, 3 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar EVErToN ViEiraS VarGaS, coordenador de relações interna-
cionais, a viajar para a cidade de El-Sheik/Egito, no período de 6 a 18 de 
novembro de 2022, a fim de participar da 27ª Conferência das Partes da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima, da 17ª 
Sessão da conferência das Partes, servindo como reunião das Partes do 
Protocolo de Quioto (CMP-17) e da 4ª Sessão da Conferência das Partes 
servindo como reunião das Partes do acordo de Paris (cMa-4), e conceder, 
para tanto, de acordo com o decreto nº. 734/92, alterado pelo decreto nº. 
3.805/99, 13 e ½ (treze e meia) diárias.
Palácio do GoVErNo, 3 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 135, inciso ii, da constituição Estadual, 
VEra lUcia alVES dE oliVEira para exercer o cargo de Secretário de 
Estado de comunicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 3, inciso i, da lei nº. 8.096, de 1º de janeiro de 2015, 
arTHUr HoUaT NErY dE SoUZa para exercer o cargo de ouvidor Geral do Estado.
Palácio do GoVErNo, 3 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
ENilSoN rocHa da SilVa do cargo em comissão de assessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 3 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto de 3 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando que as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas e nome-
adas no concurso Público c-182 da fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará (HEMoPa), não tomaram posse dentro do prazo legal;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2022/1138747,
r E S o l V E:
art. 1º Tornar sem efeito, nos termos do art. 22, §3º, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, a nomeação das candidatas relacionadas 
neste decreto, as quais foram nomeadas para exercerem o cargo a seguir 
discriminado, com lotação na fundação centro de Hemoterapia e Hemato-
logia do Pará (HEMoPa):
carGo: tÉcNico eM eNFerMaGeM
HElYSa Karol MENEZES coSTa 
JaNE Maria PErEira caSTro SaNTaNa
Maria fraNciSca MoUra da SilVa
MarilUcE coSTa doS SaNToS
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 860605

d e c r e t o Nº 2662, de 3 de oUtUBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, 
no valor de r$ 400.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil reais), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

761010842215008818 - SEac 0101 449052 400.000,00
ToTal 400.000,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

761010842215008818 - SEac 0101 339039 400.000,00
ToTal 400.000,00

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 2663, de 3 de oUtUBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcESSo dE 
arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 1.609.615,25 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
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dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 1.609.615,25 (Hum Milhão, Seiscen-
tos e Nove Mil, Seiscentos e Quinze reais e Vinte e cinco centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

311010612212974668 - cBM 0101 339030 354.801,75
311010612212978338 - cBM 0101 339015 62.500,00
311010612212978338 - cBM 0101 339039 439.292,50
311010612615088238 - cBM 0101 339040 40.382,25
311010612615088238 - cBM 0101 339140 24.312,25
311010613115088233 - cBM 0101 339139 29.511,00
311010618215028825 - cBM 0101 339015 200.000,00
311010618215028825 - cBM 0101 339033 458.815,50

ToTal 1.609.615,25

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 2664, de 3 de oUtUBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 1.600.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 1.600.000,00 (Hum Milhão, Seiscen-
tos Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918704 - SEdaP 0335 339039 1.600.000,00
ToTal 1.600.000,00

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 860603

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022- NL/cMG
a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará – cMG/Pa, através de 
seu Pregoeiro HEidEr da SilVa MarTiNS, matrícula nº 57199676/4, co-
munica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
objeto: contratação de empresa para aquisição de alvos de borracha, con-
forme características e especificações contidos no Termo de Referência.
data da abertura: 17/10/2022;
Hora da abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF);
Endereços eletrônicos: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br;
Maiores informações: nl@cmg.pa.gov.br
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES – cEl QoPM
SUBcHEfE  da caSa MiliTar da GoVErNadoria

Protocolo: 860530
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022- NL/cMG
a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará – cMG/Pa, através de 
seu Pregoeiro BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, co-
munica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:

objeto: contratação de empresa especializada na PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS dE locaÇÃo dE VEÍcUloS iNTErESTadUal, coM MoToriSTaS, 
para atender o Gabinete do Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará e 
outras demandas de segurança inerentes às atribuições da casa Militar da 
Governadoria do Estado, conforme especificações, estimativas de quanti-
dades e valores contidos no Termo de referência.
data da abertura: 17/10/2022;
Hora da abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF);
Endereços eletrônicos: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br;
Maiores informações: nl@cmg.pa.gov.br
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES – cEl QoPM
SUBcHEfE  da caSa MiliTar da GoVErNadoria

Protocolo: 860537
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022- NL/cMG
a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará – cMG/Pa, através de 
seu Pregoeiro BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, co-
munica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
objeto: contratação de empresa para aquisição de aparelhos de telefonia 
Satelital, com as características, especificações e condições contidas no 
anexo i (Termo de referência) deste Edital 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 Go-
vernadoria – dGo/cMG.
data da abertura: 18/10/2022;
Hora da abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF);
Endereços eletrônicos: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br;
Maiores informações: nl@cmg.pa.gov.br
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES – cEl QoPM
SUBcHEfE  da caSa MiliTar da GoVErNadoria

Protocolo: 860546

eXtrato de Portaria Nº 1157/2022 – di/cMG,
 de 03 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Perío-
do: 03 a 10/10/2022; Quantidade de diárias: 8,0 (alimentação) e 7,0 (pousa-
da); Servidores/Mf: 3º SGT PM Bruno oseas Silva dos Santos, 57199652/3; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. orde-
nador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1158/2022 – di/cMG, 
de 03 de oUtUBro de 2022

objetivo: para desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 03 a 09/10/2022; Quantidade 
de diárias: 7,0 (alimentação) e 6,0 (pousada); Servidores/Mf: 2º SGT PM 
rr Jeane feitosa da cruz lima, 5675383/2; SUB TEN PM rr Maria José 
dos Santos fernandes, 5630070/2;. Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio 
Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 860602

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria nº 484/2022-PGe.G., 30 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
rESolVE:
aUToriZar, o afastamento da procuradora do estado ana carolina lobo 
Gluck Paul, identidade funcional nº 57234659/2, para desempenhar ativi-
dades relativas à comissão do concurso Público para provimento no cargo 
de Procurador do Estado do Pará, na forma autorizada pelo art. 22 § 7º, 
da lc 041/2002, no período de 27.09 a 04.10.2022, devendo responder 
pelo cargo de Procurador-Geral adjunto do contencioso, a Procuradora do 
Estado, adriana Moreira Bessa, id. funcional nº 80845530/2.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 860369

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria nº 486/2022-PGe.G. Belém, 03 de outubro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o artigo 88 da lei 5.810/94
rESolVE:
coNcEdEr, 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade à servidora 
renata Souza dos Santos, Procuradora do Estado, identidade funcional nº 
54189413/2, no período de 26.09.2022 a 24.03.2023.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 860445

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº 01 do coNtrato Nº 024/2022 – PGe
o Procurador-Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
delegadas pelo decreto de 02 de janeiro de 2019, publicado no d.o.E. Nº 
33.771 e, com base no § 8º do art. 65 da lei nº 8.666/93, rESolVE:
aplicar o apostilamento sobre a funcional programática do contrato nº 
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024/2022-PGE/PA, firmado entre a Procuradoria-Geral do Estado e a em-
presa ProSPEra SErVicE lTda, cNPJ nº 15.011.217/0001-74, com vistas 
a prestação de serviço de alimentação, passando esta a ser:
UG: 25103
funcional Programática: 25101.03.092.1508.8893
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0140
Belém (Pa), 03 de outubro de 2022.
ricardo NaSSEr SEfEr - Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 860502

FÉrias
.

Portaria nº 485/2022-PGe.G., de 03 de outubro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais…
rESolVE:
coNcEdEr, 11 (onze) dias de férias ao Procurador do Estado, Henrique No-
bre reis, id. funcional nº 55589662/1, no período de 17.10 a 27.10.2022, 
referente ao período aquisitivo 2021/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 860250

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

eXtrato de terMo de distrato
diSTraTo dE coNTraTo TEMPorário
ParTES: SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da ci-
dadaNia – SEac e faBio rodriGUES JUNior
MaTrÍcUla Nº: 5962934-1
coNTraTo Nº 060/2021
carGo: MoToriSTa
daTa do diSTraTo: 03/10/2022
MoTiVo do diSTraTo: a PEdido do coNTraTado
ordENador rESPoNSáVEl: ricardo Brisolla Balestreri
EXTraTo dE TErMo dE diSTraTo
diSTraTo dE coNTraTo TEMPorário
ParTES: SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da ci-
dadaNia – SEac e rENaTo BEZErra loBaTo
MaTrÍcUla Nº: 5962936-1
coNTraTo Nº 061/2021
carGo: MoToriSTa
daTa do diSTraTo: 03/10/2022
MoTiVo do diSTraTo: a PEdido do coNTraTado
ordENador rESPoNSáVEl: ricardo Brisolla Balestreri

Protocolo: 860468

errata
.

errata
Na publicação do doe 35.138, de 03 de outubro de 2022, referente 
a PorTaria N°279/2022-GaB/SEac de 29 de setembro de 2022, Processo 
2022/1238147
oNde se LÊ:

552099492/1 dJaNilToN TEiXEira MacHado JUNior 401.028.582-68

Leia-se:

552099492/1 dJaNilToN TEiXEira MacHado JUNior 352.785.442-87

Protocolo: 860351

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 945/2022-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 que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1221833;
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ aUGUSTo MaciEira PEiXoTo, identidade 
funcional nº 3153657/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão B, 

lotado na diretoria de Gestão do Patrimônio, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 06 de outubro de 2022 a 04 de novembro de 2022, 
referente ao triênio de 10/08/2001 a 09/08/2004 (1ª etapa).
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: 860144

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N º 016/2022– sePLad/Pa
a Pregoeira designada pela Portaria SaMad/SEPlad nº 001/2022, de 20 
de janeiro de 2022, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas (in-
ciso Vi, do §1º do art. 7º, da lei nº 6.474/02), e após constatação do cum-
primento das exigências legais relativas ao processo licitatório, resolve:
adJUdicar 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

Belém, 13 de setembro de 2022.
ZENaidE da SilVa BraGa
Pregoeira/SEPlad-Pa

Protocolo: 860374

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 947/2022-daF/sePLad, de 03 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, ainda, os termos do Processo: 2022/992374 de 05/08/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 22 (vinte e dois) dias de férias regulamentares à servidora 
adaHir SoUZa doS SaNToS id. funcional nº 28851/1, ocupante do car-
go de Técnico B, lo tada na coordenadoria de apoio a Estação cidadania 
– caEc/ddG/SEPlad, no período de 21 de novembro de 2022 a 12 de 
dezembro de 2022, referente aos períodos aquisitivos 04 de janeiro de 
2019 a 03 de janeiro de 2020 (20 dias) e 04 de janeiro de 2020 a 03 de 
janeiro 2021 (02 dias).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
oUTUBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 860317

Portaria Nº 368, de 3 de oUtUBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 2579, 
de 25 de agosto de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2022 e, considerando o(s) 
decreto(s) n° 2663, de 03/10/2022 e nº 2664, de 03/10/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 368, de 3 de oUtUBro de 2022

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social
cBM

outras despesas 
correntes 0,00 1.485.829,27 0,00 0,00 1.485.829,27
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despesas ordinárias
 0101 0,00 1.485.829,27 0,00 0,00 1.485.829,27

SEGUP
outras despesas 

correntes 0,00 29.580,48 0,00 0,00 29.580,48

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) cBM
 0101 0,00 29.580,48 0,00 0,00 29.580,48

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico
EMaTEr-caPaNEMa

outras despesas 
correntes 0,00 12.326,37 0,00 0,00 12.326,37

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) EMaTEr
 0101 0,00 12.326,37 0,00 0,00 12.326,37

EMaTEr-caSTaNHal
outras despesas 

correntes 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) EMaTEr
 0101 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

EMaTEr-MaraBá
outras despesas 

correntes 0,00 26.367,08 0,00 0,00 26.367,08

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) EMaTEr
 0101 0,00 26.367,08 0,00 0,00 26.367,08

EMaTEr-rEG.ilHaS
outras despesas 

correntes 0,00 9.658,02 0,00 0,00 9.658,02

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) EMaTEr
 0261 0,00 9.658,02 0,00 0,00 9.658,02

SEdaP
outras despesas 

correntes 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

despesas ordinárias
 0335 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

agricultura, Pecuária, 
Pesca e aquicultura 0,00 1.652.351,47 0,00 0,00 1.652.351,47

EMaTEr-caPaNEMa
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) EMaTEr
 0101 0,00 12.326,37 0,00 0,00 12.326,37

EMaTEr-caSTaNHal
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) EMaTEr
 0101 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

EMaTEr-MaraBá
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) EMaTEr
 0101 0,00 26.367,08 0,00 0,00 26.367,08

EMaTEr-rEG.ilHaS
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) EMaTEr
 0261 0,00 9.658,02 0,00 0,00 9.658,02

SEdaP
 0335 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 856.594,25 0,00 0,00 856.594,25

cBM
 0101 0,00 856.594,25 0,00 0,00 856.594,25

Segurança Pública 0,00 658.815,50 0,00 0,00 658.815,50

cBM
 0101 0,00 629.235,02 0,00 0,00 629.235,02

SEGUP
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) cBM
 0101 0,00 29.580,48 0,00 0,00 29.580,48

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 1.558.103,20 0,00 0,00 1.558.103,20

0261 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 9.658,02 0,00 0,00 9.658,02

0335 - recursos Próprios do 
fundo de apoio a cacaui-

cultura
0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

ToTal 0,00 3.167.761,22 0,00 0,00 3.167.761,22

Protocolo: 860604

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 011/2022/ioE
objeto: a presente licitação tem por objeto a contratação de Empresa Es-
pecializada para o fornecimento de Monitoramento contínuo, Suporte Téc-
nico, Garantia e Manutenção de Versões, atualizações e operação assistida 
para Firewalls UTM AKER, já instalado na Imprensa Oficial do Estado – IOE, 
pelo período de 12 (doze) meses.
observação: a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras 
do Governo federal - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br 
e no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará - coM-
PraS Pará, no endereço  www.compraspara.pa.gov.br.
UaSG: 925608
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 20/10/2022.
Hora de abertura: 09h30min. (horário de Brasília-df)
orçamento:
foNTE do rEcUrSo: 0261.00.000
NaTUrEZa da dESPESa: 3390.40
ProGraMa dE TraBalHo: 22.126.1508.8238
PlaNo iNTErNo: 412.000.8238c
ordenador: Moisés alves de Souza

Protocolo: 860286

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 155 de 30 de setembro de 2022
considerando, deliberação e autorização nos autos do Processo nº 
2022/1244019;
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora criSTiaNi do Socorro fEliZ daNTaS da 
rocHa, matrícula nº 57234406/1, ocupante do cargo de assistente ad-
ministrativo, para responder pela Chefia de Gabinete, sob código GEP-
daS-011.4, no período de 03/10 a 01/11/2022, por ocasião das férias do 
servidor, robson Manoel costa Pereira, matricula nº 55588792/4.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 03 de outubro de 2022.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente
Portaria Nº 156 de 30 de setembro de 2022
coNSidEraNdo, os termos do Memº nº 31/2022-Núcleo de controle in-
terno-Nci datado de 16/09/2022;
coNSidEraNdo, autorização do Senhor Presidente, anexo sequencial 2, 
do Processo nº 2022/1199298;
coNSidEraNdo, o Sistema de controle interno do Poder Executivo do 
Estado do Pará, com regulamentação pelo decreto Estadual nº 5.218, de 
26/03/02 e posteriormente, pela lei nº 6.832, de 13 de fevereiro de 2006;
rESolVE:
dESiGNar, como agente Público de controle interno-aPc deste instituto, 
o servidor roBErTo GaMa NaSciMENTo, matrícula nº 2313/1, ocupante 
do cargo e função de contador/analista de Gestão Pública, com atuação no 
Núcleo de controle interno-Nci.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 01 de julho de 2022.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente

Protocolo: 860393
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coNtrato
.

coNtrato Nº 086/2022
Processo: 2022/1215576.
cHaMada PÚBLica n.003 /2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:25/08/2022
Vigência:25/08/2022 a 25/08/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: ESc rEGo coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES – 
EirEli (Pro lifE)
cNPJ nº09.617.159/0001-24
Endereço: TV. dom romualdo de Seixas nº 1476- 
Ed. Evolution-Salas 1705,1508 e 1406
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 860456

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 760 de 03 de oUtUBro 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 
2022/1227592 (PaE), de 22/09/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento e concessão de diárias.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora lorena araújo diniz Barros, matrícula n° 
57176352/2, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na 
coordenadoria 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, 03 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Portaria Nº 761 de 03 de oUtUBro 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 
2022/1255766 (PaE), de 28/09/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Nadla Socorro de Souza daibes, matrícula nº 
5834120/3, ocupante do cargo de assistente Social, lotada na Procuradoria 
Jurídica, a viajar ao município de São domingos do capim/Pa, no período 
de 20/10/2022 a 21/10/2022, a fim de realizar visita institucional e diligên-
cias relativas a Processos de recuperação de crédito.
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, 03 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Portaria Nº 762 de 03 de oUtUBro 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 
2022/1266361 (PaE), de 30/09/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Newton fernando lopes da Silva, matrícula nº 
57221203/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, a viajar ao mu-
nicípio de Paragominas/PA, no dia 05/10/2022, a fim de acompanhar a 
manutenção predial do futuro polo do iGEPrEV, 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, 03 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 061/2022
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° ProtocoLo iGePreV Processo tce iNteressado
1 2022/1180361 520818/2019 Mario lUiS riBEiro da SilVa
2 2022/1180461 004661/2022 doNacioNE BriTo alVES
3 2022/1180461 004848/2022 JaNira do Socorro rEiS da SilVa
4 2022/1180461 005029/2022 EliENE BEZErra lEal
5 2022/1180461 007746/2021 criSTiNa dE JESUS liMa NaSciMENTo
6 2022/1180461 007918/2021 ValdoViNa doS SaNToS PiNHEiro
7 2022/1180461 010673/2021 Maria VilMa Maia da SilBVa
8 2022/1180485 507573/2009 aNToNia Maria TaVarES da SilVa
9 2022/1174446 512025/2017 BENTo dE SoUSa fUrTado
10 2022/1174446 516412/2017 coNcEiÇÃo dE Maria NoGUEira SaNToS
11 2022/1174446 517470/2017 roSaliNa raMoS SEGUNdo
12 2022/1174542 513781/2018 fáTiMa dE NaZarÉ coÊlHo
13 2022/1174542 517217/2018 Maria HElENa cardoSo da SilVa
14 2022/1174542 517636/2018 aNGEla Maria lEal da SilVa
15 2022/1174542 522625/2018 MailSoN loPES MacEdo
16 2022/1174628 519405/2018 JoSiVaN dE caSTro SilVa
17 2022/1175388 521505/2010 fraNciSco diNiZ coElHo NoroNHa
18 2022/1175388 521505/2010 lUaNa aMaNaJáS NoroNHa
19 2022/1175479 507982/2018 EliaNa SilVa da crUZ PaUla
20 2022/1175479 507982/2018 cláUdia cHrYSlaNE da crUZ PaUla
21 2022/1175479 508420/2018 JUliETa NaSciMENTo BarBoSa
22 2022/1175889 004133/2022 fraNciSco oSMar loUrEiro dE oliVEira
23 2022/1175889 004501/2022 Marialda BaTiSTa da SilVa
24 2022/1175889 004854/2022 Maria aSSUNÇÃo fariaS fErrEira
25 2022/1175889 005112/2022 Maria doS aNJoS carNEiro dE liMa
26 2022/1175889 010299/2021 EliZaBETE lUcia fiGUEirEdo BaTiSTa
27 2022/1175889 012260/2021 Maria alBErTiNa doS SaNToS GoNÇalVES
28 2022/1176076 508282/2018 JoSÉ Maria rodriGUES doS SaNToS
29 2022/1176944 510303/2017 Maria dE NaZarÉ PaNToJa
30 2022/1177165 519391/2018 EriNaldo SilVa SodrÉ
31 2022/1179289 511930/2017 JUracEMa fErrEira da SilVa
32 2022/1179783 517517/2017 SaNdra SUElY ParaGUaSSU doS SaNToS
33 2022/1179783 517517/2017 raiSSa caroliNa SaNToS da SilVa
34 2022/1179783 517517/2017 ailToN oTáVio liMa da SilVa JUNior
35 2022/1179953 517534/2018 MarcoS aNToNio MoUra da SilVa
36 2022/1180175 503369/2018 GilSoN coSTa oliVEira
37 2022/1180235 506598/2017 lUciETE cUNHa dE SoUSa
38 2022/1180235 522616/2011 HEliaNa fErrEira PiNTo
39 2022/1180264 522614/2018 clEUZa diViNo MorEira
40 2022/1180320 502151/2018 GilBErTo dE oliVEira SoUZa
41 2022/1180320 512262/2017 Gracil SaNToS SoUSa doMiNGUES
42 2022/1180320 516430/2018 claricE caSTaNHa dE SoUZa
43 2022/1186961 522261/2018 rUTH Maria diaS fErrEira ViNaGrE
44 2022/1186961 522840/2018 iZaBEl cUNHa cordoVil
45 2022/1186961 522953/2018 loliTa da crUZ E SoUZa
46 2022/1187026 507031/2018 Maria raMoS da SilVa
47 2022/1187026 522341/2018 Sádia dE NaZarÉ NUNES loUrEiro ValENTE
48 2022/1187433 506011/2017 HElENa dE NaZarETH GoMES Maia
49 2022/1187433 516525/2017 raiMUNdo da coSTa
50 2022/1187526 522997/2018 PaUlo roBErTo dE oliVEira alVES

Belém, 03 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 860254
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oUtras MatÉrias
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret aP Nº 4.823 de 22 de seteMBro de 2022
dispõe sobre a corrEÇÃo da PorTaria aP Nº 3.467 dE 13/07/2022 – 
processo nº 2022/1075536.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
I – Retificar a Portaria de Aposentadoria nº 3.421 DE 13/07/2022, publica-
da no Diário Oficial do Estado nº 33.074 de 10/08/2022, de modo a corrigir 
o cargo da beneficiária, para que ONDE SE LÊ “Assistência Social”, LEIA-SE 
“assistente Social”.
ii – os efeitos jurídicos desta Portaria retroagirão a 01/08/2022, data dos 
efeitos da Portaria de aposentadoria.
III – A presente Portaria não gera efeitos financeiros.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 860287

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria 117 de 30 de junho de 2022, publicada no doe 
Nº 35.048 de 15 de julho de 2022 – Férias. Protocolo nº 828339
onde se lê: período de 17/10 a 31/10/2022...
Leia-se: 24/10 a 07/11/2022....
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino.

Protocolo: 860307

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 568 de 28 de seteMBro de 2022
coNcEdEr ao servidor Joao carloS da coSTa alVES, Motorista fazen-
dário, id func nº 5076781/1, lotado na cEraT de Belém, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022, correspon-
dentes ao triênio de 23/02/2001 a 22/02/2004.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 860219
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 2068 de 16 de seteMBro de 2022
EXclUir dos efeitos da PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada 
no doE nº 35.069 de 05/08/2022, que concedeu férias aos servidores 
desta Secretaria para o mês de setembro/2022, o nome do servidor daVid 
raPHaEl MaTEUS dE alMEida GoNÇalVES, id func nº 5914949/1, 
auditor fiscal de receitas Estaduais/diretor fazendário, lotado na diretoria 
de Tecnologia da informação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2118 de 23 de seteMBro de 2022
coNcEdEr 30 (trinta) dias, de licença para Tratamento de Saúde, ao ser-
vidor Joao carloS doS SaNToS TaVarES, auditor fiscal de receitas Es-
taduais, id func nº 2000750/3, lotado na cEcoMT de Portos e aeroportos, 
no período de 22/08/2022 a 20/09/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2125 de 16 de seteMBro de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor rEiNaldo SaNToS Pai-
Xao, id func nº 5074088/1, assistente fazendário, lotado na cEcoMT de 
itinga, para serem usufruídas no período de 01/11/2022 a 30/11/2022, 
referentes ao exercício de 28/06/2020 a 27/06/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2127 de 23 de seteMBro de 2022
iNTErroMPEr, 16 (dezesseis) dias, a contar de 15/09/2022, do gozo das 
férias da servidora Maria do Socorro dE BriTo aMoriM, fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 47554/1, lotada na cEEaT de iPVa e iTcd, 
concedidas pela PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no doE nº 
35.069 de 05/08/2022, referente ao exercício de 05/06/2021 a 04/06/2022, 
as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Portaria Nº 2130 de 26 de seteMBro de 2022
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença por Motivo de doença em Pessoa da 
família, à servidora WilMa lUcia TEiXEira cUNHa, id func nº 32247/1, 
analista fazendário, lotada na célula de Gestão de recursos financeiros/
dad, no período de 23/06/2022 a 22/07/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2131 de 26 de seteMBro de 2022
coNcEdEr 106 (cento e seis) dias, de licença para Tratamento de Saúde, 
ao servidor JoSE BENTES da coSTa NUNES, assistente administrativo, id 
func nº 3246841/3, lotado na cEraT de Breves, no período de 20/01/2022 
a 05/05/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2133 de 26 de seteMBro de 2022
iNTErroMPEr, 15 (quinze) dias, a contar de 19/07/2022, do gozo das 
férias da servidora Maria do Socorro dE caSTro BoTElHo, fiscal de 
receitas Estaduais/coordenador fazendário, id func nº 5128161/1, lotada na 
célula de Planejamento, Monitoramento e Estudos Técnicos de fiscalização, 
concedidas pela PorTaria Nº 1054 de 01/06/2022, publicada no doE nº 
34.992 de 02/06/2022, referente ao exercício de 11/05/2021 a 10/05/2022, 
as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2134 de 26 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor Joao carloS doS SaNToS TaVarES, id func 
nº 2000750/3, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotado na cEcoMT 
de Portos e aeroportos, 10 (dez) dias de licença Paternidade, no período 
de 03/07/2020 a 12/07/2020, portaria para efeito de regularizar situação 
funcional do servidor.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2135 de 26 de seteMBro de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 1902 de 06/09/2022, publicada no doE nº 35.108 
de 08/08/2022, o período de gozo de férias do servidor cElio cal MoNTEiro, 
id func nº 5858119/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotado na célula 
de Planejamento, Monitoramento e Estudos Técnicos de fiscalização/dfi, 
do período de 17/10/2022 a 26/10/2022 para o período de 11/10/2022 a 
20/10/2022, referente ao exercício de 13/05/2021 a 12/05/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 860221

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de aUto de iNFraÇao e NotiFicaÇÃo 
FiscaL de trÂNsito - cerat BeLÉM

o coordenador regional de administração Tributária e Não Tributária da 
Secretaria da fazenda – cEraT Belém, no uso de suas atribuições, faZ 
SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro 
meio tomarem conhecimento, que foram lavrados os aUToS dE iNfraÇÃo 
E NoTificaÇÃo fiScal dE TrÂNSiTo - aiNf´S, originários de Termos de 
apreensão e depósito - Tad´s, conforme abaixo:

aiNF N° tad N° coNtriBUiNtes iNs.est/cNPJ/cPF
812022510001844-3 812022390001028 daBMETal iNdUSTrial lTda 05.545.740/0001-27

812022510002496-6 812022390000276 EVolUcaBlE iNdUSTria dE caBoS ESPE-
ciaiS lTda 22.319.694/0001-67

812021510000829-7 812021390000514 HilTi do BraSil coMErcial 65.000.655/0016-91

352022510000777-9 352022390000416 coNfiaNca coMErcio dE ProdUToS 
EirEli EPP 29.000.107/0001-11

352022510000770-1 352022390000470 EVolUcaBlE iNdUSTria dE caBoS ESPE-
ciaiS lTda 22.319.694/0001-67

812022510002503-2 812022390000323 l M TUriSMo lTda 19.893.000/0001-96
812022510002303-0 812022390001570 f r da SilVa TraNSPorTES E loGiSTica 34.000.292/0001-84

812022510003023-0 812022390002218 TracK iNfo coMErcio E SErViÇoS dE 
iNforMaTica lTda 10.629.688/0001-27

332022510000204-4 332022390000061 lVX NaUTica coNSTrUÇÕES 31.697.450/0001-09
812022510002863-5 812022390002093 faBricio roMEiro coUra 271.571.278-22
812022510003018-4 812022390001940 l M TUriSMo lTda 19.893.000/0001-96
352022510000898-8 352022390000570 ZooM TEcNoloGia lTda 06.105.781/0001-65
812021510002052-1 812021390001256 MaSoN rENTal – SErVicoS E locacoES 10.859.905/0001-75
812022510002876-7 812022390001787 Sol NaScENTE TraNSPorTE E TUriSMo lTda 04.740.565/0001-66
812022510003017-6 812022390001933 PErBoNi E PErBoNi 04.940.750/0008-70

o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 
2007, art. 14, § 3º, o que poderá ser feito nesta coordenação, localizada 
na av. Gentil Bittencourt nº 2566, entre av. José Bonifácio e Trav. castelo 
Branco - São Braz, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo o qual sujeitar-
se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
ilyich dantas diniz
coordenador fazendário – cEraT - Belém

Protocolo: 860556



10  diário oficial Nº 35.140 Terça-feira, 04 DE OUTUBRO DE 2022

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo - JULGadoria
A secretária-geral da Julgadoria de 1ª Instância da Secretaria de Estado da 
fazenda faZ SaBEr, a quem possa interessar, que os autos de infração e 
Notificação Fiscal abaixo relacionados foram declarados IMPROCEDENTES, 
em decisões de caráter definitivo, sob amparo da Lei nº 6.182/98.
012019510001614-1, 012019510001643-5, 012022510000149-2, 
122022510000030-1, 122022510000031-0, 122022510000048-4, 
352018510005657-2, 352020510004619-2, 352020510005376-8, 
352020510006363-1, 352020510006365-8.
Belém (Pa), 03 de outubro de 2022.
aNa KáTia NaSciMENTo da PaZ SarMENTo
Secretária-Geral da Julgadoria de 1ª Instância

Protocolo: 860277

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201001121 de 03/10/2022 - 
Proc n.º 002022730006853/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: Helton Thomaz Moreira – cPf: 853.519.382-00
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10MT lT1 EcoNoflEX. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001123 de 03/10/2022 - 
Proc n.º 002022730006563/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: rosenilson Jose Gama Maia – cPf: 142.654.942-34
Marca: i/fiaT croNoS driVE 1.3 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001125 de 03/10/2022 - 
Proc n.º 002022730006467/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: Elison fabio Pacheco da Silva – cPf: 667.426.412-15
Marca: ToYoTa/YariS Sd XS 15 aT Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005709, de 03/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006886/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose ribamar Gomes Moreira – cPf: 117.640.742-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019d2228407
Portaria n.º202204005711, de 03/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006908/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: Walter Gleison lucena da Silva – cPf: 709.442.702-63
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0JG252787
Portaria n.º202204005714, de 03/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006679/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco rubival alves de Souza – cPf: 165.404.502-06
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS 1.3/Pas/automovel/8aP359a0dNU182408
Portaria n.º202204005716, de 03/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006786/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: Maria Benedita igreja da Silva – cPf: 093.428.692-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK aTTrac 1.4/Pas/automovel/9Bd373121E5045918
Portaria n.º202204005718, de 03/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006888/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: Sandra Helena oliveira Santos – cPf: 252.184.922-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sd XlS15 aT/Pas/automovel/9BrBc3f30l8070227
Portaria n.º202204005720, de 03/10/2022 - 
Proc n.º 2022730005651/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: lenilka duarte da Silva – cPf: 247.740.062-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3360007
Portaria n.º202204005722, de 03/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006899/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: reginaldo costa farias – cPf: 426.455.492-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr 12T a Pr/Pas/automovel/9BGEP76B0NB144242

Portaria n.º202204005724, de 03/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006889/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: Bruno Henrique Bluhm de Bastos – cPf: 486.393.112-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlT15 aT/Pas/automovel/9BrB29BT7H2139551
Portaria n.º202204005726, de 03/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006671/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: antonia Maria Vieira dantas – cPf: 616.595.412-04
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dNU174191
Portaria n.º202204005728, de 03/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006892/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: Jorge do rosario Bello – cPf: 157.925.602-34
Marca/Tipo/chassi
i/NiSSaN VErSa SENSE cVT/Pas/automovel/3N1cN8aE4Nl811398
Portaria n.º202204005730, de 03/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006781/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: Wendel Maia da Silva – cPf: 687.211.532-72
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ0lP071998
Portaria n.º202204005732, de 03/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006758/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: renato Matos Marques – cPf: 370.348.122-68
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWdG45U9MT065956
Portaria n.º202204005734, de 03/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006825/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: Joao Thadeu reis de Barros – cPf: 088.631.302-30
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciTY lX cVT/Pas/automovel/93HGM6650GZ214178
Portaria n.º202204005736, de 03/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006910/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: Joao carlos de Souza Nunes – cPf: 141.811.422-72
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS XPlaY cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB125231
Portaria n.º202204005738, de 03/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006893/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: Salomão Souza da Silva – cPf: 001.521.518-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3393675
Portaria n.º202204005740, de 03/10/2022 - 
Proc n.º 82022730001432/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo cosmo Marinho Martins – cPf: 328.841.412-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT/Pas/automovel/9BrBc9f33l8080382

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005713, de 03/10/2022 - 
Proc n.º 0020227300068755/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qdw2j78
interessado: Haroldo diniz Vieira – cPf: 352.948.092-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG212136

Protocolo: 860342
aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNistratiVo
toMada de PreÇos Nº 001/2022/seFa.
Processo administrativo nº 2021/1329544
oBJETo: rEforMa GEral da coordENaÇÃo EXEcUTiVa rEGioNal da 
adMiNiSTraÇÃo TriBUTária dE ParaGoMiNaS – cEraT ParaGoMiNaS.
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda - SEfa, por meio da sua comissão 
Permanente de licitação, torna público para o conhecimento da empresa 
cacTUS coNSTrUÇÕES iNdÚSTria E iNcorPoraÇÕES lTda e demais 
participantes do Processo licitatório em epígrafe, que a empresa licitante 
TEM cordEro coMÉrcio E SErViÇo dE coNSTrUÇÃo lTda, interpôs 
recurso administrativo contra decisão proferida pela comissão Permanen-
te de Licitação que a desclassificou na presente licitação, publicada no 
Diário Oficial do Estado do Pará do dia 23 de setembro de 2022, nº 35.126, 
pág. 15, para que, caso queiram, apresentem contrarrazões recursais, na 
forma do art. 109 da lei 8.666/1993.
documentos e o inteiro teor do recurso administrativo encontram-se dispo-
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níveis no endereço eletrônico: http://www.sefa.pa.gov.br (link licitações) e 
http://www.compraspara.pa.gov.br.
Mais informações através do e-mail isaias.mota@sefa.pa.gov.br.
Belém/Pa, 03 de outubro de 2022.
isaias da costa Mota
Presidente da comissão Permanente de licitação - cPl

Protocolo: 860384

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

dispensa Nº 021/2022
data dispensa: 21.09.2022
contrato Nº: 133/2022
data assinatura: 23.09.2022
Prazo: 15 (quinze) anos
Objeto: Locação de um bem imóvel a ser construído conforme especificações 
técnicas fornecidas pelo Banco do Estado do Pará, cuja área a ser construída 
é de 250 m², que será realizado pela empresa claUdiNEY loPES da SilVa, 
CNPJ 36.042.258/0001-06, localizado na Rua Filadélfia, Lotes 21 e 22, Qua-
dra 31, Bairro Espigão, Novo repartimento/Pa, a ser utilizado pelo locatário 
para fins de instalação e funcionamento de Unidade Bancária.
Valor Mensal do aluguel: r$-19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).
Vigência: 23.09.2022 a 22.09.2037
fundamento legal: art. 29, inciso V da lei nº 13.303/2016 e regulamento 
de licitações e contratos do Banpará.
contratada: claUdiNEY loPES da SilVa
Endereço: rua almeirindo Pedroso, s/nº Bairro: centro
cEP: 68.165-000  rurópolis/Pa
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 860345
contrato Nº: 121/2022
objeto: contratação de empresa atuante na área de tecnologia da infor-
mação para a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, 
suporte técnico e operação assistida para os sistemas de relacionamento 
com clientes e de autenticação em canais digitais, doravante denominados 
Solução de Relacionamento e Autenticação, conforme especificações téc-
nicas e funcionais contidas no Termo de referência, edital e seus anexos.

item do 
objeto descrição detalhamento

1 Equipe de Suporte 
Técnico. 

o desenvolvimento, manutenção e suporte técnico à operação da Solução de 
relacionamento e autenticação, incluindo componentes e sistemas desenvolvi-
dos e/ou adquiridos pelo coNTraTaNTE atualmente em funcionamento e após 
processos de melhorias evolutivas ou adaptativas (conforme necessidade do 

coNTraTaNTE), para manter a disponibilidade do conjunto da solução.

2 Sobreaviso.

Prestação do serviço de suporte técnico integral para Sistemas e aplicações, 
no formato 24x7x365 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana e 
trezentos e sessenta e cinco dias por ano) excluindo-se horários dentro do 

expediente normal de trabalho (8h às 18h). a prestação de serviços ocorrerá 
durante o tempo que durar o contrato, ficando um ou mais membros da equipe 
à disposição do coNTraTaNTE para acionamento, no caso de uma ocorrência 

anormal nos serviços da Solução.
o sobreaviso é um serviço prestado pela coNTraTada para problemas 

relacionados à Solução de relacionamento e autenticação que ocorram em 
horário fora do expediente comercial que necessitem de ação corretiva por 

parte da coNTraTada.

3 Banco de Horas.

anual, no total de 3.000 (três mil) horas, com o objetivo de prover o atendi-
mento fora do horário comercial para suporte à operação assistida, como apoio 
a implantações e suporte técnico necessário, de acordo com as necessidades 
do coNTraTaNTE, sem obrigatoriedade de utilização de quantidade mínima

4 Pontos de função – Proje-
tos de desenvolvimento.

anuais, para a prestação do serviço de fábrica de software nas dependências 
da coNTraTada.  o total de até 3.000 (três mil) Pontos de função poderá 
ser demandado, conforme critério exclusivo do coNTraTaNTE, durante a 

vigência do contrato, para a execução das ordens de Serviço para projetos de 
desenvolvimento, sem a obrigatoriedade de acionamento de um quantitativo 

mínimo.

Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 014/2022
Valor Global Estimado de até: r$-5.053.950,00 (cinco milhões, cinquenta 
e três mil, novecentos e cinquenta reais)
data de assinatura: 20.09.2022
Vigência: 20.09.2022 a 19.09.2023
Prazo: 12 meses
contratada: VoXdaTa TElEcoM – coM E SErV EM TElEcoMUNicaÇÕES 
E iNforMáTica lTda.
Endereço:  av. Senador lemos, Nº 435, Sala 106 – Bairro: Umarizal
cEP: 66050-000  cidade: Belém/Pa
diretor responsável: carlos alexandre ferreira da Silva – diretor de Tec-
nologia
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 860292
contrato Nº: 124/2022
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de ser-
viços de telefonia STfc (Sistema de Telefonia fixa comutada) nas moda-
lidades local e longa distância nacional e internacional, disponibilização de 

número (s) 0800 com abrangência nacional e internacional e número (s) 
único (s), conforme especificações, exigências e condições estabelecidas 
no Edital e seus anexos.

serViÇos FiNaLidade
site

Nº de e1s
BidirecioNais LocaL de iNstaLaÇÃo

0800
abrangência 

Nacional inclusi-
ve de telefones 

móveis

callcENTEr
04 Site 01 – rua Municipalidade, 1036, Umarizal 

– Belém/Pa – 66050-350

04 Site 02 – av. Presidente Vargas, 251, campina 
– Belém/Pa – 66010-000

Sac
02 Site 01 – rua Municipalidade, 1036, Umarizal 

– Belém/Pa – 66050-350

02 Site 02 – av. Presidente Vargas, 251, campina 
– Belém/Pa – 66010-000

0800 Sac – dEficiENTE 
aUdiTiVo Número comutado rua Municipalidade, 1036, Umarizal – Belém/

Pa – 66050-350

0800 oUVidoria Número comutado av. Presidente Vargas, 251 – 1º andar – cam-
pina – Belém/Pa –  66010-000

Número único callcENTEr
02 Site 01 – rua Municipalidade, 1036, Umarizal 

– Belém/Pa – 66050-350

02 Site 02 – av. Presidente Vargas, 251, campina 
– Belém/Pa – 66010-000

Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 011/2022
Valor Global Estimado de até: r$-225.943,68 (duzentos e vinte e cinco mil, 
novecentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos)
data de assinatura: 04.10.2022
Vigência: 04.10.2022 a 03.10.2023
Prazo: 12 meses
contratada: claro S. a
Endereço:  rua Henri dunant, nº 780 – Bairro: Santo amaro
cEP: 04709-110 cidade: São Paulo/Pa
diretor responsável: carlos alexandre ferreira da Silva – diretor de Tecnologia
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 860366
dispensa Nº 016/2022
data: 25.08.2022
contrato Nº: 120/2022
Prazo:15 (quinze) anos
objeto: locação de um bem imóvel a ser construído conforme especi-
ficações técnicas fornecidas pelo Banco do Estado do Pará, cuja área a 
ser construída é de 267 m², que será realizado pela empresa PorTEla & 
araUJo locaÇÃo lTda. cNPJ 28.483.965/0001-00, localizado na Estrada 
1, s/nº cEP 66143-000, Município de Belterra/Pa, a ser utilizado pelo loca-
tário para fins de instalação e funcionamento de Unidade Bancária.
Valor Mensal do aluguel: r$-17.000,00 (dezessete mil reais)
data de assinatura: 26.08.2022
Vigência: 26.08.2022 a 25.08.2037
fundamento legal: art. 29, inciso V da lei nº 13.303/16 e artigo 14 e 
seguintes do regulamento de licitações e contratos do Banpará.
contratada: PorTEla & araÚJo locaÇÃo lTda.
Endereço: av. fernando Guilhon, s/nº – Bairro: Elcione Barbalho, (comple-
mento): rua cedro, residencial royal Ville lote 48
cEP: 66035-000  Santarém/Pa
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho – diretor admi-
nistrativo
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 860586
dispensa Nº 019/2022
data dispensa: 21.09.2022
contrato Nº: 111/2022
data assinatura: 03.10.2022
Prazo: 15 (quinze) anos
Objeto: Locação de um bem imóvel a ser construído conforme especifi-
cações técnicas fornecidas pelo Banco do Estado do Pará, cuja área a ser 
construída é de 400 m², que será realizado pela empresa J. G. locaÇÃo 
E iMoBiliária lTda, cNPJ 42.569.193/0001-46, localizado na av. João 
Paulo ii, entre Salim abud e rua oricuzinho, S/N, Bairro centro, na cidade 
de Capanema/PA, a ser utilizado pelo Locatário para fins de instalação e 
funcionamento de Unidade Bancária.
Valor Mensal do aluguel: r$-29.800,000 (vinte nove mil e oitocentos reais).
Vigência: 03.10.2022 a 02.10.2037
fundamento legal: art. 29, inciso V da lei nº 13.303/2016 e regulamento 
de licitações e contratos do Banpará.
contratada: J. G. locaÇÃo E iMoBiliária lTda
Endereço: Travessa Veiga cabral, nº 165  Bairro: centro
cEP: 68.700-130  capanema/Pa
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 860589

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato Nº: 077/2018
terMo aditiVo Nº: 04
objeto do contrato: contratação de empresa especializada, para forneci-
mento e instalação de persianas (900 m²) a serem utilizadas nas unidades 
do Banpará, mediante demanda
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 002/2021
data de assinatura do aditivo: 25.08.2022
Vigência do aditivo: 28.08.2022 a 27.08.2023



12  diário oficial Nº 35.140 Terça-feira, 04 DE OUTUBRO DE 2022

objeto do aditivo:  Prorrogação da vigência contratual
fundamento legal do aditivo: artigo 57, inciso ii da lei nº 8.666/93.
Valor Global estimado de até: r$-90.005,53 (noventa mil, cinco reais e 
cinquenta e três centavos)
contratada: Jr decorações e comércio em Geral ltda
Endereço: rua Pedro Trogo, nº 728 - Bairro: Santo antônio
cEP:  36071-410  Juiz de fora/MG
diretor responsável: Paulo arévalo – diretor administrativo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 860356

.

.

oUtras MatÉrias
.

concurso Público 2018
edital de convocação nº 193/2022
convocamos o candidato, abaixo relacionado, para comparecer ao BaNPa-
rá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para tratar 
de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
PoLo iV

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação 
de documentos)

JaMilSoN BaTiSTa aKSacKi 122° rua 1º de Maio, nº 80 - centro – rondon do 
Pará/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 04 de outubro de 2022.

Protocolo: 860337

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 1127 de 30 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1253585.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 14/09/2022, a servidora WaldiMarY Maria Mar-
TiNS caldaS, cargo TÉcNico dE ENfErMaGEM, matrícula n° 5447135/2, 
da UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada aidS para o cENTro dE 
SaÚdE - PEdrEira/aTENÇÃo PSicoSSocial.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 30.09.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 860193

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 269 de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93; e os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013, e a cláusula oitava do contrato nº 073/2022(UNiVErSal 
faBricaÇÃo E coMÉrcio dE MÓVEiS lTda-ME) e a sequencial 30 dos 
autos do Processo n° 2022/104621;
rESolVE: designar a servidora GiSElY GaBriEli aVElar caSTro, Ma-
trícula: 57219655-4, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 
073/2022, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando 
comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de 
pagamento no âmbito da SESPA, adotando todos os procedimentos neces-
sários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 860179

.

.

coNtrato
.

coNtrato N.º 28/2022 - Processo Nº 2022/284935
ParTES: SESPa e EMPrESa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a.
do oBJETo: o presente contrato tem como objeto o registro de Preços 
para contratação futura de empresa especializada na prestação do serviços 
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 integrantes da frota da adminis-
tração Pública do Poder Executivo do Estado do Pará, com utilização de 
cartão magnético, PElo MENor PrEÇo, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste instrumento, para os órgãos e entidades 
do Governo do Estado Pará. a) Termo de referência (anexo i do Edital).
da doTaÇÃo orÇaMENTária: os recursos orçamentários necessários 
para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orça-
mento aprovado da SESPa para o exercício de 2022, como a seguir espe-
cificado: Dotação orçamentária: 4668, Elemento de Despesa: 339030 e 
fonte de recurso: 0103 / 0101 / 0301 / 0303.
doS ValorES ESTiMadoS Para coNTraTaÇÃo: r$5.122.358,80 (cinco 
milhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oiten-
ta centavos), conforme tabela abaixo:

 eMPresa ticKet soLUÇÔes
 QUaNtitatiVo

item único

tiPo descriÇÃo Quantidade esti-
mada em litros

Preço médio 
unitário (r$)

valor total anual 
(r$)

 
1 Gasolina comum 220.000,00 r$7,63 r$1.678.600,00
2 Etanol 0 r$6,30 r$0,00
3 diesel comum 240.000,00 r$5,70 r$1.368.000,00
4 diesel S-10 aditivada 370.000,00 r$5,61 r$2.075.700,00
5 diesel S-50 E 0 r$5,81 r$0,00
6 diesel Maritimo 0 r$6,32 r$0,00
7 arla 32 0 r$3,63 r$0,00

8

Serviços de controle e geren-
ciamento de abastecimento de 
veículos que compõem a frota 

oficial do Estado.

12 r$4,90 r$58,80

    valor total anual r$5.122.358,80

ViGÊNcia: 01/10/22 a 30/09/2023
data de assinatura: 01 de outubro 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: 859668

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

10º terMo aditiVo ao coNtrato 
Nº. 01/2018 - Processo: 2022/775004

ParTES: SESPa E a EMPrESa E B cardoSo EirEli,
do oBJETo: o presente instrumento tem por objetivo acréscimo de 01 
(um) posto para novo posto da central de Transplantes cET/Pa, com sede 
localizada na r. Bernal do couto, 988 - Umarizal, Belém - Pa, 66055-080 
– Santa casa de Misericórdia.
do Valor: com o acréscimo o valor mensal do contrato nº 01/2018 pas-
sará para o novo valor mensal de r$180.418,96 (cento e oitenta mil, qua-
trocentos e dezoito reais e noventa seis centavos), resultando no aumento 
mensal de r$4.158,18 (Quatro mil, cento e cinquenta oito reais e dezoito 
centavos) e valor anual passará para r$2.140.078,44 (dois milhões, cento 
e quarenta mil, setenta oito reais e quarenta quatro centavos), resultando 
no aumento de r$24.949,08 (Vinte e quatro mil, novecentos e quaren-
ta nove reais e oito centavos) alcançando a taxa de 1,18% (Quarenta 
centésimo por cento) conforme despacho do NES seq. 09 no processo 
2022/775004.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a presente despesa está prevista na se-
guinte dotação orçamentária: 8338 / 8288, Elemento de despesa: 
339037, fonte de recurso: 0103006360 e ação: 260999
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº 01/2018, não alteradas por este instrumento.
data de assinatura: 03 de outubro 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: 860535

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 035/GecoM/sesPa/2022
Processo: 2022/536161
oBJETo: aquisição do medicamento BEVaciZUMaBE 600MG por demanda 
judicial para atender a liminar em favor de J. c. S. c.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
cNPJ: 05.054.929/0001-17
coNTraTado: cM HoSPiTalar S.a.
cNPJ: 12.420.164/0009-04
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo iV
Valor: r$ 47.238,30 (quarenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais 
e trinta centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288 ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 foN-
TE: 0103008809
Belém (Pa), 30 de setembro de 2022
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 860520
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ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo 035/Ge-
coM/sesPa/2022
Nesta data, raTifico o Termo de dispensa de licitação n° 035/GEcoM/
SESPa/2022, com fundamento no art. 26 da lei federal 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 30 de setembro de 2022
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 860522

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de adesÃo À ata
o laboratório central do Estado do Pará, através da comissão Permanente 
de licitação - cPl, torna pública a adesão à ata de registro de Preços -Nº 
003/2022, Pregão SrP nº SrP Nº 124/2022- caSa MiliTar-acrE, para 
coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para, SoB dEMaNda, PrESTar 
SErViÇoS dE aGENciaMENTo dE ViaGENS, ESPEcialiZada EM EMiS-
SÃo dE PaSSaGENS aÉrEaS NacioNaiS, iNTErNacioNaiS E iNTErMU-
NiciPaiS, coMPrEENdENdo SErViÇoS dE rESErVaS, MarcaÇÃo, caN-
cElaMENTo, rEMarcaÇÃo, EMiSSÃo E ENTrEGa dE BilHETES ElETrÔNi-
coS dE PaSSaGENS aÉrEaS (E-TicKET) oU dE ordENS dE PaSSaGENS, 
coM o rESPEcTiVo “cÓdiGo localiZador” E SEGUro dE ViaGEM Para 
PaSSaGENS aÉrEaS iNTErNacioNaiS, com a empresa diNaSTia ViaGENS 
E TUriSMo lTda, cNPJ nº 15.741.481/0001-63, a saber:
Valor Total da adesão r$ 250.000,00.
Belém, 03 de oUTUBro de 2022.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior  -  diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 860442

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 229 de 03/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidoraS Para rEaliZar MoNiToraMENTo E 
SUPErViSÃo TÉcNica NaS ESf/SB.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d89
PErÍodo: 03 a 07/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): iPiXUNa do Pará-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

fraNK JUNior carValHo coSTa 572340981 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 860373

Portaria Nº 224 de 28/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo E SUPErViSÃo TÉcNica NaS ESf/SB.
PErÍodo: 03 a 07/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): iPiXUNa do Pará-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

rEGiNa coEli alEXaNdrE E SilVa 913831 odoNToloGa

lEYliaNE loPES dE PiNa 59676681 PEdaGoGa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 860371

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

Portaria N° 436 de 03 de outubro de 2022 
NÚMEro dE diáriaS: 11 diárias e meia Valor: r$ 2.729,87 
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo 
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: PoNTa dE PEdraS 
PErÍodo: dE 10/10/2022 a 21/10/2022 
MaTrÍcUla / NoME / cPf 
502499 / MiGUEl SaNToS loBaTo rodriGUES / 252.674.692-20
oBJETiVo: levantamento Entomológico, captura de flebotomineo trans-
missor de leishmaniose tegumentar e viseral, nos bairros; SÃo JoÃo, Ja-
GariJÓ e localidade; MaNGaBEira.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 437 de 03 de outubro de 2022 
NÚMEro dE diáriaS: 11 diárias e meia Valor: r$ 2.729,87 
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo 
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: PoNTa dE PEdraS 
PErÍodo: dE 10/10/2022 a 21/10/2022 
MaTrÍcUla / NoME / cPf 
0502627 / EdSoN riBEiro da SilVa / 199.376.522-00
oBJETiVo: levantamento Entomológico, captura de flebotomineo trans-
missor de leishmaniose tegumentar e Viscaral, nos bairros SÃo JoÃo, Ja-
GaraJÓ e localidade MaNGaBEira.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 438 de 03 de outubro de 2022 
NÚMEro dE diáriaS: 11 diárias e meia Valor: r$ 2.729,87 
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo 
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES 
PErÍodo: dE 17/10/2022 a 28/10/2022 
MaTrÍcUla / NoME / cPf 
1087012 / oScar fErNaNdo lEiS fiGUEirEdo / 166.613.542-91
oBJETiVo: realizar Supervisão de UdTs urbanas e rurais e monitoramento 
dos sistemas SiVEP Malária, SiVEP VETorES e Milds, integrado com a 
coordenação estadual no controle da malária em área de alta transmissão. 
(cHaVES E afUá)
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 439 de 03 de outubro de 2022 
NÚMEro dE diáriaS: 11 diárias e meia Valor: r$ 2.729,87 
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo 
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES 
PErÍodo: dE 17/10/2022 a 28/10/2022 
MaTrÍcUla / NoME / cPf 
0505069 / BENEdiTo coSMo riBEiro liMa / 206.755.262-72
oBJETiVo: Participar em apoio técnico da ação de Supervisão de UdTs 
urbanas e rurais e monitoramento dos sistemas SiVEP Malária, SiVEP 
VETorES e Milds, integrado com a coordenação estadual no controle da 
malária em área de alta transmissão. (cHaVES E afUa)
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 860323

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico Nº 01/9ºcrs/ses-
Pa/2021. oBJETo: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (não es-
tocáveis) e não perecíveis (estocáveis) para o período de 12 (doze) meses, 
de acordo com as especificações e quantidades constantes do anexo I-a 
que integra o edital, obedecendo ao critério de menor preço por lote, con-
forme condições,quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus 
anexos. daTa da aBErTUra: 18/10/2022. Hora: 09:30 hrs .(Horário 
dE BraSÍlia) local: www.comprasnet.gov.br. EdiTal: disponível no 
site: www.comprasnet.gov.br e no site www.compraspara.pa.gov.br (Mural 
de licitações) . Santarém (Pa), 30 de Setembro de 2022. o PrEGoEiro.

Protocolo: 860299

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 338 de 29 de setembro de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: assessorar o município nas atividades que antecedem a realização 
do processo, e durante a PROVA OBJETIVA relacionada à 1ª Etapa do pleito.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belterra/ Pa – Brasil
Período: 23/10/2022 à 23/10/2022 / N° de diária: 1/2 meia diária.
Servidora:
irlana Siqueira de Souza
cPf:414.266.732-72.
Matrícula:58974211.
cargo: Enfermeira.
Ândrea Nunes costa de Souza,
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matricula: 5901192/1,
cPf: 52484971249
cargo:Técnica emfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 860324
Portaria Nº 337 de 29 de setembro de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: assessorar o município nas atividades que antecedem a realização 
do processo, e durante a PROVA OBJETIVA relacionada à 1ª Etapa do pleito.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belterra/ Pa – Brasil
Período: 18/10/2022 à 21/10/2022. / N° de diária: 4 meias diárias.
Servidora:
irlana Siqueira de Souza
cPf:414.266.732-72.
Matrícula:58974211.
cargo: Enfermeira.
Ândrea Nunes costa de Souza,
matricula: 5901192/1,
cPf: 52484971249
cargo:Técnica emfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 860321
Portaria Nº339 de 09 de setembro de 2022 fundamento legal: dE-
crETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objetivo: realizar o Monito-
ramento das ações de Saúde Mental realizadas no caPS, e o processo de 
habilitação do mesmo e o monitoramento do fluxo da Rede de Atenção 
Psicossocial ( raPS ) no referido município juntamente com a coordena-
ção Estadual de Saúde Mental/SESPa.origem: Santarém/ Pa- Brasil.des-
tino: Monte alegre/ Pa – Brasil;Período: 28/09/2022 à 30/09/2022. / N° 
de diária: 2½ (duas diárias e meia).Servidora:Suelen da Silva Brito.cPf: 
815.308.972-20.Mat. 57191955/1.cargo: Técnica de Enfermagem.orde-
nador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 860391

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 27 de 03 de oUtUBro de 2022. a dirETora do 9° 
cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribuições que foram 
conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.CONSIDERANDO 
os termos do Processo Nº 2022/457393.rESolVE:TorNar SEM EfEiTo 
a Portaria Nº116 de 19 de Maio de 2022, publicada no Diário Oficial Nº 
º34.946 de 26 dE aBril de 2022. Protocolo: 799478; em nome das 
servidoras aldeína Barbosa Braz; Matricula: 6011935/1; cargo: Téc. 
Enfermagem; e Nara lúcia Santos ribeiro Matricula n° 5323037/1; 
referente à concessão de diárias no Período: 16/05/2022 à 20/05/2022. 
/ N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia) para o Município de aveiro/Pa 
– Brasil.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.aliNE Nair cUNHa 
liBEral.diretora do 9º crS/SESPa

Protocolo: 860423

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria n° 388/2022, de 26/09/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos da Divisão de Endemias do 
10° crS/SESPa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 0498865/adElio oliVEira da SilVa (Motorista) / 3,5 diárias 
(completa) de 24/10/2022 a 27/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 860595
Portaria n° 387/2022, de 26/09/2022
Portaria coletiva
objetivo: Participar do encontro Estadual de Entomologia
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 0504158 / GEraldo EMiliaNo dE fariaS (agente de saúde 
pública) / 3,5 diárias (completa) de 24/10/2022 a 27/10/2022
Servidor: 0504272/ fraNciSco GoNÇalVES doS SaNToS filHo (guarda 
de endemias) / 3,5 diárias (completa) de 24/10/2022 a 27/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 860593

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 256 de 03 de outubro de 2022
Nome: odete ceza dos Santos.
cargo: agente de controle de Endemias.
Matrícula/Siape: 57206664-1.
cPf: 727.734.302-63.
Período: 03 a 07.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São felix do Xingu
objetivo: realizar monitoramento no serviço de atenção domiciliar, progra-
ma Melhor em casa no município de São felix do Xingu.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 860599
Portaria Nº 549 de 03 de outubro de 2022.
Nome: amanda da Silva Sousa.
cargo: colaborador eventual.
Matrícula/Siape: colaborador eventual.
cPf: 018.065.812-30.
Período: 03 a 07.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São felix do Xingu
objetivo: acompanhar Técnicos
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 860592
Portaria Nº 548 de 03 de outubro de 2022.
Nome: Humberto Santos Borges.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504771.
cPf: 184.896.212-68.
Período: 03 a 07.10.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Pau d’arco e Bannach.
objetivo: conduzir técnicos da doca
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 860579

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNaÇÃo Nº 022/2022
coNTraTo 22/2022 – ProcESSo Nº 2022/1210596 – 13ºcrS/SESPa
fiScal dESiGNado: fabiane Tocantins Souza dos Santos, Matrícula: 57205402-2.
SUPlENTE: ilana Monique do Socorro de Moraes carvalho, Matrícula: 5913132-1.
oBJETo do coNTraTo: fornecimento de PaSSaGENS flUViaiS para o 
trajeto liMoEiro do aJUrU/BElÉM/liMoEiro do aJUrU.
HEliUS cEZar TocaNTiNS dE SoUZa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 860235

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 22/2022 – 
Processo Nº 2022/1210596 – 13ºcrs/sesPa
ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 90/2022 – 13º crS.
oBJETo: fornecimento de PaSSaGENS flUViaiS para o trajeto liMoEiro 
do aJUrU/BElÉM/liMoEiro do aJUrU.
coNTraTaNTE: 13º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa
coNTraTada: r.N.M. BarBoSa coMÉrcio E NaVEGaÇÃo EirEli - EPP 
(cNPJ/Nf nº 10.617.031/0001-40).
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 03/10/2022 à 03/11/2022.
Valor ESTiMado: r$ 17.550,00 (dezessete mil quinhentos e cinquenta reais).
aSSiNaTUra: 03/10/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 908290, fonte de recursos: 0103000000, Elemento de despesa: 339033.
foro: cidade de cametá, Estado do Pará.
HEliUS cEZar TocaNTiNS dE SoUZa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 860239
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disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 90/13ºcrs/2022
ato decLaratÓrio
Processo nº 2022/1210596
a diretoria administrativa e financeira do 13º centro regional de Saúde, 
na pessoa de seu titular, comunica a contratação do serviço de forneci-
mento de Passagem fluvial para o trajeto liMoEiro do aJUrÚ/BElÉM/
liMoEiro do aJUrÚ, por meio de dispensa de licitação, em com funda-
mento no art. 24, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93, razão pela qual 
se encaminham os autos para deliberação superior e ratificação de acordo 
com o art. 26, da lei federal nº 8.666/93, para atender as necessidades 
da divisão de organização controle e avaliação-doca/13ºcrS, através da 
empresa: r.N.M. BarBoSa coMÉrcio E NaVEGaÇÃo - EPP (cNPJ/Nf n° 
10.617.031/0001-40) no valor de r$ 17.550,00 (dezessete mil quinhentos 
e cinquenta) reais.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 908290, Natureza de despesa: 3390-
33, fonte: 0103000000.
cametá (Pa), 03 de outubro de 2022.
aNToNio fariaS XaViEr NETo
diretoria administrativa e financeira/13º crS

Protocolo: 860241

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ato de ratiFicaÇÃo
dispensa nº 90/2022
Processo nº 2022/1210596
o diretor do 13º centro regional de Saúde raTifica o ato declaratório da 
diretoria administrativa e financeira de diSPENSa dE liciTaÇÃo, para con-
tratação do serviço de fornecimento de Passagem fluvial para o trajeto liMo-
Eiro do aJUrÚ/BElÉM/liMoEiro do aJUrÚ, com fundamento no art. 24, 
inciso ii, da lei federal nº 8.666/93, lei federal nº 13.979/2020 e lei Esta-
dual nº 800/2020 de acordo com a justificativa apresentada, para atender as 
necessidades da divisão de organização controle e avaliação-doca/13ºcrS.
cametá (Pa), 03 de outubro de 2022.
HEliUS cEZar TocaNTiNS dE SoUZa
diretor do 13º crS

Protocolo: 860243

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
5º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 060/2019-HoL
data assinatura: 04/10/2022
Processo nº: 2022/572639
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 04/10/2022 a 03/10/2023
Valor Total do aditivo: de totalizando r$ 12.729,60 (doze mil setecentos e 
vinte e nove reais e sessenta centavos)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: SW coMÉrcio E SErViÇo lTda
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 860175

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 786/2022 – GaB/dG/HoL. 
a dirEToria GEral do HoSPiTal oPHir loYola, No USo dE SUaS 
aTriBUiÇÕES lEGaiS. 
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo n° 2022/1246550 de 
27/09/2022. 
r E S o l V E: 
coNcEdEr SUPriMENTo dE fUNdoS, em nome de SildETE NaZarE 
cordEiro da crUZ, matrícula funcional nº 829, chefe da divisão de 
Eventos Sócio – culturais e cerimonial, lotada na divisão de Eventos Sócio 
– culturais e cerimonial, nos seguintes elementos de despesa:
33.90.30 no valor de r$3.000,00 (três mil reais) e 33.90.39 no valor de 
r$ 3.000,00 (três mil reais) para fazer face às despesas eventuais com 
material de consumo e serviço desta instituição; 
o prazo de utilização do Suprimento de fundos será de 60 (ses-
senta) dias, a contar da data de emissão da ordem Bancária.  
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) dias, após 
o período sujeitando-se a tomada de constas se não o fizer no prazo determinado.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE. 
Gabinete da diretoria Geral do Hospital ophir loyola, 30/09/2022.  
iVETE GadElHa VaZ 
diretora Geral do Hol

Protocolo: 860150

diÁria
.

Portaria Nº 785/2022– GaB/dG/HoL. 
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021. 
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 734 de 07 de abril de 1992 que 
fixa os valores e estabelece normas à concessão de Diárias para viagem.  
coNSidEraNdo o art. 145 e seguintes da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994, dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores da 
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.  
coNSidEraNdo a orientação Normativa nº 001/aGE de 11 de março de 2008 
que dispõe sobre procedimentos para concessão de diárias aos servidores 
da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e 
PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 que altera os valores das diárias.  
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/922061 de 
20/07/2022.
rESolVE: 
coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias, a servidora dalMira MoNTEiro 
PoNTES SiMor assistente Social, matricula 5104378/2 para Participar 
do Xi coNGrESSo BraSilEiro dE cUidadoS PaliaTiVoS 2022, na 
cidade de curitiba-Pr, no período de 01 a 06 de novembro de 2022.  
a referida servidora, quando do seu regresso, terá o prazo de 05 (cinco) dias 
a contar da data de retorno, para apresentar ao departamento financeiro e 
contábil o relatório de viagens, juntamente com os bilhetes aéreos utilizados.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE. 
Hospital ophir loyola. 
Em, 30 de setembro de 2022. 
iVETE GadElHa VaZ 
diretora Geral do Hol

Protocolo: 860170
Portaria Nº 784/2022– GaB/dG/HoL.  
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021. 
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 734 de 07 de abril de 1992 que 
fixa os valores e estabelece normas à concessão de Diárias para viagem.  
coNSidEraNdo o art. 145 e seguintes da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994, dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores da 
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.  
coNSidEraNdo a orientação Normativa nº 001/aGE de 11 de março de 2008 
que dispõe sobre procedimentos para concessão de diárias aos servidores 
da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e 
PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 que altera os valores das diárias.  
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/760404 de 
20/06/2022.
rESolVE: 
coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias, a servidora aNa lidia BriTo 
SardiNHa assistente Social, matricula 5833981/1 para Participar do 
Xi coNGrESSo BraSilEiro dE cUidadoS PaliaTiVoS 2022, na 
cidade de curitiba-Pr, no período de 01 a 06 de novembro de 2022.  
a referida servidora, quando do seu regresso, terá o prazo de 05 (cinco) dias 
a contar da data de retorno, para apresentar ao departamento financeiro e 
contábil o relatório de viagens, juntamente com os bilhetes aéreos utilizados.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 30 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 860172

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 084/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 137/2022
Processo nº. 2022/980.087
forNEcEdor: ofTalMaNdariNo coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda
Valor Total: r$ 290.498,40
data de assinatura: 23/09/2022
ViGÊNcia: 23/09/2022 a 22/09/2023
oBJETo: fornecimento de Medicamentos e Soluções para Transplantes, 
conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario

1 Solução para preservação de córneas por até 14 dias fr 432 r$ 672,45

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 860224

Portaria Nº 787/2022- 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:
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1195993 de 15/09/2022.
coNSidEraNdo o que diz o art. 199 da lei Estadual n° 5.810/94 – regime 
Jurídico Único;
i – rEcoNdUZir, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão de Processo 
administrativo
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disciplinar - Pad designada pela PorTaria Nº 406/2022 – GaB/dG/Hol 
de 24/05/2022, para complementação da investigação de que trata o 
Processo nº 2021/825755 de 29/07/2021.
ii – Manter em vigor os demais termos da Portaria n° 406/2022 – GaB/dG/Hol.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola,
Em, 30 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 860168
Portaria Nº 790/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a licença saúde da servidora HElENa ToBiaS acaTaUaS-
SU NUNES, administrador, matrícula nº 7000324/1, chefe da divisão de 
finanças.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1232128 de 23/09/2022.
rESolVE:
dESiGNar, a partir de 28/09/2022 o servidor carloS raPHaEl PErEira 
ParENTE, assistente administrativo, matrícula nº 5939591/1, pertencente 
ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Chefia da Divisão 
de finanças, em razão da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 30 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 860258
Portaria Nº 788/2022 - GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/01/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1225558 de 
22/09/2022.
r E S o l V E:
i – rEVoGar a partir de 01/09/2022, os termos das portarias de números 
655/2019 e 608/2020 – GaB/dG/Hol, que cedeu e prorrogou a imprensa 
Oficial do Estado - IOE, a servidora MARIA DE NAZARÉ MENDES DE SOU-
Za, auxiliar de Enfermagem, matricula 5088534/1, pertencente ao Quadro 
de Pessoal ativo do Hol, com ônus para o Órgão cessionário.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 01/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 03 de outubro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 860260

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 858714, diÁrio oFiciaL 
Nº 35.134 de 29/09/2022
Nº adiTiVo - 3º T. adiTiVo coNT 151/2021 - PaE: 2022/247212 - Biofar
oNde se LÊ: 2º TErMo adiTiVo
Leia-se: 3º TErMo adiTiVo
ordenador: Bruno Mendes carmona 
Presidente da fScMP

Protocolo: 860200

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 067/2022-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio do 
Pregoeiro designada pela PorTaria Nº 770/2022-GP/fScMP, torna público 
a data que será realizada a licitação em referência, no dia  19/10/2022 às 
09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE 05 NoTEBooKS E 70 MiNi Pc’S.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 30 de setembro de 2022.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/cPl/fScMP

Protocolo: 860134

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 55/2022
Às 10:48 horas do dia 21 de setembro de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2022/837385, Pregão SrP nº 55/2022.
Empresa vencedora: 3STrUcTUrE iT lTda - cNPJ: 35.194.946/0001-10
GrUPo 01.
Valor Global: r$ 5.215.230,76
TiaGo dE liMa riBEiro
comissão Permanente de licitação
cPEl/fScMP

Protocolo: 860132

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 216/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 837385/2022. P.E SrP Nº 055/2022.
oBJETo: contratação de ferramenta de Gestão de dados, que tem como 
foco a prestação de serviços de operação assistida à solução de governan-
ça de dados, para adequação à lei 13.709/2018 (lei Geral de Proteção de 
dados - lGPd).
EMPrESa: 3STrUcTUrE iT lTda, cNPJ: 35.194.946/0001-10, GrUPo 01, 
com valor total: r$ 5.215.230,76 (cinco Milhões duzentos e quinze mil 
duzentos e trinta reais e setenta e seis centavos).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 27/09/2022 a 
27/09/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável
Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 860133

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1088/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 30 de setembro de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; conside-
rando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1166547;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base ao servidor abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar

Malon lima de freitas 5903366/2 Técnico de enfer-
magem cHr-caS 16/08/2022

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 30 de setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 860213
Portaria Nº 1089/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
30 de setembro de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Memorando nº 004/2022-cafiN, PaE 2022/1251023, refe-
rente à substituição de assinatura da diretoria de administração de finanças
rESolVE:
i -  dESiGNar a servidora rosana Santos Brandão, coordenadora admi-
nistrativa e financeira, matrícula nº 2019531/1, a realizar assinaturas para 
fins de movimentações bancárias, em substituição a servidora Taissa Vieira 
amador, diretora de administração de finanças, no período de 11 de outu-
bro de 2022 a 30 de abril de 2023.
ii -  dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará – HEMoPa, 30 de setembro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 860259
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Portaria Nº 1086 –aJUr/GaPre/HeMoPa, 
de 30 de setembro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos à saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinquenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe carGo LotaÇÃo MatrÍcULa a coNtar

GilMara BarroS SoUSa TEcNica dE ENfEr-
MaGEM GETrd 5967055 01/09/2022

ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 30 de setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 860347
Portaria Nº 1087 –aJUr/GaPre/HeMoPa, 
de 30 de setembro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos à saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinquenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe carGo LotaÇÃo MatrÍcULa a coNtar
EliaNE aNdrESSa
MorEira NaVarro

TEcNica dE ENfEr-
MaGEM GETrd 5966838 01/09/2022

ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 30 de setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 860348

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 076/2022-HeMoPa
Processo eLetroNico Nº 2022/1177846
 a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará – HE-
MoPa comunica que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo ElETrÔ-
Nico pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por GrUPo E por iTEM, 
modo de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição de mobiliário para o Hemocentro coordenador da fun-
dação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará
Edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 19/10/2022
Hora da aBErTUra: 09 Horas. (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras.
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho:  10302150782890000 e 10302150782930000
fonte de recurso: : 0269001022, 0103000000 e 0301000000
Natureza de despesa: 449052
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 860320
errata da data de aBertUra
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
oNde se LÊ SESSÃo PÚBlica: 13/10/2022 - 
Leia - se  SESSÃo PÚBlica: 14/10/2022
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: 860297
PreGÃo eLetrÔNico Nº 079/2022-HeMoPa
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 caiXa EM PaPElÃo Para arQUiVo TiPo “arQUi-
BoX” pelo período de 12 (doze) meses.
Edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 18/10/2022
Hora da aBErTUra: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras.
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 1012212978338000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 860131

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 063/2022
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente 
de licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022 - aJUr/GaPrE/
HEMoPa, de 28/03/2022, torna público a HoMoloGaÇÃo do Processo 
administrativo Eletrônico 2022/630792 - Pregão Eletrônico Nº 063/2022 
para aquisição de materiais de consumo (suprimentos de informática) para 
as atividades de manutenção básicas solicitadas à Gerência de Tecnologia 
da informação.
GrUPoS 1 e 3 - EMPrESa: fErNaNdo fErrEira dE fErrEira 
03012169245 – cNPJ: cNPJ 45.894.181/0001-85, com proposta no valor 
total de r$ 15.018,14 (quinze mil, dezoito reais e quatorze centavos).
GrUPo 2 – EMPrESa: QUaliTY aTacado EirEli EPP – cNPJ: 
15.724.019/0001-58 com proposta no valor total de r$ 3.186,40 (três mil, 
cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos)
os autos do Processo administrativo Nº 2022/630792 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 03 de outubro de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 860191

diÁria
.

Portaria Nº 1072 de 03 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 1240584/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de rEaliZar iNVENTário dE BENS MoViES E dE coNSUMo, TrEi-
NaMENTo SiSPaT WEB, SiSMaT No HEMoNUclEo dE alTaMira/Pa No 
PEriodo dE 13 a 20/10/2022
PEdro PaUlo ViNaGrE, cPf: 402556462-91, ag. admin./GEraP, MaT.: 
56308191, 7,5 diarias e JoSÉ aUGUSTo doS SaNToS MoraES, cPf: 
302569502-10, ag. admin./GEraP, MaT.: 59372112, 7,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 03 de  Setembro  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 860294

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

coNtrato
.

contrato N° 236/2022
Classificação do Objeto. Outros
objeto: aquisição de soluções parenterais de pequeno e grande volume, 
para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de 
terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
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Valor Total: r$ 310.600,00 (TrEZENToS E dEZ Mil E SEiSSENToS rEaiS)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 104/2022
data assinatura: 16/09/2022
Vigência: início em 29/09/2022 e término em 28/09/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0269; 0103; 0149; 0669.
coNTraTado:
Nome: farMacE iNd. QUiMico-farMacEUTica cEarENcE lTda
ENdErEÇo: rd. dr. aNToNio lÍrio calloU S/N, KM 02 Bairro: SÍTio 
BarrEiraS BarBalHa - cE
TElEfoNE: (88) 3532-7002
E-Mail: comercial@farmace.com.br
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 860349

.

.

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. Monteiro 
leite (cHML), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
do Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para 
fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: leonardo rodrigues Gemaque
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 18/10/2022
Hora de abertura: 9h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 860340
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 147/2022
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de limpeza/lavagem completa de veículos, 
próprios e locados, com fornecimento do material de consumo, mão-de-o-
bra, máquinas e equipamentos necessários para atender às necessidades 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, para o 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de Refe-
rência - 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: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 20/10/2022
Hora de abertura: 9 h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 860232
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 148/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de mobiliários tais como armários, mesas e cadeiras, para aten-
der as necessidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gas-
par Vianna (fPEHcGV) e do centro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl), 
conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte 
integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condições constantes 
no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Edilza farias azevedo.
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 19/10/2022
Hora de abertura: 9h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 860217
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 149/2022
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
na prestação de fornecimento contínuo de alimentação e nutrição, modali-
dade de administração de cozinha e refeitório, execução de todas as etapas 
de operacionalização, do fornecimento e distribuição de refeições padrão 
hospitalar (desjejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia), destinadas a 
alimentação de pacientes, acompanhantes e servidores da fundação Públi-
ca Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), por um período 
de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de Referência - 
anexo i, o qual é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos 
e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.

responsável pelo certame: Edilza farias azevedo
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 21/10/2022
Hora de abertura: 9h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 860185
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 151/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de produtos para hemodi-
álise para atender a necessidade no Serviço de Terapia renal Substitutiva 
(STrS) e no centro de Hemodiálise dr. Monteiro leite (cHMl) da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, pelo período de 12 
(doze) meses, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, 
o qual é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condi-
ções constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 25/10/2022
Hora de abertura: 9h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 860143

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 123/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de curativos para 
atender a necessidade nas clínicas, Unidades de Terapia intensiva, ambu-
latório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV, por um período de 12 (doze) meses.
eMPresa(s) VeNcedora(s):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor 
GLoBaL VeNcedor

1. 

filME TraNSParENTE EM PoliUrETaNo, ESTÉ-
ril, iMPErMEáVEl a lÍQUidoS, SEMiPErMEá-

VEl ao VaPor, BarrEira BacTEriaNa E Viral, 
coNTENdo alMofada dE GEl TraNSParENTE 
coM GlUcoNaTo dE clorEXidiNa 2%, coM 

TaMaNHo aProXiMado dE 3X2cM, rEcorTE EM 
V, TiraS EXTraS Para SUPorTE, rEforÇo coM 

fiTa cirÚrGica. TaMaNHo 8,9X11,5cM
aProXiMadaMENTE

4500 r$ 355.950,00
MEdilar iMPorTacao E 

diSTriBUicao dE ProdUToS 
MEdico HoSPiTalarES S/a

2. diSPoSiTiVo dE fiXaÇÃo dE SoNdaS E caTE-
TErES NaSaiS. 500 iTEM caNcElado

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 123/fHcGV/2022:
r$ 355.950,00 (Trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais)
Belém/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 860365
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 68/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de Equipamentos 
Médicos Hospitalares (Mesa cirúrgica; foco cirúrgico de Teto; aparelho de 
Anestesia com Módulo de Capnografia de Pressão Invasiva; Aparelho de Ul-
trassom fixo com dopller e Bisturi Elétrico para atender as necessidades da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna — fPEHcGV.
eMPresa(s) VeNcedora(s):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

MESa cirÚrGica: Mesa cirúrgica com sistema 
de acionamento eletrohidráulico ou elétrico, 
para procedimentos cirúrgicos acionado por 
controle remoto com fio ou no controle fixo 
na coluna da mesa. características técnicas 

mínimas: acessórios mínimos que acompanham 
o equipamento: 01 arco de narcose; 01 suporte 
para renal; 01 par de suportes de braço, 01par 
de portacoxa, 01 par de suportes laterais, 01 

par de ombreiras, 01 jogo de colchonete injeta-
do em Poliuretano, leve e de fácil manipulação, 
impermeável sem nenhum tipo de costura ou 

revestimento, biocompatível, não irritante e não 
alérgico. Bateria interna recarregável. alimen-
tação elétrica 220 V / 60 Hz. registro no Minis-
tério da Saúde, Certificados NBR IEC 60601-1, 

NBr iEc 60601-1-2 e NBr iEc 60601-2-46

04 r$ 189.000,00

BarrfaB iNdUSTria 
coMErcio iMPorTacao E 
EXPorTacao dE EQUiPa-
MENToS HoSPiTalarES

2. 

foco cirÚrGico dE TETo: foco cirúrgico de 
teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED 

e controle eletrônico de intensidade que atenda 
as especificações a seguir: fixação ao teto 

através de haste central única e devem possuir 
braços articulados independentes para cada 

cúpula, que permita os movimentos de torção, 
flexão e rotação em torno da haste central;

07 r$ 180.600,00 lUaNNa frEirE fEliX lTda
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3. 

aParElHo dE aNESTESia coM MÓdUlo dE 
caPNoGrafia E MÓdUlo dE PrESSÃo iNVaSi-
Va: com ventilador eletrônico microprocessado, 
vaporizador calibrado, filtro valvular e circuito 
ventilatório esterilizável e livre de látex; Móvel 
em polímero ou material compatível resistente 

ao impacto,

02 r$ 217.500,00 HoSPcoM EQUiPaMENToS 
HoSPiTalarES EirEli

4. 

aParElHo dE UlTraSSoM fiXo coM do-
PPLER: Equipamento de ultrassom fixo para uso 

geral com aplicações: radiologia, abdominal, 
Vascular

01 r$ 82.650,00 HoSPcoM EQUiPaMENToS 
HoSPiTalarES EirEli

5. 

BiSTUri ElÉTrico: Bisturi eletrônico para 
todos os procedimentos de centro cirúrgico, 

inclusive de alta complexidade, sem restrições. 
Gerador com potência mínima de 300W

06 r$ 114.000,00

BarrfaB iNdUSTria coMEr-
cio iMPorTacao E EXPor-
Tacao dE EQUiPaMENToS 

HoSPiTalarES

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 68/fHcGV/2022:
r$ 783.750,00 (Setecentos e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta reais)
Belém/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 860459

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 128 de 03 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando o teor do memorando nº 063/2022-GaB-SETraN, anexo ao 
PaE nº 2022/1259862;
resolve:
dESiGNar o servidor fraNciSco lEoNardo diaS ToMaZ, id. funcional 
nº 5853079/7, ocupante do cargo de coordENador, para responder pela 
diretoria Técnica de Transportes, por 15 (quinze) dias no período de 27.09 
a 11.10.2022, em substituição a servidora, lEila adriaNE NaSciMENTo 
MarTiNS id. funcional nº 8400940/3, que afastou de suas atividades la-
borais para tratamento de saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 03 de outubro de 2022.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes
Portaria Nº 129 de 03 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando o teor do  PaE nº 2022/1253246;
resolve:
dESiGNar o servidor fraNciSco lEoNardo diaS ToMaZ, id. funcional nº 
5853079/7, ocupante do cargo de coordENador, para responder pela diretoria 
Técnica de Transportes, por 15 (quinze) dias no período de 13.10 a 27.10.2022, 
em substituição a servidora, lEila adriaNE NaSciMENTo MarTiNS id. funcio-
nal nº 8400940/3, que entrará em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 03 de outubro de 2022.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 860477

.

.

errata
.

Processo: 2020/419173
aNeXo: 2022/1067818
eMresa: aMaZoN coNstrUÇÕes e serViÇos Ltda
JUSTIFICATIVA: Retifica-se a redação do valor final do Contrato n° 032/20, pu-
blicado no dia 28 de setembro de 2022, no doE n° 35.132, protocolo n° 858596.
onde se lê:
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 3.605.335,17 (três milhões, seiscentos e 
cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos).
Leia-se:
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 18.974.173,18 (dezoito milhões, novecen-
tos e setenta e quatro mil, cento e setenta e três reais e dezoito centavos).
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 860469

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
coNtrato N°. 67/2022
Processo Nº. 2021/743483
OBJETO: O objeto do contrato é a aquisição de fitas para impressoras, a 
fim de atender as necessidades da Secretaria de Estado de Transportes 
do Pará - SETraN, órgão do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital.
Valor ToTal: r$ 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais).
ViGÊNcia: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato.
ModalidadE: Pregão Eletrônico n° 001/2022/SETraN.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 290101; fonte de recurso: 0101000000; Progra-
ma de Trabalho: 26.122.1297.8338.0000;  Natureza de despesa: 339033; 
Pi: 4120008338c.
daTa da aSSiNaTUra: 27/09/2022.
dadoS do coNTraTada:
NoME: dHZ coMErcio dE SUPriMENToS lTda.
cNPJ: 20.402.517/0001-14.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira– SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 860531

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
Nº do coNtrato: 065/2021
Processo: 2021/418175 aNeXo: 2022/848048
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de Prorrogação de Prazo decorre da so-
licitação feita pela contratada, motivado pelo interesse na continuação da 
prestação de serviços, devidamente acolhida e autorizada pela autoridade 
Superior, Setor Técnico e Manifestação Jurídica com fundamento no art. 
57, § 1º, ii da lei nº 8.666/93.
iNic. dE ViG.: 28/07/2022 TÉrM. ViG.: 24/11/2022
PraZo: 120 (cento vinte) dias.
daTa da aSSiNaTUra: 27/09/2022.
coNTraTada: coNSTrUTora coNcÓrdia r a S EirEli.
cNPJ: 23.918.807/0001-03.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 860472
eXtrato do 1º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo de 
serViÇos coM reFLeXo FiNaNceiro NeGatiVo
coNtrato Nº.: 013/2022
Processo N°: 2022/66042 aNeXo N°.: 2022/1164741
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de acréscimo e Supressão de Serviços, 
com Reflexo Negativo ao Contrato nº 013/2022, decorre da solicitação feita 
pela contratada, com fundamento no art. 65, i, alínea “a” e “b” c/c §1º da 
lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela consultoria Jurídica e Setor 
Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETraN.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 64.956.309,60 (sessenta e quatro milhões, 
novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e nove reais e sessenta centavos).
Valor SUPriMido: r$ 32.344.675,54 (trinta e dois milhões, trezentos 
e quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e 
quatro centavos).
Valor acrEScido: r$ 14.715.362,27 (quatorze milhões, setecentos e quin-
ze mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos).
rEflEXo fiNaNcEiro NEGaTiVo: r$ 17.629.313,27 (dezessete milhões, 
seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e treze reais e vinte e sete centavos).
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 47.326.996,33 (quarenta e sete milhões, trezen-
tos e vinte e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 03/10/2022.
coNTraTada: coNSÓrcio coNSTrUTor oUTEiro.
cNPJ: 45.487.638/0001-37.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 860542

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 382 de 03 de oUtUBro de 2022
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no 
doE nº 33.781 de 15.01.2019, e considerando o disposto no art. 74 da lei 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
considerando o teor do PaE nº 2022/1253246;
r e s o l v e:
coNcEdEr, o usufruto de 15 (quinze) dias restante de férias a servidora 
lEila adriaNE NaSciMENTo MarTiNS, id. funcional nº 8400940/3, 
ocupante do cargo em comissão de diretor Técnico de Transportes, no 
período de 13 a 27.10.2022, referente ao exercício de 14.01.2021 a 
13.01.2022, concedido por meio da PorTaria Nº 11/daf de 27.01.2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.850 de 01.02.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 03 de outubro de 2022
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 860475
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COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 192/2022-GP, de 03 de oUtUBro de 2022.
o dirETor PrESidENTE EM EXErcÍcio da companhia de Portos e Hidro-
vias 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.
r E S o l V E
Nomear o Sr. BrUNo dE oliVEira MaGNo como SUPErViSor ii, lotado 
no Gabinete da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – cPH, 
a contar de 03 de outubro de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 03 de outubro de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor Presidente em Exercício

Protocolo: 860422

errata
.

Na publicação n° 859213 referente ao 1º termo aditivo ao contra-
to nº 031/2021, publicado no doe nº 35.136 de 30/09/2022
onde se lê: Vigência: fica prorrogado por 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias o prazo previsto na cláusula Quarta do contrato celebrado entre 
as partes, com início em 25/09/2022 e término em 24/09/2023.
data de assinatura: 21/09/2022
Leia-se: Vigência: fica prorrogado por 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias o prazo previsto na cláusula Quarta do contrato celebrado entre as 
partes, com início em 24/09/2022 e término em 23/09/2023.
data de assinatura: 22/09/2022

Protocolo: 860383

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 01
contrato: 011/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração contra-
tual, com acréscimo do valor original, que resultará no aumento do valor 
global do contrato nº 011/2022- cPH, que versa sobre a prestação de 
obras e serviços de engenharia para reforma e adequação Terminal Hi-
droviário de Passageiros e cargas do município de Senador José Porfírio, 
Estado do Pará. o contrato suportará acréscimo no valor de r$ 224.021,32 
(duzentos e vinte e quatro mil, vinte e um reais e trinta e dois centavos), que 
representa, aproximadamente, 5,10% do valor originalmente avençado.
Valor: o valor global do contrato após a alteração supramencionada pas-
sará a ser de r$ 4.618.901,64 (quatro milhões, seiscentos e dezoito mil, 
novecentos e um reais e sessenta e quatro centavos).
data de assinatura: 29/09/2022
funcional Programática:
Unidade orçamentária: 86201
Programa de Trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0101 e 0301/449051
cNPJ: 20.792.591/0001-94 - Maar NaVEGaÇÃo E TErMiNaiS lTda.
Endereço: passagem da olaria, rodovia arthur Bernardes nº 96, cEP: 
66.816-060, bairro da Pratinha (icoaraci), cidade Belém, Estado do Pará, 
com telefone de contato (91) 3242-9825.
ordenador: HUGo PENNa HacHEM

Protocolo: 860394
termo aditivo: 11
contrato: 05/2011-cPH
Valor: r$ 185.711,64
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO de 
prazo e reajuste de valor do contrato nº 005/2011-cPH, que versa sobre 
a locação do imóvel situado na avenida Generalíssimo deodoro, nº 367, 
Bairro do Umarizal, Belém/Pa, onde funciona a sede da companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
data de assinatura: 27/09/2021
Vigência: 02/10/2022 a 01/10/2023.
orçamento:
Unidade orçamentária: 86201
Programa de Trabalho: 26.122.1297.8338
Natureza da despesa: 339036
fonte do recurso: 0101
origem do recurso: Estadual
contratado: JoSÉ NaZarENo cardoSo, residente e domiciliado na ro-
dovia Br 316, KM 3, nº 29, Bairro atalaia, cEP: 67013-000, ananindeua, 
Pará, inscrito no cPf sob o n° 224.028.372-68.
ordenador: HUGo PENNa HacHEM.

Protocolo: 860484

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 829/2022 – arcoN-Pa, 27 de seteMBro de 2022 o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006. coNSidEraNdo o artigo 77, inciso 
iX, c/c artigo 98 e 99 da lei nº. 5810, de 24.01.1994; coNSidEraNdo 
Processo nº2022/710644; rESolVE: i - aUToriZar o gozo de 30 
(trinta) dias de licença Prêmio a Mário dE oliVEira NETo, matrícula 
n.º 54197141/1, ocupante do cargo de Motorista, correspondente ao 
triênio 2006/2009, conforme os termos do Processo n°2020/176924-
arcoN, concedida através da Portaria 155/2020 de 20 de março de 
2020, publicado no doE 34.156 de 25 de março de 2020, no período de 
12/12/2022 a 10/01/2023. ii - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia 
dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado 
do Pará, 27 dE SETEMBro dE 2022. dENiSE rodriGUES BraNdÃo 
PiMENTa diretora Geral em exercício- arcoN-Pa

Protocolo: 860165
Portaria Nº 846/2022– arcoN-Pa, 03 de oUtUBro de 2022. o 
diretor-Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; rESolVE: i – coNcEdEr férias 
regulamentares aos servidores abaixo:

MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo
5496772/2 ana cristina coutinho Machado 01/10/2021 a 30/09/2022 07/11/2022 a 06/12/2022
54195912/1 caroline Nazaré da Silva carvalho 05/01/2021 a 04/01/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57219275/2 cláudia de Jesus Silva 01/04/2021 a 31/03/2022 16/11/2022 a 25/11/2022
54191502/1 lewison levy correa 22/08/2021 a 21/08/2022 17/11/2022 a 16/12/2022
5456541/2 luís flávio Maia lima 06/06/2021 a 05/06/2022 03/11/2022 a 12/11/2022
5797004/2 Valéria athayde fonteles de lima 01/10/2012 a 30/09/2013 03/11/2022 a 14/11/2022
5940619/2 Victor lisboa feio 10/12/2020 a 09/12/2021 29/11/2022 a 28/12/2022

ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE 
SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 03 dE oUTUBro dE 2022. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 860281
Portaria Nº 852/2022 – arcoN - Pa, de 03 de oUtUBro de 
2022. o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços 
Públicos do Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas 
pela lei nº 6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas 
pela lei nº 6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no 
art. 74 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; considerando o processo 
eletrônico 2022/1259851 – arcoN- NUJUr; rESolVE: i – aUToriZar 
rodriGo Garcia dE alBUQUErQUE, matricula nº 5902903/1, ocupante 
do cargo de ProcUrador aUTárQUico, a gozar quinze (15) dias 
de férias, referente ao período aquisitivo 2019/2020, no período de 
16/11/2022 a 30/11/2022. ii - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE 
rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 
03 dE oUTUBro dE 2022. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral 
– arcoN-Pa

Protocolo: 860331

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 853/2022 – arcoN-Pa, 03 de oUtUBro de 2022 o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei Nº 
6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838 de 20 de fevereiro de 2006. coNSidEraNdo o artigo 77, inciso iX, 
c/c artigo 98 e 99 da lei nº. 5810, de 24.01.1994; coNSidEraNdo Pro-
cesso nº 2022/1232381; rESolVE: i - coNcEdEr 60 (sessenta) dias de 
licença Prêmio a servidora HElENa Maria raBElo coSTa MaTHEUS, ma-
trícula nº 54197864/1, ocupante do cargo de auxiliar em regulação, cor-
respondente ao triênio 2015/2018, conforme Parecer Jurídico nº 96/2022 
– NUJUr. ii- aUToriZar o gozo de 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 03/10/2022 a 01/11/2022 iii- Esta Portaria retroagirá a contar 
de 03/10/2022. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE 
rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 
03 dE oUTUBro dE 2022.EUriPEdES rEiS da crUZ filHodiretor Geral 
– arcoN-Pa.

Protocolo: 860380
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

errata
.

Na Portaria Nº 312 de 28 de seteMBro de 2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.136 de 30.09.2022

SErVidora: dUlciMar dE MElo E SilVa, MaTrÍcUla Nº 22705/ 1
oNde se LÊ: PErÍodo dE GoZo: 01/11/2022 a 30/11/2022
Leia-se: PErÍodo dE GoZo: 10/11/2022 a 09/12/2022

Protocolo: 860482

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 863/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
TaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário:E-
valdo carneiro das chagas carGo: Motorista  MaTrÍcUla: 22314 ori-
GEM:Belém/Pa dESTiNo: São félix do Xingu/Pa. oBJETiVo: conduzir 
servidores que irão, fiscalizar a execução do convênio , firmado entre 
SEdaP/fUNcacaU e a Prefeitura de São félix do Xingu. PErÍodo: 04 a 
08/10/2022. Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 860467
Portaria de diÁrias  Nº 857/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
TaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: 
augusto Solano lobo Peralta. carGo: fiscal Estadual agropecuário. Ma-
TrÍcUla: 54185758/1. oriGEM: Belém/Pa dESTiNo:  Benevides, casta-
nhal, Santa Bárbara do Pará, acará e igarapé Miri/Pa. oBJETiVo: receber 
, montar e entregar  Kits de avicultura. PErÍodo: 03 a 05/10/2022. Nº 
dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias  Nº 858/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
TaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: 
andrio andrade de andrade. carGo: coordernador MaTrÍcUla: 5962909 
. oriGEM: Belém/Pa.. dESTiNo:  Benevides, castanhal, Santa Bárbara 
do Pará, acará e igarapé Miri/Pa. oBJETiVo: receber , montar e entregar  
Kits de avicultura. PErÍodo: 03 a 05/10/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas 
e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor admi-
nistrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias  Nº 859/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
TaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: 
adalberto de Souza Guedes. carGo: Técnico agropecuário. MaTrÍcUla: 
19240/1. oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: castanhal/Pa. oBJETiVo: orga-
nizar conjuntos de insumos de avicultura para entregar aos beneficiários 
do Guamá - Tocantins. PErÍodo: 03 a 04/10/2022. Nº dE diáriaS: 1 ½ 
(uma  e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 860/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
TaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: 
ivanize dos Santos carvalho. carGo: Engenheira agrônoma - Técnica em 
Gestão agropecuária / coordenadora coMaf. MaTrÍcUla: 14818. ori-
GEM: Belém/Pa.dESTiNo:  castanhal/Pa. oBJETiVo: fiscalizar a entrega 
de insumos do Projeto de avicultura, conforme a portaria nº247 de 09 de 
agosto de 2021. PErÍodo: 04/10/2022. Nº dE diáriaS:  ½ (meia). or-
dENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 861/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
TaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: 
deusimar Miranda rodrigues. carGo: Engenheira agrõnoma. MaTrÍcUla: 
12610/1. oriGEM: Belem/Pa. dESTiNo:  castanhal/Pa. oBJETiVo: fisca-
lizar a entrega de insumos do Projeto de avicultura, conforme a portaria 
nº247 de 09 de agosto de 2021. PErÍodo: 04/10/2022. Nº dE diáriaS:  
½ (meia) ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor admi-
nistrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 864/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEfi-
ciário: Kamal Jorge Bastos abou El Hons. carGo: Motorista. MaTrÍ-
cUla:5893618/1. oriGEM: Belém/Pa. : castanhal/Pa. oBJETiVo: con-
duzir servidores que irão organizar conjuntos de insumos de avicultura 
para entregar aos beneficiários do Guamá - Tocantins. PERÍODO: 03 a 
04/10/2022. Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma  e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 860566

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de disPeNsa de cHaMaMeNto PÚBLico – sedaP
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/1154977
disPeNsa de cHaMaMeNto PÚBLico – sedaP

oBJETo: TErMo dE foMENTo,
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 30, inc. iV, e art. 31 da lei nº. 13.019/93.
JUSTificaTiVa: coNTraTado (a): SiNdcorTE, inscrito no cPf/Mf nº 
07.141.426/0001-04, Justifica-se pela atuação específica do contratado, 
que traz em seu bojo a realização de cursos técnicos e profissionalizantes 
voltados para a capacitação e educação de produtores rurais da cadeia 
produtiva da pecuária de corte, em todo Estado do Pará, aplicando a mu-
dança e evolução do padrão tecnológico da atividade econômica com novas 
técnicas e inovações do setor, visando à otimização da cadeia produtiva.
Valor SEdaP: r$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Valor coNTraParTida: r$: 200.000,00 (duzentos mil)
Valor GloBal: r$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil de reais).
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – SE-
daP, interino

Protocolo: 860551

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2010/16511 aNToNio aZEVEdo dE 
oliVEira

SiTio N. Sra do PEr-
PETUo Socorro 50,0723ha acará 1691/2022

Belém (Pa), 03/10/2022
fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
  rESPoNdENdo PEla PrESidÊNcia
  PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 860227
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

2022/124180 GUSTaVo cordEiro TaVEi-
ra dE SoUZa

faZENda oaSiS - 
árEa 2 79,6959 ha MoJU 1690/2022

Belém (Pa), 03/10/2022
fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
  rESPoNdENdo PEla PrESidÊNcia
  PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 860214
Portaria Nº 1695 de 03 de oUtUBro de 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de conceição do araguaia, abrangendo 
uma área de 49,3757;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/1208931.
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rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 49,3757 ha (Quarenta e 
nove hectares, trinta e sete ares e cinquenta e sete centiares), denomi-
nada GlEBa cÓrrEGo Morro alTo, localizada no Município conceição 
do Araguaia, com limites, confrontações e demais especificações técnicas 
constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes 
termos: Partindo do marco GfH-M-0031 , de coordenada lat = 08° 07’ 
40,947” S e long = 49° 21’ 28,212” W; deste, segue confrontando pelo 
limite do imóvel de propriedade de ESPolio dE coriNa MarTiNS liMa, 
com a seguinte distâncias: 1383,28 m e azimute 158° 39’ até o marco 
f3U-M-0927 , de coordenada lat = 08° 08’ 22,886” S e long = 49° 21’ 
11,771” W, com a seguinte distâncias: 376,97 m e azimute 252° 36’ até o 
marco f3U-M- 0926 , de coordenada lat = 08° 08’ 26,553” S e long = 49° 
21’ 23,522” W, com a seguinte distâncias 227,97 m e azimute 37° 24’ até 
o marco iBlU-M-0333 , de coordenada lat = 08° 08’ 20,659” S e long = 
49° 21’ 18,998” W, com a seguinte distâncias: 959,85 m e azimute 312° 6’ 
até o marco GfH-M-0032 , de coordenada lat = 08° 07’ 59,712” S e long 
= 49° 21’ 42,261” W ; deste, segue confrontado pelo limite do imóvel da 
ASSOC. SAO JOSE DOS TRES MORROS, com a seguinte distâncias: 719,26 
m e azimute 36° 43’ até o marco GfH-M-0031 ponto inicial da descrição 
deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferen-
ciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no 
Sistema de coordenadas geográficas, tendo como Datum o SIRGAS2000. 
Os valores de área, perímetro, azimutes e distâncias, foram calculados 
utilizando o Sistema Geodésico local de acordo com o Manual Técnico de 
Posicionamento - iNcra 1° Ed. e Norma Técnica para Georreferenciamento 
de imóveis rurais 3° ed. - iNcra.
ii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de conceição do araguaia/Pará.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iTErPa
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 860402
Portaria N° 1698 de 03 de oUtUBro de 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre ter-
ras devolutas localizadas no Município de Viseu, abrangendo uma área de 
1.251,4096 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/1188796.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 1.251,4096 ha (um mil, du-
zentos e cinquenta e um hectares, quarenta ares e noventa e seis centia-
res), denominada GlEBa faZENda PaTiala, localizada no Município Viseu, 
com limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no 
Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: inicia-
se a descrição deste perímetro no vértice dQi-M-1362, de coordenadas N 
9.837.586,85m e E 349.499,98m; deste, segue confrontando com a rodo-
via Estadual Pa 102, com os seguintes azimutes e distâncias:  193°03’26” 
e 138,36 m até o vértice fT3-o-2011, de coordenadas N 9.837.452,06m 
e E 349.468,72m;  196°44’37” e 113,27 m até o vértice fT3-o-2012, de 
coordenadas N 9.837.343,60m e E 349.436,09m; 194°30’15” e 178,40 
m até o vértice fT3-o-2013, de coordenadas N 9.837.170,88m e E 
349.391,41m; 196°09’27” e 152,51 m até o vértice fT3-o-2014, de coor-
denadas N 9.837.024,39m e E 349.348,97m; 194°47’46” e 152,44 m até o 
vértice fT3-o-2015, de coordenadas N 9.836.877,01m e E 349.310,04m;  
195°15’31” e 128,36 m até o vértice fT3-o-2016, de coordenadas N 
9.836.753,18m e E 349.276,26m;  195°43’14” e 179,30 m até o vérti-
ce fT3-o-2017, de coordenadas N 9.836.580,58m e E 349.227,68m;  
194°59’28” e 144,87 m até o vértice fT3-o-2018, de coordenadas N 
9.836.440,64m e E 349.190,20m;  195°49’45” e 192,58 m até o vérti-
ce fT3-o-2019, de coordenadas N 9.836.255,36m e E 349.137,67m;  
194°27’05” e 159,54 m até o vértice fT3-o-2020, de coordenadas N 
9.836.100,87m e E 349.097,86m;  195°02’49” e 178,01 m até o vérti-
ce fT3-o-2021, de coordenadas N 9.835.928,96m e E 349.051,65m;  
195°24’23” e 156,41 m até o vértice fT3-o-2022, de coordenadas N 
9.835.778,17m e E 349.010,09m;  195°29’35” e 159,96 m até o vérti-
ce fT3-o-2023, de coordenadas N 9.835.624,03m e E 348.967,37m;  
195°31’17” e 166,15 m até o vértice fT3-o-2024, de coordenadas N 
9.835.463,94m e E 348.922,91m;  195°27’26” e 180,51 m até o vérti-
ce fT3-o-2025, de coordenadas N 9.835.289,96m e E 348.874,80m;  

194°50’57” e 123,67 m até o vértice fT3-o-2026, de coordenadas N 
9.835.170,42m e E 348.843,10m;  197°06’49” e 146,88 m até o vérti-
ce fT3-o-2027, de coordenadas N 9.835.030,04m e E 348.799,88m;  
193°15’42” e 82,28 m até o vértice fT3-o-2028, de coordenadas N 
9.834.949,95m e E 348.781,00m;  190°02’14” e 93,71 m até o vértice fT-
3-o-2029, de coordenadas N 9.834.857,68m e E 348.764,67m;  179°59’49” 
e 155,74 m até o vértice fT3-o-2030, de coordenadas N 9.834.701,93m 
e E 348.764,68m;  176°02’32” e 157,21 m até o vértice fT3-o-2031, de 
coordenadas N 9.834.545,10m e E 348.775,53m;  176°52’45” e 107,62 
m até o vértice fT3-o-2032, de coordenadas N 9.834.437,64m e E 
348.781,39m;  176°40’00” e 84,42 m até o vértice fT3-o-2033, de coor-
denadas N 9.834.353,36m e E 348.786,30m;  177°07’55” e 67,15 m até o 
vértice fT3-o-2034, de coordenadas N 9.834.286,30m e E 348.789,66m;  
176°12’38” e 89,10 m até o vértice fT3-o-2035, de coordenadas N 
9.834.197,39m e E 348.795,55m;  176°06’07” e 59,37 m até o vértice fT-
3-o-2036, de coordenadas N 9.834.138,16m e E 348.799,58m;  176°34’14” 
e 85,90 m até o vértice fT3-o-2037, de coordenadas N 9.834.052,42m 
e E 348.804,72m;  175°34’49” e 85,19 m até o vértice fT3-o-2038, de 
coordenadas N 9.833.967,48m e E 348.811,29m;  176°04’31” e 64,84 
m até o vértice fT3-o-2039, de coordenadas N 9.833.902,80m e E 
348.815,72m;  176°34’00” e 79,21 m até o vértice fT3-o-2040, de coor-
denadas N 9.833.823,73m e E 348.820,47m;  174°59’38” e 97,54 m até o 
vértice fT3-o-2041, de coordenadas N 9.833.726,56m e E 348.828,98m;  
176°34’00” e 84,41 m até o vértice fT3-o-2042, de coordenadas N 
9.833.642,30m e E 348.834,03m;  175°38’16” e 122,13 m até o vérti-
ce fT3-o-2043, de coordenadas N 9.833.520,52m e E 348.843,32m;  
176°33’44” e 65,48 m até o vértice fT3-o-2044, de coordenadas N 
9.833.455,17m e E 348.847,25m;  177°33’19” e 65,21 m até o vértice fT-
3-o-2045, de coordenadas N 9.833.390,02m e E 348.850,03m;  182°51’22” 
e 46,06 m até o vértice fT3-o-2046, de coordenadas N 9.833.344,02m 
e E 348.847,74m;  185°14’38” e 39,09 m até o vértice fT3-o-2047, de 
coordenadas N 9.833.305,09m e E 348.844,16m;  191°36’06” e 37,65 
m até o vértice fT3-o-2048, de coordenadas N 9.833.268,21m e E 
348.836,59m;  196°06’21” e 93,45 m até o vértice fT3-o-2049, de coor-
denadas N 9.833.178,43m e E 348.810,67m;  195°52’41” e 87,42 m até o 
vértice fT3-o-2050, de coordenadas N 9.833.094,34m e E 348.786,75m;  
195°54’12” e 104,28 m até o vértice fT3-o-2051, de coordenadas N 
9.832.994,05m e E 348.758,18m;  195°37’34” e 106,59 m até o vérti-
ce fT3-o-2052, de coordenadas N 9.832.891,40m e E 348.729,46m;  
201°51’10” e 75,05 m até o vértice fT3-M-5300, de coordenadas N 
9.832.821,74m e E 348.701,53m;  deste, segue confrontando com pro-
priedade de Nildo Gonçalves dos Santos, com os seguintes azimutes e 
distâncias:  286°25’40” e 709,17 m até o vértice FT3-M-5299, de coor-
denadas N 9.833.022,30m e E 348.021,31m; deste, segue confrontando 
com propriedade de Jose rodrigues Neto, com os seguintes azimutes e dis-
tâncias:  283°48’29” e 1.789,92 m até o vértice FT3-M-5298, de coorde-
nadas N 9.833.449,50m e E 346.283,12m;  328°51’37” e 133,47 m até o 
vértice fT3-M-5297, de coordenadas N 9.833.563,74m e E 346.214,09m;  
290°58’26” e 614,96 m até o vértice fT3-M-5296, de coordenadas N 
9.833.783,86m e E 345.639,88m;  349°46’44” e 2.334,50 m até o vértice 
fT3-M-5281, de coordenadas N 9.836.081,32m e E 345.225,63m;  deste, 
segue confrontando com propriedade de Nelson antunes Borges, com os 
seguintes azimutes e distâncias:  70°35’47” e 4.531,75 m até o vértice 
dQi-M-1362, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir do marco base fT3-M-5280, de coordenadas 
N 9835629.887 m e E 348973.323 m, e encontram-se representadas no 
Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº -45°00’, fuso 23, 
tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de Viseu.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iTErPa
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 860536
Portaria Nº 1700 de 03 de oUtUBro de 2022

o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975 e,
considerando que nos autos do processo n°. 2010/211704, originário do 
contrato de concessão de Uso n° 00011, expedido em 28/12/2010, em fa-
vor de antônio carlos Bispo, para uma área de 1.293,4781ha, foi sugerida 
a instauração de procedimento de cancelamento do mesmo.
considerando o artigo 110 do decreto Estadual n° 1.190/2020 que de-
termina a intimação do beneficiário do título e/ou para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, apresente defesa sobre o descumprimento das cláusulas 
resolutivas ou das demais causas de cancelamento do título.
considerando o art. 1º da Portaria iTErPa nº 1481, de 11 de agosto de 
2022, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE nº 35.076, de 12 de 
agosto de 2022, intimando o senhor antônio carlos Bispo para que, que-
rendo, no prazo de 15 dias, apresente manifestação e/ou defesa sobre o 
cancelamento do contrato de concessão de Uso n° 00011, expedido em 
28/12/2010.
considerando a manifestação favorável do interessado antônio carlos Bis-
po declarando que não se opõe ao cancelamento do Título de concessão 
de Uso nº 00011.
considerando, por último, os pareceres emitidos pelos setores técnico e ju-
rídico do iTErPa, relacionados ao processo administrativo nº 2011/212797.
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r E S o l V E:
art. 1º - caNcElar, pelos motivos acima expostos, o Título de concessão 
de Uso nº 00011, expedido em 28/12/2010, em favor de antônio carlos 
Bispo, para uma área de 1.293,4781ha.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iTErPa
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 860576
Portaria  Nº 1699/2022 de 03 de oUtUBro de 2022

o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975 e,
considerando que nos autos do processo n°. 2010/211605, originário do 
contrato de concessão de Uso n° 00019, expedido em 28/12/2010, em 
favor de ESMEralda SoUZa SiQUEira, para uma área de 1.445,0499ha, 
foi sugerida a instauração de procedimento de cancelamento do mesmo.
considerando o artigo 110 do decreto Estadual n° 1.190/2020 que de-
termina a intimação do beneficiário do título e/ou para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, apresente defesa sobre o descumprimento das cláusulas 
resolutivas ou das demais causas de cancelamento do título.
considerando o art. 2º da Portaria iTErPa nº 1477, de 11 de agosto de 
2022, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE nº 35.076, de 12 de 
agosto de 2022, intimando a senhora ESMEralda SoUZa SiQUEira para 
que, querendo, no prazo de 15 dias, apresente manifestação e/ou defesa 
sobre o cancelamento do contrato de concessão de Uso n° 00019, expe-
dido em 28/12/2010.
considerando a manifetação favorável da interessada ESMEralda SoUZa 
SiQUEira declarando que não se opõe ao cancelamento do Título de con-
cessão de Uso nº 00019.
considerando, por último, os pareceres emitidos pelos setores técnico e ju-
rídico do iTErPa, relacionados ao processo administrativo nº 2010/211605.
r E S o l V E:
art. 1º - caNcElar, pelos motivos acima expostos, o Título de conces-
são de Uso nº 00019, expedido em 28/12/2010, em favor de ESMEralda 
SoUZa SiQUEira, para uma área de 1.445,0499ha.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE.
flavio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 860577
Portaria  Nº 1697/2022 de 03 de oUtUBro de 2022

o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975 e,
considerando que nos autos do processo n°. 2010/211675, originário do 
contrato de concessão de Uso n° 00012, expedido em 28/12/2010, em 
favor de GilVaNdro riBEiro NUNES dE carValHo, para uma área de 
1.352,6151ha, foi sugerida a instauração de procedimento de cancelamen-
to do mesmo.
considerando o artigo 110 do decreto Estadual n° 1.190/2020 que de-
termina a intimação do beneficiário do título e/ou para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, apresente defesa sobre o descumprimento das cláusulas 
resolutivas ou das demais causas de cancelamento do título.
considerando o art. 2º da Portaria iTErPa nº 1476, de 11 de agosto de 
2022, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE nº 35.076, de 12 de 
agosto de 2022, intimando o senhor GilVaNdro riBEiro NUNES dE car-
ValHo para que, querendo, no prazo de 15 dias, apresente manifestação 
e/ou defesa sobre o cancelamento do contrato de concessão de Uso n° 
00012, expedido em 28/12/2010.
considerando a manifetação favorável do interessado GilVaNdro riBEi-
ro NUNES dE carValHo declarando que não se opõe ao cancelamento do 
Título de concessão de Uso nº 00012.
considerando, por último, os pareceres emitidos pelos setores técnico e ju-
rídico do iTErPa, relacionados ao processo administrativo nº 2010/211675.
r E S o l V E:
art. 1º - caNcElar, pelos motivos acima expostos, o Título de concessão 
de Uso nº 00012, expedido em 28/12/2010, em favor de GilVaNdro ri-
BEiro NUNES dE carValHo, para uma área de 1.352,6151ha.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE.
flavio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 860582
Portaria  Nº 1696/2022 de 03 de oUtUBro de 2022

o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975 e,
considerando que nos autos do processo n°. 2010/211689, originário 
do contrato de concessão de Uso n° 00013, expedido em 28/12/2010, 
em favor de MaNoEl raiMUNdo da iGrEJa NETo, para uma área de 
1.471,3437ha, foi sugerida a instauração de procedimento de cancelamen-
to do mesmo.
considerando o artigo 110 do decreto Estadual n° 1.190/2020 que de-
termina a intimação do beneficiário do título e/ou para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, apresente defesa sobre o descumprimento das cláusulas 
resolutivas ou das demais causas de cancelamento do título.
considerando o art. 2º da Portaria iTErPa nº 1484, de 11 de agosto de 
2022, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE nº 35.076, de 12 de 
agosto de 2022, intimando o senhor para que, querendo, no prazo de 15 
dias, apresente manifestação e/ou defesa sobre o cancelamento do con-
trato de concessão de Uso n° 00013, expedido em 28/12/2010.

considerando a manifetação favorável do interessado MaNoEl raiMUNdo 
da iGrEJa NETo declarando que não se opõe ao cancelamento do Título 
de concessão de Uso nº 00013.
considerando, por último, os pareceres emitidos pelos setores técnico e ju-
rídico do iTErPa, relacionados ao processo administrativo nº 2010/211689.
r E S o l V E:
art. 1º - caNcElar, pelos motivos acima expostos, o Título de concessão 
de Uso nº 00013, expedido em 28/12/2010, em favor de MaNoEl rai-
MUNdo da iGrEJa NETo, para uma área de 1.471,3437ha.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE.
flavio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 860584

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 01685/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
  coNSidEraNdo o PaE nº 2022/1122548 de 01/09/2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art.98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 60 (ses-
senta)dias, de licença Prêmio, ao servidor, adriaNo BaTiSTa da SilVa, 
matrícula nº 57196217/1, assistente Técnico em desenvolvimento agrá-
rio e fundiário, no período de 03/10/2022 a 01/12/2022, correspondente 
ao período aquisitivo de 30.04.2017 a 29.04.2020, referente ao PaE nº 
2020/634453.
Publique-se.
flavio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará–iTErPa, em 29 de 
setembro de 2022.

Portaria Nº 01692/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/1241115 , datado de 26.09.2022.
r  E  S  o  l  V  E:
coNcEdEr  de  acordo  com  o  art. 98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30 
(trinta) dias
de licença Prêmio ao servidor, HUGUaraci araUJo diaS, matrícula nº 
3167305/1, Técnico agrimensor, no período de 03.10.2022 a 01.11.2022, 
correspondente ao período aquisitivo de  12.03.2007 a 11.03.2010.
Publique-se.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará–iTErPa, em 03 de 
outubro de 2022

Protocolo: 860314

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº  01693/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1222523–GPa, datado de 
21/09/2022.
rESolVE:
iNTErroMPEr por necessidade de serviço, a partir de 30/09/2022, o perío-
do de gozo de férias da servidora roSiaNE criSTiNa PiMENTEl PaNToJa, 
Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário, matrícula nº 
57213623/1, marcadas para 19/09/2022 a 18/10/2022, concedidas atra-
vés da Portaria nº1433/22 de 04/08/2022, publicada no doE nº 35.069 de 
05/08/2022, ficando os 19(dezenove)dias restantes a serem gozados em 
um novo período.
Publique-se.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará–iTErPa, em 03 de 
outubro de 2022.

Protocolo: 860319

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 08º 
do decreto Nº 1.190/2020, torna público que os interessados abaixo re-
lacionados estão requerendo a compra de terras, com as seguintes espe-
cificações:
fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
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havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes.

ord Processo iNteressado iMÓVeL Área (ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

1 2021/759527 BrUNo fErraZ dE 
oliVEira

faZENda SÃo 
SEBaSTiÃo 660,0377 rodoVia TraNScaMETá 

KM 85 BaiÃo

2 2008/560439
GElSoN HUGo 
dE alMEida 
MacHado

faZENda BEla 
ViSTa 810,6641 ViciNal GariMPo Sca-

laBriM aNaPU

3 2021/759461
laUriNdo 

rodriGUES dE 
oliVEira

faZENda 
BacaBEira 1.228,7765 rodoVia Br-422, KM 83 BaiÃo

4 2003/2274756 UBErE aGroPEcU-
ária EirEli

faZENda SaN-
Ta iZaBEl 624,4123 ViciNal SEM dENoMiNa-

ÇÃo a 7 KM da rod.Pa-449
coNcEiÇÃo do 

araGUaia

5 2012/405205 EVa alVES Par-
rEira

faZENda 
rEcaNTo SÃo 

JoSÉ
256,7058 Pa -449 - a 09 KM dE coN-

cEiÇÃo do araGUaia
coNcEiÇÃo do 

araGUaia

Belém (Pa), 03.10.2022
dr. flávio ricardo a. azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº013/2019
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 860265

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº0524/2022-29.09.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
coNSidEraNdo a urgência em iniciarmos as tratativas administrativas em 
relação ao ProaTEr/2023;
coNSidEraNdo que esta diTEc já reuniu com as coordenadorias, no sen-
tido de definir como serão os trabalhos para uma nova versão do PROATER, 
de modo que as ações Estratégicas e cadeias Produtivas Prioritárias já 
sejam definidas á nível de Central, ficando a cargo dos Regionais/Locais 
inserirem suas programações, além de outras mudanças no Modelo refe-
rencial do ProaTEr;
CONSIDERANDO que a DITEC, juntamente com as Coordenadorias, defini-
mos os técnicos que irão compor o GT do ProaTEr 2023.
d E S i G N a r, os empregados abaixo relacionados para compor o Grupo 
de Trabalho denominado GT – ProaTEr 2023:
• ALESSANDRA DE CÁSSIA SILVA DA SILVA - CODES
• MICHELI GONÇALVES DIAS – COPER
• KLEBER FARIAS PEROTES – COTEC
• GLEISON JOSÉ KIYOSHI SATO BARROS - CTIC
• GISELLE LUCIANA DE MATOS CASTRO SABINO – CPLAN
• THIAGO AUGUSTO DE CARVALHO LEÃO-COPER
• VLADYENE MONTEIRO NUNES DA COSTA-COTEC
• CRISTIANE FONSECA COSTA CORRÊA- COTEC
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 860570
Portaria Nº0525/2022-29.09.2022

o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
T r a N S f E r i r, a pedido, a contar de 01/11/2022, a Extensionista rural
-i, - Médica Veterinária KariNE dE alMEida Sarraf BEZErra - Matricula 
nº 57210921/1, do Escritório local de augusto corrêa/Escritório regional 
de capanema, para exercer suas funções no local de Marituba/Escritório 
regional das ilhas. (PaE/2022/1210874).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 860548

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 084/2022;BENEficiá-
rio: oZiaS fErrEira NEVES; MaTrÍcUla: 54187190; fUNÇÃo: EXT. rU-
ral ii; oBJETiVo:Para aTENdEr dESPESaS coM aNáliSE dE Solo doS 
aGricUlTorES faMiliarES Pif aBacaXi; MUNicÍPio: SalVaTErra; 
ProGraMa:1491;ProJETo aTiVidadE:8705-c; foNTE 0101; ElEMENTo 
dE dESPESa: 339039 = r$-1.400,00; PraZo dE aPlicaÇÃo: 30 diaS 
aPÓS EMiSSÃo da ordEM BaNcária;coMProVaÇÃo: 15 diaS aPÓS 
a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS; ordENador dE dESPESaS : roSiVal 
PoSSidÔNio do NaSciMENTo.
 

Protocolo: 860534

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo No diario oFiciaL do estado 
N° 35.134, de 29 de seteMBro de 2022, ProtocoLos 858711
onde se lê: objeto: Prestação de serviço de locação de veículo automo-
tor terrestre.
Leia-se: objeto: contratação de empresa especializada em Serviços 
de Segurança e Medicina do Trabalho visando à execução do Programa 
de Gerenciamento de riscos- PGr, Elaboração e divulgação do Gro - Pro-
grama de Gerenciamento de riscos ocupacionais, conforme Nr 01, exi-
gidos pela legislação trabalhista vigente e destinados aos servidores da 
cEaSa/Pa.

Protocolo: 860225

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 02455/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a Portaria nº 0421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2022/840467- SEMaS/Pa;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Termo de Inexigibilidade de 
licitação nº 034/2022 - SEMaS/Pa, Partes: o Estado do Pará, pessoa ju-
rídica de direito público interno, por intermédio da SEcrETaria dE ESTa-
do dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa 
aSSociaÇÃo BraSilEira dE GEoloGia dE ENGENHaria E aMBiENTal 
- aBGE, os servidores: carla TaTiaNi do carMo PErEira, matrícula nº 
55587537/1 como fiscal Titular e ADRIELLE BAÍA RODRIGUES, matrícula 
nº 57230542/3 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do 
Termo, em 21 de setembro de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa,  30  de  setembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 860181

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 02456/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a Portaria nº 0421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2022/920790 - SEMaS/Pa;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 067/2022- SE-
MaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE 
E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa SJ coMErcio dE UTili-
dadES EirEli, os servidores cEli araÚJo do NaSciMENTo, matrícula nº 
5467497/6, como fiscal Titular e  LUIZ ALFREDO FRANCO PINHEIRO , ma-
trícula nº 5888701/5 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura 
do contrato em 28 de Setembro de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 30 de setembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 860169
Portaria Nº 02457/2022 - GaB/seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a Portaria nº 421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo - PaE n° 
2021/803176;
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rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria N° 01938/2021/GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 34.749 de 27 de outubro de 2021, os fiscais titular e suplente 
do contrato n° 110/2021 - SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria 
dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e 
a empresa cirioS coMÉrcio E EdiÇÃo lTda, as servidoras: BrENda 
MEliSE MorBacH ParEdES HacHEM, matrícula nº 5927617/2 - Titular 
e GlEiSSY JESUS caSTro, matrícula nº 57176457/3 - Suplente, pelas 
servidoras: raiMUNda da SilVa E SilVa, matrícula nº 5965764/1 – 
Titular e BrENda MEliSE MorBacH ParEdES HacHEM, matrícula nº 
5927617/2 - Suplente, a contar da publicação desta.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 30 de setembro de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 860162

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 036/2022
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 coNSUlTrE coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda, pes-
soa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 36.003.671/0001-53.
do oBJETo: contratação da Empresa coNSUlTrE coNSUlToria E TrEi-
NaMENTo lTda referente à inscrição e participação de 03 (três) Servidores 
desta Semas/Pa, no curso “legislação de Pessoal no Serviço Público.”, que 
ocorrerá no período de 05/10 a 07/10/2022, em foz do iguaçu / Pr.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput c/c art.13, in-
ciso Vi da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores mo-
dificações, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo nº 
2022/1162138 de 09 de setembro de 2022, considerando o valor para 
contratação.
Valor ESTiMado: r$ 8.073,00 (oito mil e setenta e tres reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 
278887; fonte 0116; Elemento 339039; P i 4120008887c; ação 183711
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lÍlia Marcia raMoS rEiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
Belém/Pa, 03 de outubro de 2022

Protocolo: 860490

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 036/2022
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratifi-
car o Termo de inexigibilidade de licitação nº 036/2022 para contratação 
de Valor: r$ 8.073,00 (oito mil e setenta e tres reais)
Belém/Pa, 03 de outubro de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 860494

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2126/2022 - GaB/seMas 09 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental na região do Mosaico de 
Unidades de conservação do lago de Tucuruí e seu entornos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Tucuruí/Pa
Período: 12/09 à 23/09/2022 – 11 e ½ diárias.
Servidores:
5954925/ 1- HUGo dElEoN doS SaNToS diaS (TÉcNico EM GESTÃo dE 
MEio aMBiENTE)
5964907/ 1- fErNaNda dE carValHo BarroS (TÉcNico EM GESTÃo 
dE MEio aMBiENTE)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 850937
Portaria Nº 2345/2022 - GaB/seMas 26 de seteMBro de 2022.

Objetivo: Realizar Oficinas Regionais e de Contribuição para a construção 
do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PLANBIO/PA e Ofi-
cinas Etnoregionais de PiQcT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: altamira/Pa.
Período: 11/10 à 14/10/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidora:
– 8001329/4- HaYdEE Marcia dE SoUZa MariNHo – (diretora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 857591

Portaria Nº 2348/2022 - GaB/seMas 26 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participar do evento diálogo da cultura oceânica que ocorrerá na 
cidade de Santos em São Paulo
 fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santos-SP
Período: 09/10 a 15/10/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidores:
- 57173608/2- aNdrEia rodriGUES MoNTEiro- (coordenadora)
- 5837715/3- WalTEr NaZarENo fErrEira SoarES – (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5963872/1-arTUr WillEN raMoS corrEa– (Gerente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 857606
Portaria Nº 2360/2022 - GaB/seMas 26 de seteMBro de 2022.

objetivo: Vistoria Técnica para subsidiar emissão de parecer e nota técnica 
de processo de arquivamento, manutenção e de licenciamento ambiental 
de empreendimento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: ananindeua/Pa.
Período: 11/10/2022 – ½ diária.
Servidores:
– 5095123/ 1 – clEiSE cordEiro da crUZ – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
– 5085330/ 1 – iSaBEl MorEira doS rEiS – (Engenheira Química)
– 5951683/ 1 – laila rEBEca da SilVa NUNES – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
– 5654807/ 1 – JESUS dE NaZarÉ cardoSo PalHETa – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 857764
Portaria Nº 2384/2022 - GaB/seMas 27 de seteMBro de 2022.

objetivo: realizar vistoria técnica em indústria Madeireira, no município 
de Benevides no período de 10/10 a 11/10/2022, para subsidiar posiciona-
mento técnico quanto a validação de estudo de rendimento volumétrico de 
espécies madeireiras do empreendimento WXlQUEEN lTda.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Benevides/Pa.
Período: 10/10 à 11/10/2022 1 diária.
Servidores:
– 5924986/ 2-TaNia doS SaNToS da SilVa– (Tecnico Em Gestao de Meio 
ambiente)
-5147352/1- SErGio aUGUSTo da MoTa SoUZa- (Engenheiro agronomo)
-57196796/1 -MarcElo aNToNio dE Sá MEdEiroS (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 858154
Portaria Nº 2449/2022 - GaB/seMas 30 de seteMBro de 2022.

Objetivo: Organizar e Participar das oficinas regionais do planbio.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 03/10 a 06/10/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidora:
- 57195714/2 - lariSSa daNiElla loPES rodriGUES- (Técnica em Ges-
tão pública)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 859657

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1760/2022-saGa BeLÉM, 03 de oUtUBro de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: Portaria nº 1391/2022-SaGa de 25.07.2022, publicada 
no doE nº 35.058 de 27.07.2022, que concedeu férias à servidora lara 
ViNaGrE SEfEr, assessor iii, Mf 8011824/2, 2020/2021, no período de 
19.09.2022 a 18.10.2022.
r E S o l V E: designar a servidora GaBriEllE MacEdo laMEi-
ra, Mf: 7008477/2, para responder pelo cargo de assessor iii, no referido 
período
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 860562
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iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 172/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, re-
sidente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da 
lei federal 14.133/2021, e a Portaria nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do insti-
tuto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação da 
senhora NaTali GaBriEli BENaSSUlY dE frEiTaS, Titulação Especialis-
ta, inscrita no cPf sob o nº 008.231.992-82, rG nº 5870634, PiS/Pasep 
nº 20718109613, residente e domiciliado à rua claudio Sanders, nº 727, 
Bairro: centro, cEP: 67030-325, ananindeua/Pa, cujo objeto é a contra-
tação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 
execução de atividades educacionais como docente/Tutora da disciplina 
“concepção e aplicação do Estatuto da criança e adolescente” das Turmas 
c e d, na modalidade Ead, para o curso Superior de Tecnologia em Segu-
rança Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 - coNSUP, cujo valor 
total é r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), incluídos todos os va-
lores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamen-
tária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 30 de Setembro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 860335
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 173/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, re-
sidente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da 
lei federal 14.133/2021, e a Portaria nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do institu-
to de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação da se-
nhora lUcilEa da SilVa SaNToS, Titulação Mestre, inscrita no cPf sob o 
nº 166.563.852-49, rG nº 4677369, PiS/Pasep nº 12690344426, residen-
te e domiciliado à av. conselheiro furtado, Ed cons furtado 0205, nº 1776 
Bairro: Nazaré, cEP: 66040-100, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/Tutora da disciplina “concepção 
e aplicação do Estatuto da criança e adolescente” das Turmas E, f e G, 
na modalidade Ead, para o curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 - coNSUP, cujo valor to-
tal é r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Públi-
ca; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 30 de Setembro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 860338
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 174/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, re-
sidente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da 
lei federal 14.133/2021, e a Portaria nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do insti-
tuto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do 
senhor PaUlo EdUardo VaZ BENTES, Titulação Mestre, inscrita no cPf 
sob o nº 711.871.622-72, rG nº 3384474, PiS/Pasep nº 19018026991, 
residente e domiciliado à Conjunto Julia Seffer, Rua 15, nº 81 Bairro: Águas 
lindas, cEP: 67020-530, ananindeua/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/Tutor da disciplina “Segurança 
Pública sem Homofobia” das Turmas a e B, na modalidade Ead, para o 

curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela re-
solução nº 396/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 4.800,00 (quatro 
mil e oitocentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 30 de Setembro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 860343

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 174/2022-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 174/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 30 de Setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 860344
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 173/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 173/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 30 de Setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 860341
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 172/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 172/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 30 de Setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 860336

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1769/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1241735
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): NoVo ProGrESSo/Pa
PErÍodo: 21 à 24.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor (ES): MaJ BM ESdraS PErEira lEMoS, Mf: 57174093
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor (ES): JoSEMar doS SaNToS PaiVa, Mf: 5961059-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1770/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1235283
MUNicÍPio dE oriGEM: BElEM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): PriMaVEra/Pa
PErÍodo: 08 à 09.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): JoÃo PaUlo araGÃo coSTa, Mf: 5939159
carla roSiMar PiNTo coSTa, Mf: 5902620-5
GioVaNa rodriGUES E SilVa, Mf: 5956793
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1772/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1235671
MUNicÍPio dE oriGEM: BElEM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): ViSEU/Pa
PErÍodo: 29 à 30.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): clEYToN fErNaNdo PaiXÃo dE SoUSa coSTa, Mf: 54196767
lUaNa aNdrESSa frEiTaS riBEiro PErES, Mf: 57195407-4
MarilENE da SilVa TaVarES, Mf: 585918-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1774/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1235304
MUNicÍPio dE oriGEM: BElEM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): colarES/Pa
PErÍodo: 15 à 16.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): clEYToN fErNaNdo PaiXÃo dE SoUSa coSTa, Mf: 54196767
fEliPE dE MoraES corrEa, Mf: 5945438
GioVaNa rodriGUES E SilVa, Mf: 5956793
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 860568
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FÉrias
.

Portaria Nº1776/2022-saGa
BeLÉM, 30 de seteMBro de 2022

coNSidEraNdo: o Plano de férias 2022 da SEGUP.
r E S o l V E: conceder férias regulamentares no mês de novembro de 
2022, aos servidores abaixo relacionados:
 

NoMe carGo/FUNÇÃo P. aQUisitiVo PerÍodo a 
ser GoZado MatrÍcULa

aMaUri MorEira doS SaNToS cMT dE aEroNaVE ii 2021/2022 01/11 a 
30/11/2022 5957745/3

arTHUr do roSário BraGa dirETor GrUP.flUVial 2021/2022 01/11 a 
30/11/2022 57221105/5

carla roSiMar PiNTo coSTa GErENTE criMiNiNalidadE
ESPEcÍfica 2021/2022 01/11 a 

30/11/2022 5902620/5

clEidSoN MarTiNS caldaS coordENador dE ProJ.
caPaciTaÇÃo rEcUrSoS 2021/2022 01/11 a 

30/11/2022 54193345/5

dHiEGo SaNToS da SilVa GErENTE PlaNEJ.EXEc.E 
MoNiToraMENTo 2021/2022 01/11 a 

30/11/2022 57218051/2

EdilSoN BriTo coSTa GErENTE criMiN.MaSSa 2021/2022 10/11 a 
09/12/2022 59153/8

ENZo corrEia caPEloNi co-PiloTo aEroNaVE 2021/2022 01/11 a 
30/11/2022 5962954/1

fraNciSco aSSiS dE frEiTaS 
NETo GErENTE adM. rEdE 2021/2022 01/11 a 

30/11/2022 57196690/2

fraNciSco JoSÉ caSTro dE 
SoUZa coMaNdaNTE aEroNaVE i 2021/2022 01/11 a 

30/11/2022 5196604/3

GilVaNa rEiS da crUZ aGENTE PorTaria 2021/2022 07/11 a 
06/12/2022 5107580/1

iVaNildo PErEira doS SaNToS dirETor iNTEliGÊNcia 
criMiNal 2021/2022 01/11 a 

30/11/2022 700657/5

JoÃo PaUlo araGÃo coSTa SEcrETário dirEToria 2021/2022 01/11 a 
30/11/2022 5939159/3

JoNaTaS raBElo GalVÃo coordENador iNTEl.
coNfliToS caMPo 2021/2022 01/11 a 

30/11/2022 5876842/4

JUliaNa aUGUSTa da crUZ 
adriÃo

coordENador coNTrolE 
QUalidadE 2021/2022 01/11 a 

30/11/2022 5900542/5

lUiZ fEliPE lEiTE SilVa 
coordENador ProJEToS 

caPaciTaÇÃo
rEcUrSoS

2021/2022 01/11 a 
30/11/2022 5897876/1

Mário raSSi da coNcEiÇÃo 
aMoraS aUXiliar TÉcNico 2021/2022 08/11 a 

07/12/2022 3219372/1

MaUro corrEa SoUSa cMT dE aEroNaVE ii 2021/2022 01/11 a 
30/11/2022 5272254/5

Nádia MaGalHÃES da SilVa GErENTE MEd. coNfliToS 2021/2022 18/11 a 
17/12/2022 5956157/1

NaTaNoEl SarMENTo da SilVa aSSiSTENTE adM. 202o/2021 01/11 a 
30/11/2022 3153720/1

oSWaldo HilToN BoTElHo 
dE BarroS

dirETor GESTÃo rESUl-
TadoS 2021/2022 01/11 a 

30/11/2022 54191888/4

PEdro MoNTEiro dE PaiVa aSSiSTENTE adMiNS-
TraTiVo 2021/2022 01/11 a 

30/11/2022 5107474/1

roSa Maria PirES GoMES aSSiSTENTE adM. 2021/2021 16/11 a 
15/12/2022 3152707/1

WaldilENE liSBoa dE SoUZa GErENTE do NÚclEo dE iNf. 
E docUMENTaÇÃo 2021/2022 01/11 a 

30/11/2022 57188804/4

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

Protocolo: 860176

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de LicitaÇÃo deserta
PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022-seGUP

Processo adMiNistratiVo Nº 2022/1203931
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de içamento e remoção de 01 (uma) embarcação de alumínio localizada 
as proximidades da ilha de cotijuba no Município de Belém, no Estado 
do Pará, a fim de atender a demanda do Centro Integrado de Comando 
e Controle, conforme especificações constantes no Termo de Referência, 
anexo i do Edital.
a Pregoeira da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, 
torna público para conhecimento de todos que a licitação - modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 029/2022 - SEGUP/Pa - foi declarada dESErTa, 
ante a inexistência de propostas.
Belém,  03 de outubro de 2022
lUciaNa cUNHa da SilVa
Pregoeira designada
SEGUP/Pa

Protocolo: 860159

resoLUÇÃo Nº 438/2022 - coNsUP
UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social - SEGUP, Presidente do coNSUP, no uso de suas atribuições 
legais, previstas pelo art. 5º, da lei Estadual nº 6.257, de 17 de novembro 
de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do iESP, aprovado 
pela resolução nº 12/1999, do conselho Estadual de Segurança Pública 
(coNSEP).
coNSidEraNdo a necessidade de adaptar o 3º Sargento PM, a familiari-
zar-se com suas atribuições legais no seio da corporação, dentre as quais 
a de fiscal de frações elementares nas Organizações Policiais Militares, co-
mandantes de pelotões destacados e de auxiliar no processo de formação 
de outros militares;
coNSidEraNdo a apresentação do projeto pedagógico do curso de adap-
tação à Graduação de 3º Sargento - cGS PMPa 2022 Turma iii, homolo-
gado na Câmara de Ensino e Pesquisa do IESP, em sessão realizada no dia 
21 de setembro de 2022; e após deliberação e aprovação na 6ª Reunião 
ordinária do egrégio conselho Superior do iESP ocorrida via remota no dia 
28 de setembro de 2022;
rESolVE:
art. 1º aprovar o projeto pedagógico do curso de adaptação à Gradua-
ção de 3º Sargento - cGS PMPa 2022 TUrMa iii, com carga horária de 
571 horas aula, elaborado pelo departamento-Geral de Educação e cultura 
da PMPa, na modalidade semipresencial, no valor total de r$ 331.777,77 
(trezentos e trinta e um mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e 
sete centavos), sob a Supervisão pedagógica da coordenadoria de Ensino 
Profissional do IESP;
art. 2º a implementação e execução das atividades obedecerão aos proce-
dimentos previstos no projeto pedagógico do curso;
art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário do coNSUP, 28 de setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social - SEGUP
Presidente do conselho Superior do iESP

Protocolo: 860267

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3230/2022 – 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; considerando o disposto no art. 52, inciso 
iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 5.251/1985; 
considerando o Memorando nº 397/2022 – cfaP/ca PMPa , de 13 de se-
tembro de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo AL CFP PM FA-
Bricio aUGUSTo doS SaNToS; considerando a Portaria nº 290/2022 
– dGEc, publicada no Boletim Geral nº 169, de 13 de setembro de 2022, 
a qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM faBricio 
aUGUSTo doS SaNToS (PaE: 2022/1174569):
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM fa-
Bricio aUGUSTo doS SaNToS (cPf Nº 047.887.791-96), pertencente ao 
Polo Belém/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM faBricio aUGUSTo doS SaNToS, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 03 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 860229
Portaria coNJUNta Nº 138, 

de 28 de seteMBro de 2022– GaB.cMdo.
Nomeia comissão mista de Oficiais Policiais Militares e Bombeiros Militares 
para realizar estudo para o ingresso de militares temporários na Polícia 
Militar e corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, para os quadros de 
saúde e complementar e dá outras providências.
oS coMaNdaNTES-GEraiS da PolÍcia MiliTar do Pará E do corPo 
dE BoMBEiroS MiliTar do Pará, no uso das atribuições que lhe confere 
o artigo 8º, incisos i e Viii, da lei complementar nº 053, de 07 de feve-
reiro de 2006;
coNSidEraNdo o inciso ii, art. 24-i do decreto-lei n° 667, de 02 de julho 
de 1969, acrescentado pela lei n° 13.954, de 16 de dezembro de 2019, 
bem como, a necessidade de se criar o serviço militar temporário para os 
quadros de saúde e complementar na Polícia Militar e corpo de bombeiros 
Militar, conforme previstos na lei 053 de 07 de fevereiro de 2006 e na lei 
7.480 de 17 de novembro de 2010.
rESolVE:
Art. 1º- NOMEAR a comissão mista composta pelos seguintes Oficiais:
1. Oficiais Policiais Militares:
• CEL QOPM RG 18084 MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA;
• CEL QOPM rG 21110 alBErNaNdo MoNTEiro da SilVa;
• TEN CEL QOPM RG 31151 PABLO RAFAEL PADILHA;
• MaJ QoPM rG 33524 adriaNo NaZarENo GoES da SilVa
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1. Oficiais Bombeiros Militares:
• CEL QOBM MF. 5723388/1 EDINALDO RABELO LIMA;
• TEN CEL QOBM MF. 5704448/1 ROBERTO CARLOS PAMPLONA DA SILVA;
• TEN CEL QOBM MF. 5817137/1 MARCELO MORAES NOGUEIRA.
art.2º- fica designada a presidência da comissão mista ao cEl QoPM rG 
18084 MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa (chefe do EMG da PMPa);
art. 3º- fixar para conclusão dos trabalhos o prazo de 60 (sessenta) dias 
prorrogáveis a pedido, motivado pelo Presidente da comissão;
art. 4º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 28 de setembro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante-Geral da PMPa
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 860491

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 066/2022/dL/PMPa
Pae Nº 2022/ 878074

ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001 - 42, e o contratado:
cUrSo dE forMaÇÃo dE PraÇaS – cfP

sUBstitUiÇÃo tUrMa ii - BeLÉM
disciPLiNa doceNte cPF VaLor totaL

iNTrodUÇÃo ao USo da arMa 
dE foGo MaX alEXaNdrE PaNToJa BarroS 579.073.072-87 r$ 2.250,00

arMaMENTo E Tiro Policial MaX alEXaNdrE PaNToJa BarroS 579.073.072-87 r$ 4.000,00
ToTal r$ 6.250,00

Valor ToTal coM PaTroNal r$ 7.500,00

do oBJETo: contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas 
das disciplinas previstas no Plano Pedagógico do curso de formação de 
Praças – cfP 2022 – Turma ii, em substituição do docente JUarEZ fErrEi-
ra da SilVa, o qual havia sido contratado através do Termo de inexigibili-
dade Nº 052/2022/dl/PMPa, publicado no doE N° 35.068, de 04 aGo 22.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso Vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
Valor: r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 - Segurança Pública; 
ação(projeto/atividade) 26/8833 – formação inicial de agentes de Segu-
rança Pública; Natureza da despesa: 33.90.15 - diárias Militar; 33.90.30 - 
Material de consumo; 33.90.33 - Passagens de despesas com locomoção; 
33.90.36 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa física; 33.90.47 - obri-
gações Tributarias e contributivas; Pi:1050008833c; fonte do recurso: 
0101 e/ou 0301 (recurso Próprio);
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE - GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 03 de outubro de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 860464

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo Pae Nº 2022/878074

o comandante-Geral da PMPa resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 066/2022/dl/PMPa visando à contratação de professor e/
ou instrutor para ministrar aulas das disciplinas previstas no Plano Pedagó-
gico do curso de formação de Praças – cfP 2022 – Turma ii, em substitui-
ção do docente JUarEZ fErrEira da SilVa, o qual havia sido contratado 
através do Termo de inexigibilidade Nº 052/2022/dl/PMPa, publicado no 
doE N° 35.068, de 04 aGo 22.
 Valor: r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Belém - Pa, 03 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 860466

.

.

aPostiLaMeNto
.

5º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
016/2020–ccc/PMPa; Pelo presente fica apostilado o Contrato Admi-
nistrativo nº 016/2021-ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a empresa 
UNidaS VEÍcUloS ESPEciaS S.a., cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada na locação de veículos caraterizados para a PMPa, sendo al-
terada a razão Social da referida empresa, conforme abaixo:onde se lê:U-
NidaS VEÍcUloS ESPEciaS S.a; leia-se:localiZa VEÍcUloS ESPEciaiS 
S.a;Belém/Pa, 30 de Setembro de 2022;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior – cEl QoPM rG 18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 860184

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria nº 1082/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido daNiEl rodri-
GUES da coSTa, MaJ PM, Mf:8773822/1, do efetivo do (a) capelania: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 2.500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 860228

.

.

diÁria
.

Portaria Nº5398/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Magalhães Barata-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SUB TEN PM Nilcelene de cássia dantas; cPf: 451.244.852-
72; Valor: r$522,24. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5399/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidores: SGT PM ivana reis Souza; cPf: 613.446.302-78; Valor: 
r$791,28. SGT PM Gilmar da cunha Sousa; cPf: 640.520.522-34; Valor: 
r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5517/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 27/09 a 05/10/2022; 
Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: 
SUB TEN PM José Wanzeller da Silva Martins; cPf: 451.718.072-72; Va-
lor: r$2.241,96. Sd PM Joyceanna oliveira Valino; cPf: 017.235.752-75; 
Valor: r$2.152,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.

Protocolo: 860567
Portaria Nº5448/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 30/09 
a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pou-
sada; Servidores: Sd PM adriano Machado de azevedo oliveira; cPf: 
000.555.262-17; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5449/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Eliachar Ghisolfi Francischetto; CPF: 932.830.402-49; 
Valor: r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5450/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Tucuruí-Pa; destino: Jacundá-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servido-
res: Sd PM luciano Santana de lemos; cPf: 023.473.242-33; Valor: 
r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5451/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM Marcos de Sousa lima; cPf: 773.615.632-87; Valor: 
r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5452/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. Elei-
ções 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tu-
curuí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quan-
tidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM ro-
drigo Nogueira da Silva; cPf: 789.229.922-04; Valor: r$923,16. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5453/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 30/09 
a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidores: cB PM Solano lima Pantoja; cPf: 000.120.932-97 ; Va-
lor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5454/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
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Servidores: cB PM José Wirlen cardoso de Moraes; cPf: 882.706.102-91; 
Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5455/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM Edney Menezes ferreira; cPf: 860.225.202-15; Valor: 
r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5456/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Tucuruí-Pa; destino: Jacundá-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servido-
res: SGT PM rosangela Silva dos Santos; cPf: 399.080.702-15; Valor: 
r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5457/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM José Paulo de Sena Pantoja; cPf: 369.069.722-00; 
Valor: r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5458/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Tucuruí-Pa; destino: Jacundá-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
cB PM anderson Marcio Monteiro Melo; cPf: 791.182.402-91; Valor: 
r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5459/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Paragominas-Pa; destino: Ulianópolis-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Gean Kennedy Silva Barros; cPf: 591.641.822-15; Va-
lor: r$923,16. SGT PM antonio anisvan leal costa; cPf: 851.768.263-72; 
Valor: r$923,16. SGT PM antonio da Silva Neves; cPf: 636.396.372-91; 
Valor: r$923,16. cB PM danilo Silva Maximino; cPf: 916.384.702-78; Va-
lor: r$886,20. cB PM Mauricio Pereira Pontes; cPf: 887.720.472-91; Va-
lor: r$886,20. Sd PM Thiago azevedo de oliveira; cPf: 051.426.833-66; 
Valor: r$886,20. Sd PM andreson da cunha araujo; cPf: 947.731.732-20; 
Valor: r$886,20. Sd PM Martinho lopes de oliveira; cPf: 936.306.112-
49; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5460/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: 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: 
cB PM diego Jorge Barata Barros; cPf: 000.391.162-47; Valor: r$759,60. 
Sd PM Nara Michele fontes de oliveira ; cPf: 947.374.602-49; Va-
lor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5461/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Paragominas-Pa; destino: ipixuna do Pará-Pa; Período: 
30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: SGT PM Manoel Pierre Negrão; cPf: 352.992.152-
15; Valor: r$923,16. SGT PM laercio Junior Santos Santana; cPf: 
411.548.782-87; Valor: r$923,16. SGT PM Paulo Gomes Pereira; cPf: 
344.105.623-04; Valor: r$923,16. SGT PM augusto Sérgio Souza duarte; 
cPf: 400.760.242-53; 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 Nº5462/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Paragominas-Pa; destino: ipixuna do Pará-Pa; Período: 
30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: SGT PM francisco deniz Pantoja de oliveira; cPf: 
301.959.932-68; Valor: r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5463/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Paragominas-Pa; destino: ipixuna do Pará-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM cláudio Max Silva de Souza; cPf: 399.797.412-87; 
Valor: r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5464/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Paragominas-Pa; destino: ipixuna do Pará-Pa; Período: 30/09 
a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousa-

da; Servidores: SGT PM Natanael rocha de lima; cPf: 480.605.852-15; Valor: 
r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5465/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Paragominas-Pa; destino: ipixuna do Pará-Pa; Período: 30/09 
a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidores: SGT PM Kleber chagas de Souza; cPf: 395.221.722-00; 
Valor: r$923,16. SGT PM João Paulo Pereira da Silva; cPf: 882.245.702-
15; Valor: R$923,16. CB PM Jefferson Pereira Do Nascimento; CPF: 
791.175.702-04; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5466/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Paragominas-Pa; destino: Mãe do rio-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidores: SGT PM francinaldo Melo Narciso; cPf: 398.611.472-68; 
Valor: r$923,16. SGT PM Jaciclei de Sousa Silva; cPf: 962.245.843-20; 
Valor: r$923,16. SGT PM Marcos Pereira da Silva; cPf: 000.373.682-22; 
Valor: r$923,16. cB PM aldo reis dos Passos; cPf: 858.065.952-34; Va-
lor: r$886,20. Sd PM rallison Mota Silva; cPf: 018.670.893-94; Valor: 
r$886,20. Sd PM Thiago Soares de Jesus; cPf: 040.616.031-75; Valor: 
r$886,20. Sd PM Épido de Souza lima; cPf: 002.828.292-29; Valor: 
r$886,20. Sd PM luis Marques de Sousa Neto; cPf: 054.455.183-45; Va-
lor: r$886,20. Sd PM Manoel Henrique Soares da Silva; cPf: 048.516.753-
05; Valor: r$886,20. Sd PM caio Scerni oliveira; cPf: 024.457.642-46; 
Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5467/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Tucuruí-Pa; destino: Jacundá-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Jeane 
Mara da Silva Moreira; cPf: 749.058.642-91; Valor: r$791,28. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PorTaria Nº5468/22/di/df – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Tucuruí-Pa; destino: Jacundá-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
cB PM Jéssica Samara Vila Seca Sanches Sabino; cPf: 955.055.392-20; 
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 Nº5469/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Tucuruí-Pa; destino: Jacundá-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM renan Ba-
tista de freitas; cPf: 933.610.332-68; 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 Nº5470/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Tucuruí-Pa; destino: Jacundá-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM luiz diego 
de oliveira Pinheiro; cPf: 887.656.952-91; 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 Nº5471/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Tucuruí-Pa; destino: Jacundá-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM anderson 
Machado oliveira; cPf: 967.087.602-82; 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 Nº5472/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servido-
res: SGT PM Evaldo Macedo das Neves; cPf: 377.721.392-68; Valor: 
r$791,28. SGT PM amaro Sebastiao leonidio filho; cPf: 558.938.302-
10; Valor: r$791,28. cB PM José ribeiro do Nascimento Junior; cPf: 
001.471.692-59; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5473/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: Vigia-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quan-
tidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM 
adolfo Macedo da Silva Neto; cPf: 012.913.552-60; Valor: r$514,32. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PorTaria Nº5474/22/di/df – objetivo: reforço de Policiamento (op. Elei-
ções 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: cachoeira do Piriá-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SGT PM Gleidson almeida Maia; cPf: 726.402.002-91; Valor: r$791,28. 
Sd PM Weslay acácio Miranda de Souza; cPf: 036.307.982-33; Valor: 
r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
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Portaria Nº5475/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SGT PM luiz carlos Possino; cPf: 379.820.792-53; Valor: r$522,24. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5476/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Tucuruí-Pa; destino: Jacundá-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Jorge-
litom lopes Tavares; cPf: 391.695.612-49; Valor: r$791,28. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5477/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Tucuruí-Pa; destino: Jacundá-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Maria Val-
dineia farias de lima; cPf: 005.288.472-44; 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 Nº5478/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: altamira-Pa; destino: Porto de Moz-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: TEN PM francinaldo Barroso Quaresma; cPf: 655.270.892-
00; Valor: r$846,66. TEN PM Elias Monteiro da Silva Junior; cPf: 
822.464.242-91; Valor: r$846,66. SUB TEN PM celso de amorim Pinto; 
cPf: 427.275.452-15; Valor: r$791,28. SGT PM felipe Gomes da con-
ceição; cPf: 392.162.682-04; Valor: r$791,28. SGT PM José cleiton da 
Silva; cPf: 784.725.802-10; Valor: r$791,28. SGT PM alexandre lima lo-
pes; cPf: 334.908.048-05; Valor: r$791,28. SGT PM Welder de Jesus Bar-
bosa; cPf: 716.818.842-91 ; Valor: r$791,28. SGT PM Paulo Henrique de 
oliveira Pinto; cPf: 764.036.452-34; Valor: r$791,28. SGT PM ariobaldo 
Emerson Pereira Patriota; cPf: 608.453.842-87; Valor: r$791,28. SGT PM 
adailson augusto da Silva; cPf: 526.633.452-53; Valor: r$791,28. cB PM 
Gilmar Pinheiro dos Santos; cPf: 757.893.372-87; Valor: r$759,60. cB PM 
Jhones dieglas de Sousa; cPf: 935.063.922-04 ; Valor: r$759,60. cB PM 
carlos lemos de frança; cPf: 000.222.342-25; Valor: r$759,60. cB PM 
Natanael Borges da resurreição; cPf: 733.924.052-72; Valor: r$759,60. 
Sd PM José Eracio Barbosa da cunha Júnior; cPf: 803.604.162-68; Va-
lor: r$759,60. Sd PM leandro Pinheiro de Sousa; cPf: 010.161.942-18 
; Valor: r$759,60. Sd PM romário Hebert dos Santos de Sousa; cPf: 
850.025.772-53; Valor: r$759,60. Sd PM Pedro de Sousa lima; cPf: 
980.705.502-44; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5479/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Paragominas-Pa; destino: dom Eliseu-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidores: SGT PM Walmir Pereira lima; cPf: 364.563.653-68; Va-
lor: r$923,16. cB PM Hélio da Silva Viana; cPf: 004.399.203-02; Va-
lor: r$886,20. cB PM Silas rocha da costa; cPf: 600.167.943-62; Va-
lor: r$886,20. Sd PM Eliane alves Pereira; cPf: 004.636.152-98; Valor: 
r$886,20. Sd PM claudinei Silva Santos; cPf: 014.171.022-50; Valor: 
r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5480/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SUB TEN PM José franklin dos Santos Vieira; cPf: 173.754.442-34; Va-
lor: r$791,28. Sd PM Eric Santana da Silva; cPf: 012.406.852-97; Valor: 
r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5481/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: altamira-Pa; destino: Vitória do Xingu-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: TEN PM Wanderson alves de alencar; cPf: 014.387.612-01; 
Valor: r$846,66. SGT PM alex da rocha Pereira; cPf: 816.675.742-72; 
Valor: r$791,28. Sd PM Karina Mafra Parente; cPf: 000.260.462-02; Va-
lor: r$759,60. Sd PM luiz Victor Bezerra Borges; cPf: 011.672.332-71; 
Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5482/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: altamira-Pa; destino: Brasil Novo-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: TEN PM Elizabete lima Soares; cPf: 847.529.122-87; Valor: 
r$846,66. SUB TEN PM claudio rodrigues alves; cPf: 570.475.102-49 ; 
Valor: r$791,28. SGT PM Benedito Sousa dos Santos; cPf: 394.934.152-
87; Valor: r$791,28. SGT PM Emerson Branches de Sousa; cPf: 
442.451.222-34; Valor: r$791,28. SGT PM cleiton Silva damaceno; cPf: 
427.229.692-20; Valor: r$791,28. SGT PM Salmo de Matos Mota; cPf: 
840.784.132-34; 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 Nº5483/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: altamira-Pa; destino: Senador José Porfírio-Pa; Período: 
30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: SGT PM Samuel costa da Silva; cPf: 801.734.972-
68; Valor: r$791,28. cB PM Jeovani Marcelo de araujo fochesatto; cPf: 
882.509.972-04; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5484/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Santarém-Pa; destino: Prainha-Pa; Período: 30/09 a 04/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SUB TEN PM Silas almeida Gomes; cPf: 570.050.012-49; Valor: r$923,16. 
cB PM Manoel de Jesus feitosa rodrigues; cPf: 919.915.442-00; Valor: 
r$886,20. Sd PM diego Willian Nascimento lima; cPf: 986.918.562-20; 
Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5485/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Santarém-Pa; destino: Prainha-Pa; Período: 30/09 a 04/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM Hito dias Júnior; cPf: 715.623.702-00; Valor: r$923,16. SGT PM 
francirlei Sousa da Silva; cPf: 514.498.702-87; Valor: r$923,16. cB PM 
João Batista Moraes Junior; cPf: 792.240.082-91; Valor: r$886,20. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5486/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: cachoeira do arari-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM Genilton da Silva Vale; cPf: 726.380.012-87; Valor: 
r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 860554
Portaria Nº5487/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: cametá-Pa; Período: 28 a 30/09/2022; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidores: cEl PM Elson luiz Brito da Sil-
va; cPf: 307.591.882-20; Valor: r$633,04. cB PM luís fernando Santos 
da Trindade; cPf: 796.580.592-87; Valor: r$506,40. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5488/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-Pa; 
destino: ipixuna do Pará-Pa; Período: 30/07 a 03/08/2022; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: MaJ PM Wa-
ner das chagas lima; cPf: 514.737.042-00; Valor: r$1.266,08. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5489/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; 
destino: Novo Progresso-Pa; Período: 21 a 22/09/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação; Servidores: SGT PM rivaldo fernandes; cPf: 
269.853.732-91; Valor: r$263,76. cB PM Edevaldo lopes frança; cPf: 
899.777.852-87; Valor: r$253,20. cB PM andre Miranda de Sousa; cPf: 
001.513.982-40; Valor: r$253,20. Sd PM Wallace Painiu de Souza; cPf: 
021.397.572-62; Valor: r$253,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5490/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-Pa; 
destino: Moju-Pa; Período: 20 a 21/09/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: SGT PM Marivaldo de Sousa Pinheiro; cPf: 
329.760.972-91; Valor: r$131,88. SGT PM Elvis clézio Pereira Soares; 
cPf: 789.696.462-72; Valor: r$131,88. cB PM francisco da Silva ferreira 
Junior; cPf: 786.328.622-00; Valor: r$126,60. cB PM Willame Vascon-
celos Garcia; cPf: 001.308.722-37; Valor: r$126,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5491/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Pacajá-
PA; Destino: Medicilândia-PA; Período: 12 a 13/09/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM angelo de Nazaré Silva 
dos Santos; cPf: 732.110.952-68; Valor: r$131,88. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5492/22/di/dF – objetivo: curso Especial Para Tripula-
ção de Embarcações do Estado No Serviço Público; fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Soure-Pa; destino: Belém-Pa; 
Período: 25 a 30/09/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 
05 de pousada; Servidores: Sd PM rafael das chagas Gonçalves; cPf: 
940.120.912-04; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5493/22/di/dF – objetivo: curso Especial Para Tripu-
lação de Embarcações do Estado No Serviço Público; fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Soure-Pa; destino: Belém-
Pa; Período: 25 a 30/09/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimenta-
ção e 05 de pousada; Servidores: SGT PM cleydson Pinheiro Nunes; cPf: 
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664.398.682-68; Valor: r$1.318,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5494/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Mel-
gaço-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 20 a 22/09/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CB PM Jefferson 
de figueiredo de Menezes; cPf: 929.367.332-00; Valor: r$506,40. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5495/22/di/dF – objetivo: açõe de corregedoria; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: São Sebastião da 
Boa Vista-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 23 a 24/08/2022; Quan-
tidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB PM 
Valmir Vasconcelos da Silva; cPf: 701.770.822-91; Valor: r$253,20. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5496/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: San-
tarém-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 13 a 16/09/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM fábio Tei-
xeira Batista; cPf: 381.517.072-91; Valor: r$791,28. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5497/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: capitão Poço-Pa; Período: 13/09/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM Ewerton Sergio lima dantas; cPf: 
002.455.363-88; Valor: r$131,88. Sd PM lucas Marsi Souza campelo da 
costa; cPf: 898.996.362-15; Valor: r$126,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5498/22/di/dF – objetivo: ii curso de negociação Po-
licial; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Be-
lém-Pa; destino: Manaus-aM; Período: 10 a 15/09/2022; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação; Servidores: TEN PM Elianne dergan de lima; 
cPf: 870.394.782-34; Valor: r$1.072,60. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5499/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
Destino: Medicilândia-PA; Período: 16 a 21/09/2022; Quantidade de di-
árias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM rubens 
chaves de Góes; cPf: 748.219.112-72; Valor: r$1.318,80. SGT PM José 
deribamar Marchão de oliveira; cPf: 758.645.682-87; Valor: r$1.318,80. 
cB PM Girlandia Guilherme dos Santos Quaresma; cPf: 002.059.643-03; 
Valor: r$1.266,00. Sd PM Walas Sales Silva Galvão; cPf: 021.903.632-
25; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5500/22/di/dF – objetivo: atender chamando de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santa-
rém-Pa; destino: Terra Santa-aM; Período: 23 a 28/09/2022; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: Sd PM Johnny 
fredson farias Silva; cPf: 015.501.292-44 ; Valor: r$1.139,40. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 860598

torNar seM eFeito
torNar seM eFeito a publicação do doe Nº 35.130 do dia 
27/09/2022, Protocolo Nº 858035, referente ao Termo de inexigibili-
dade de Licitação nº 060/2022/DL/PMPA e da Ratificação de Inexigibilidade 
de licitação nº 060/2022/dl/PMPa, protocolo nº 858036, publicada no 
mesmo doE.
oBJETo: Substituição de professores e/ou instrutores para ministrarem 
aulas no curso de formação de Praças - cfP 2022 - Polo iNTErior - MÓ-
dUlo i, em substituição à docentes diversos.
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE - GEral da PMPa
Belém, 03 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
comandante - Geral da PMPa

Protocolo: 860514
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

aPostiLaMeNto
.

8º aPostiLaMeNto 2022 – Pc/Pa
terMo de recoNHeciMeNto de dÍVida

aPoSTilaMENTo do TErMo dE rEcoNHEciMENTo dE dÍVida, firMa-
do ENTrE a Policia ciVil do ESTado do Pará E a EMPrESa NoVa 
forMalTa iNdÚSTria E coMÉrcio dE MaTEriaiS MiliTarES EirEli, 
iNScriTa No cadaSTro NacioNal dE PESSoa JUridica - cNPJ N° 
14.550.838/0001-63, Por rETificaÇÃo dE doTaÇÃo orÇaMENTária E 
NaTUrEZa dE dESPESa Na forMa aBaiXo.

a cláusula Quinta do contrato passa a ter a seguinte redação:
cláUSUla QUiNTa - da doTaÇÃo orÇaMENTária
os recursos para cobertura das despesas previstas no presente Termo de 
Reconhecimento de Dívida correrão por conta da seguinte classificação or-
çamentária:
função Programática: 40101.06.122.1297.8338; Elemento de despesa: 
339092; fonte: 0101
Belém/Pa, 03 de outubro de 2022.
_______________________________
Maria BETÂNia dE SoUZa BarroS
assessora de Planejamento e orçamento - aPo/Pc-Pa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 860539

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

LiceNÇa Por MotiVo de doeNÇa eM Pessoa da FaMiLia
Portaria Nº 263 de 28/09/2022 – daF

SErVidor: EdNa NErY dE SoUZa PadiM
carGo: PEriTo MEdico lEGiSTa MaTrÍcUla: 5205204/1
PErÍodo:04.04.2022 a 11.04.2022.

Protocolo: 860247

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 215 de 22/08/2022-daF
SErVidor: EdSoN fErrEira da SilVa
carGo:Médico legista, MaTrÍcUla: 5425565/2
PErÍodo:01.11.2022 à 30.11.2022.
TriÉNio: 04.06.2016 à 03.06.2019

Portaria Nº 241 de 20/09/2022-daF
SErVidor: MarcoS aNTÔNio PENa MUNiZ
carGo:Perito criminal, MaTrÍcUla: 5847230/1
PErÍodo:01.11.2022 à 30.11.2022.
TriÉNio: 03.09.2019 à 02.09.2022

Portaria Nº 255 de 20/09/2022-daF
SErVidora: ilaNa aNdrEiSE cUNHa riBEiro
carGo:farmacêutica Bioquímica, MaTrÍcUla: 54188031/2
PErÍodo:16.11.2022 à 15.12.2022.
TriÉNio: 01.12.2016 à 30.11.2019

Portaria Nº 256 de 21/09/2022-daF
SErVidora: cÉlia riBEiro QUEiroZ
carGo:assistente administrativo, MaTrÍcUla: 57214966/1
PErÍodo:01.11.2022 à 30.11.2022.
TriÉNio: 30.03.2015 à 29.03.2018

Portaria Nº 257 de 22/09/2022-daF
SErVidora: VaNJa Maria NaSciMENTo PiNTo
carGo:Perito criminal, MaTrÍcUla: 5449502/1
PErÍodo:01.11.2022 à 30.11.2022.
TriÉNio: 17.05.2017 à 16.05.2020

Protocolo: 860187
Portaria Nº 260 de 27/09/2022-daF

SErVidora:JoSiNEidE dE SoUSa SilVa
carGo:auxiliar operacional, MaTrÍcUla: 5890171/1
PErÍodo:03.11.2022 à 31.01.2023.
TriÉNioS: 06.05.2011 à 05.05.2014 e 06.05.2014 á 05.05.2017

Portaria Nº 261 de 27/09/2022-daF
SErVidora:lEidiaNY da SilVa rodriGUES
carGo:aux.Técnico de Perícias, MaTrÍcUla: 55588312/3
PErÍodo:03.11.2022 à 01.01.2023.
TriÉNio: 01.10.2012 à 30.09.2015

Protocolo: 860201

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1087/ 2022
JoaQUiM BaTiSTa frEiTaS dE araÚJo
MaTrÍcUla: 5156823/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 20/04/2022 a 22/04/2022  
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1939/ 2022
rENNEdY da MoTa MacEdo 
MaTrÍcUla: 5958886 
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 26/09/2022 a 27/09/2022  
oBJETiVo: rEaliZar PEricia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 860233
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Portaria N°. 1846/ 2022
HiNToN BarroS cardoSo JÚNior
MaTrÍcUla: 5205255/1 
carGo: Médico legista
NaUdilENE BaSToS dE frEiTaS
MaTrÍcUla: 595493
carGo: Enfermeiro do Trabalho
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 14/09/2022 a 19/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TEcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1821/ 2022
aNdErSoN HaGE oda 
MaTrÍcUla: 5920378
carGo: Motorista
Jadir aTaÍdE doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5325013/1
carGo: Perito criminal
raiMUNdo NoNaTo do NaSciMENTo alMEida
MaTrÍcUla: 5417031/2
carGo: Perito criminal
rodriGo coSTa fErrEira
MaTrÍcUla: 5889988
carGo: administrador
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 06/09/2022 a 11/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar rEProdUÇÃo SiMUlada.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1895/ 2022
EZio PirES dE SoUZa
MaTrÍcUla: 5952372/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 19/09/2022 a 23/09/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 860379
Portaria N°. 1873/ 2022 

JoSÉ aUGUSTo BarBoSa dE aNdradE
MaTrÍcUla: 55590287/2
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 11/09/2022 a 17/09/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 860386

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata
Protocolo da publicação: 841691
eXtrato do coNtrato Nº 72/2022, PUBLicado No diÁrio 

oFiciaL do estado do ParÁ Nº 35.082 ediÇÃo 
de 19/08/2022.

onde se lê:
Valor: r$ 16.889,10 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e 
dez centavos)
Leia-se:
Valor: r$ 17.965,00 (dezessete mil, novecentos e sessenta e cinco reais)

Protocolo: 860377

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4125/2022-daF/cGP, de 23/09/2022
o diretor administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1199798;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
fagner Junior Sá Moia, matrícula nº 57195868/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
70,00 (SETENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de urgências 
para custear transporte no municipio de igarapé-Miri.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 70,00

art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03 à 28/10/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4175/2022-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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1242667;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
ivan carlos feitosa Gomes, matrícula nº 57198371/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais e de pronto pagamento na viagem para os municípios de; Sali-
nópolis/Pa.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.000,00
3339036-r$- 1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03/10 a 15/10/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4177/2022-daF/cGP, de 28/09/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1245312;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Enivaldo Pardauil da costa, matrícula nº 57198277/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUINHENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municí-
pios de; Tailândia, conforme Processo de Diárias n° 2022/1235213.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 300,00
3339036-r$- 200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 17 a 31/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4179/2022-daF/cGP, de 28/09/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1220516;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
Maria ausineia ferreira oliveira, matrícula nº 57191246/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de 
pequeno vulto, emergenciais, e de pronto pagamento que possam vir a 
ocorrer nas áreas de responsabilidade da cirETraN de Santarém e de 
suas gerências diretamente subordinadas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 2.000,00
3339036-r$- 2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4190/2022-daF/cGP, de 28/09/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1213101;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jonelson Pantoja da Silva, matrícula nº 54196443/4.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de 
pequeno vulto, emergenciais, e de pronto pagamento que possam vir a 



diário oficial Nº 35.140  33Terça-feira, 04 DE OUTUBRO DE 2022

ocorrer nas áreas de responsabilidade da cirETraN de igarapé Miri e de 
suas gerências diretamente subordinadas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.000,00
3339036-r$- 1.000,00
3339039-r$- 2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4191/2022-daF/cGP, de 28/09/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1223167;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
Meire Simone ribeiro Marques, matrícula nº 57194188/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
80,00 (OITENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergen-
ciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municípios 
de; Santa izablel do Pará, conforme Processo de diárias n° 2022/1200755.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 80,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03/10 a 07/10/2022, 10/10 a 14/10/2022,
17/10 a 21/10/2022, 24/10 a 28/10/2022 e 31/10 a 04/11/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 860301

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 4160/2022-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 2022/1235323;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MARITUBA – 17/10 a 31/10/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem como de-
senvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

nome matricula
ademilton Vaz de Quadros 57230538/1
Mauro luiz da Silva costa 57194178/2

Eudo Mamede da costa Junior 57212965/2
alberto Jansen ferreira 57231977/1

Jacson cleiton de Melo Saraiva 57200226/1
Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136/2

fernando antônio filizzola Bentes filho 54192715/2
Benedito Nascimento Sidônio 57226314/1

Normando Queiroz Borges 57194381/2
antonio luiz rodrigues Neri 54187949/2

luciano Batista Santos Braga 57201668/2
José roberto dos Santos ferreira 57208054/1

Haroldo Thiago Monteiro de oliveira 57230558/1
Marcus roberto Saldanha Batista 57228955/1

adenilson Martins Nascimento 54193763/3
Edilson Biá Viana 57226741/1

Soraia Selma andrade cardoso 57202052/1
cláudio José fonseca Monteiro 57228801/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4163/2022-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 2022/1223293;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E QUaTro E MEia (24 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 

Belém para os municípios de iTaiTUBa – 05/10 a 09/10/2022, NoVo Pro-
GrESSo – 10/10 a 12/10/2022, SaNTarÉM – 13/10 a 19/10/2022, MoNTE 
alEGrE – 20/10 a 23/10/2022, MEdicilÂNdia – 24/10 a 26/10/2022, 
ALTAMIRA – 27/10 a 29/10/2022, a fim de Realizar vistoriaws técnicas para 
credenciamento e renovação de credenciamento de cfc’S.

nome matricula
antonio do carmo Braga filho 57192792/1

Eliene carvalho Moura 80845577/1
raimundo fabio de Paiva 57174397/2

Márcio luiz araújo Bittencourt 57202609/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4165/2022-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 2022/1120598;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Mu-
nicípio de Santa izabel do Pará para os municípios de ViGia – 03/10 a 
28/10/2022, a fim de Atender e conduzir Processos de veículos na CIRE-
TraN do referido município, conforme solicitação.

nome matricula
Eduardo Monteiro de araújo 5963952/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4166/2022-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 2022/1235766;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MARITUBA – 18/10 a 31/10/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem como 
desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

nome matricula
Klécio de Tarcio Brito Pereira 57214999/1

Kelly da Silva alves 57227729/1
Kelly Maia Santana 57228950/1

Kátia regina oliveira cruz 5799457/1
luciano azevedo Nascimento 57214954/1
rosivaldo oliveira de Sousa 57193604/2

ivan luis da conceição Jaster 57198279/1
andré dos reis Piquet 57198260/1

Sandro araújo da costa 57211244/2
francisco Mauro Santa rosa Novaes 57226391/1

Sandro da Silva Soares 57194202/3
roberta rossy da Silva franco da costa 57193812/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4168/202-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 2022/1234683;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Acará no período de 17 à 31/10/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cum-
primento a cronograma da ações determinadas pela dTo, em especial por 
ocasião da manutenção de uma das pontes do complexo alça Viária do 
Pará.

nome matricula

Márcio odilio cerveira de oliveira 57202286/1

Gilson clay Modesto de campos 57212328/2

daniel Souza campelo 57190500/2

Bruno Moreira dos Santos calumby 57198289/1

Marcus césar rodrigues Moraes 57189262/2

alcir ferreira Quadros 57227594/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 4169/2022-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 2022/1235213;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de TAILÂNDIA – 17/10 a 31/10/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem como de-
senvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

nome matricula
Paulo roberto carneiro Barroso 57227620/1

osvaldo Batista de oliveira Junior 57194796/2
Melquizedec dos Santos andrade 54189205/2

Marcos allan dos Santos Brito 57232048/1
Wil Mauricio de aragão rocha 57200272/1
fabrício José Pantoja ferreira 57200278/1
Enivaldo Pardauil da costa 57198277/1

ricardo Peixoto Mendes 57203600/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4170/202-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 2022/1235659;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 19 à 31/10/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cumpri-
mento a cronograma da ações determinadas pela dTo, em especial para 
atender ao longo do trecho (KM-0 a KM-18) da rodovia da Br-316, em 
cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
anderson felipe Soares Pereira 5958744/1

raul Braga da costa 57217498/2
rosemar flávio Marques franco Junior 57226823/1

Sandro félix Brasil 57205274/1
Maria da Silva Sousa 57226370/1

Marivaldo lima de araujo 5820588/1
lailton Santos do Nascimento 57200227/1

Ednelson amaral Serrão 57200234/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4171/2022-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 2022/1234502;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para os municípios de ACARÁ – 17/10 a 31/10/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, acompanhar 
os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos de carga na 
balança localizada no referido Município.

nome matricula

adenor de Jesus Guedes 54186678/3

Marcela de Jesus Pinheiro 57228952/1

raimundo da costa cunha 57198617/1

Peter Mendes Pereira 57226369/1

Britis Helena Valente do carmo 57202136/2

lícia Maria dos Santos freire 5638704/1

Petronius de Jesus farias da cruz 54191564/2

Mauro Moura da Silva 54195728/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4173/2022-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 2022/1235484;

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MARITUBA – 17/10 a 30/10/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem como 
desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

nome matricula
rosemiro filho de freitas Maués 57195019/2

frederico costa lins 57176371/2
charles Santos e cunha 54191524/2

antonieta cristina araújo carvalho athayde 5632994/2
Joelma lima Barbosa dos Passos 57212280/2
cláudia deolinda alvarez félix 57226873/1
charles Yuri Souza de castro 57232049/1
Silverton dos Santos Gomes 57227376/1

iolete Maria dos Santos anderson 54191814/3
Hércules farias da rocha 57209343/2

Hiran costa Mesquita 5805201/3
Katy Keizer de lima lima 57228290/1

Sidclei furtado farias 5921334/1
leidyane Marques Machado 57200238/1
Marisandra Maia da Silva 57198274/1

Sônia Maria lima da costa 57200228/1
Vera Márcia da Silva Paredes 57194771/2

Pedro Hugo de lima filho 57226484/1
cláudia da Silva Nascimento 57224176/2

carla do Socorro Estumano de Sena 57203709/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4174/202-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 2022/1235420;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Marituba no período de 17 à 31/10/2022, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em 
cumprimento a cronograma da ações determinadas pela dTo, em especial 
para atender ao longo do trecho (KM-0 a KM-18) da rodovia da Br-316, em 
cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
lorena Suelen de Souza costa 57232111/1

Hamilton Barbosa da Silva Júnior 57198269/1
Ellen correa fortunato 57210661/2

orivaldo rodrigues dos Santos 57228929/1
Gustavo alex Santos de oliveira 57226721/1

rita de cássia Moreira de Melo Pompeu 57205875/1
Jorge fernando dos Santos Tuma 57198267/1

Eduardo Valério amaral cavalcante 57198618/1
Thyago fernando Pinheiro de lima 57201687/2

João das Merces oliveira Júnior 57226382/1
rosana abreu fernandes 57226481/1
fábio Máximo da Silva 57211773/2

almir dos Santos da Silva 57191487/2
luiz rabello Junior Melo 57205417/1

Waldir fernando accarino Grobério 5169593/3
Madson William rodrigues de leão 57199356/2

João dhiogo Pinheiro e Souza 57230579/1
inaldo carlos costa araujo 57211166/2

José Humberto daniel lisboa 5557135/2
daniel figueiredo Guerreiro 57198721/1

Willy de Souza Pena 57198712/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4186/2022-daF/cGP, de 28/09/2022
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 2022/1236070;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de SETE E MEia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
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para os municípios de SÃO FÉLIX DO XINGU – 06/10 a 13/10/2022, a fim 
de prestar atendimento de habilitação durante a Banca itinerante de 1º 
fase de cNH.

nome matricula
fernando Jorge do carmo 55588473/1
rubenil Pinheiro de Barros 57176492/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4187/2022-daF/cGP, de 28/09/2022
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 2022/1236087;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de SÃo MiGUEl do GUaMá – 07/10 a 12/10/2022, a 
fim de prestar apoio para a Banca Itinerante de 1ª Fase de CNH no muni-
cípio de São Miguel do Guamá/Pa.

nome matricula
Waldir de azevedo repolho 54194159/2
rodrigo castro dos Santos 80845467/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4189/2022-daF/cGP, de 28/09/2022
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 2022/1145362;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de abaetetuba para os municípios de Eldorado doS caraJáS – 03/10 
a 28/10/2022, a fim de prestar serviços de vistoriador na CIRETRAN do 
referido município, conforme solicitação.

nome matricula
alexsander dias lima 57230535/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 860296
Portaria Nº 4157/2022-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 2022/1230106;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e duas meia (22 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de ananindeua – 05/10/2022, Marituba – 06/10/2022, 
Nova Timboteua – 07 à 13/10/2022, Bonito – 14 à 19/10/2022, Tracua-
teua/Belém – 20 à 27/10/2022, a fim de realizar estudo de viabilidade para 
subsidiar a gestão na tomada de decisão para reclassificação ou implanta-
ção de cirETraNs e Posto avançado.

nome matricula

Mauricélia Silva rodrigues carvalho 54196945/3

Kleber Bezerra Salim 57175749/1

roselya lima de amorim 3266354/1

cristovão repolho Vieira 57195077/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 860204
Portaria Nº 4183/2022-daF/cGP, de 28/09/2022.

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 2022/1249849;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUiNZE E MEia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de SaNTa BárBara – 15/10 a 30/10/2022, a 
fim de acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para prestar apoio 
administrativo, realizando as atividades correlatas a sua área de atuação.

NoMe MatricULa
rUBENS PErEira dE SoUZa 80845488 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4180/2022-daF/cGP, de 28/09/2022.
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 2022/1245025;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de SETE E MEia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de SANTA BÁRBARA – 27/10 a 03/11/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em cumpri-
mento ao planejamento de ações determinadas pela diretoria Técnica e 
operacional.

NoMe MatricULa
iZaUra ValadarES dE SoUZa 57211114 /2
GilVaN raBElo NorMaNdES 57193929 /2

SaNdra PaUla doS rEMÉdioS cUNHa dE oliVEira 57202190 /1
GilVaN VEloSo crUZ 57213689 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4184/2022-daF/cGP, de 28/09/2022.
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 2022/1244842;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTro E MEia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de SaNTa BárBara – 20/10 a 24/10/2022, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em 
cumprimento ao planejamento de ações determinadas pela diretoria Téc-
nica e operacional.

NoMe MatricULa
GilVaN raBElo NorMaNdES 57193929 /2

MaUro cloViS GoMES da SilVa 57227318 /1
SaNdra PaUla doS rEMÉdioS cUNHa dE oliVEira 57202190 /1

iZaUra ValadarES dE SoUZa 57211114 /2
GilVaN VEloSo crUZ 57213689 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4181/2022-daF/cGP, de 28/09/2022.
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 2022/1248238;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de oiTo E MEia (08 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de NoVa TiMBoTEUa – 20/10 a 23/10/2022, PEiXE 
BOI – 24/10 a 28/10/2022,  com a finalidade de realizar os trabalhos de 
levantamento técnico e de área para instalação e funcionamento de Ba-
lanças nas rodovias Estaduais que se localizam nos referidos municipios.

NoMe MatricULa
Maria dE loUrdES fErrEira BaTiSTa 54187987 /3

JorGE alBErTo lUZ BaHia filHo 57227367 /1
SÍlVio NaZarENo dE MoraES 57201601 /1

WalMEro JESUS coSTa 57226865 /1
PriScYla roMaN ViEira 57200275 /1

  
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4182/2022-daF/cGP, de 28/09/2022.
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 2022/1249923;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUiNZE E MEia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de SALINÓPOLIS – 15/10 a 30/10/2022, a fim de 
acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio administrativo, 
realizando as atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
Maria Sueli damasceno do Nascimento 3265803 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4153/2022-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.
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coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1117398;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para a município de Bragança no período de 03 à 28/10/2022, a fim 
de realizar retaguarda de cNH, na cirETraN do referido municipio.

NoMe MatricULa
Macial MacliN ValE da SilVa 80845475 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4178/2022-daF/cGP, de 28/09/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1246114;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
olinda Maria Vidal de lima Jatene, matrícula nº 5437687/2, no cargo de 
assessor, lotado na dG/GaBiNETE.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de pe-
queno vulto, emergenciais, e de pronto pagamento que possam vir a ocor-
rer nas áreas de responsabilidade do Gabinete da diretoria Geral e de suas 
gerências diretamente subordinadas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº  4162/202-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 2022/1145913;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Bragança no período de 03 à 28/10/2022, a fim de 
realizar de atender e concluir processos de veículos, no referido municipio.

NoMe MatricULa
aNÍBal NaZarENo fErrEira BENTES 3338541  /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4161/202-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 2022/1227250;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de altamira – 10/10/2022, Santarém – 11 à 16/10/2022, 
Monte alegre – 17 à 19/10/2022, alenquer – 20 à 23/10/2022, altamira/
Belém – 24 à 25/10/2022, a fim de realizar acompanhamento dos serviços 
de fiscalização eletrônica (RADARES) nas regiões de integração do Xingú 
e Baixo amazonas, contrato 025/2020, nas Pa-431, Pa-370, Pa-153, Pa-
457, Pa-255, Pa-423.

NoMe MatricULa
iVaN caMPoS BEZErra 3261891  /1

EdUardo raBElo frEirE 57190748 /1
oriValdo caSTro doS SaNToS 3262057  /1
MaNoEl JoÃo raMoS da coSTa 4001427  /

rildo cÉSar diaS arrifaNo 57192790 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4159/2022-daF/cGP, de 27/09/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-  Pa,usando das atribuições que lhe foram delegadas 
através da  Portaria 3057/2019-dG/cGP;
coNSidEraNdo a solicitação constante no Processo nº 2022/1100865;
r E S o l V E  :
rETificar a Portaria nº 3823/2022-daf/cGP de 05/09/2022, publicada 
no doE nº 35.109 de 09/09/2022, que autorizou o deslocamento dos 
servidores francisco Junior Trindade de oliveira, cleber carlos cardoso 
Matos,Tayenne Brito conde, Edmundo lopes de Sousa , andréa Santana 
de Oliveira, Valnice Maciel de Almeida, Maria Odete de Lima Teixeira, a fim 

de prestar treinamento de atualização aos Gerentes das cirETraN’S, e 
levantamento de demandas relacionadas a recursos humanos, patrimônio, 
almoxarifado e protocolo e arquivo.
onde se lê: Período de 26/09 à 29/09/2022
leia-se: Período de 26/09 à 30/09/2022
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo E financeiro

Portaria Nº 4158/2022-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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1227111;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
cícero Sander Prudente, matrícula nº 5858666 /2, no cargo de Vistoriador, 
lotado na cirETraN de redenção.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir despe-
sas com transporte para o municipio de Ourilândia do Norte.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-150,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 10/10 a 04/112022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 4192/2022-daF/cGP, de 29/09/2022.
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 2022/1234701;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e uma (21) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de Bragança/Belém – 05 à 11/10/2022, Parauapebas/Belém 
– 13 à 18/10/2022, cametá/Belém – 20 à 25/10/2022, Jacundá/Belém 
– 27 à 30/10/2022, a fim de realizar visita técnica e administrativa nas 
cirETraNs dos referidos municípios.

NoMe MatricULa
roSa Maria frEiTaS fErrEira 57176560 /1

JUliaNa da SilVa MaToS 5946568  /3
ETElViNa JUlia falcao ValENTE 5953697  /1

TÂNia do Socorro SoUZa MENdES 3263860  /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4193/2022-daF/cGP, de 29/09/2022.
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 2022/1230563;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezessete (17) diárias aos servidores abaixo 
especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municípios de Tailândia/Belém – 03 à 06/10/25022, Itupiranga/Belém – 14 
à 18/10/2022, rondon do Pará/Belém – 21 à 25/10/2022, redenção/Be-
lém – 28/10 à 01/11/2022, a fim de realizar visita técnica e administrativa 
nas cirETraNs dos referidos municipios.

NoMe MatricULa
aNa caroliNa MacHado SaMPaio 57193586 /1

fErNaNda JaTENE EWErToN 5884004  /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 860591

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1142/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 31 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
CONSIDERANDO os autos da Sindicância Administrativa Investigativa nº 
6286/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas irregularidades ocorri-
das na cela especial do Presídio Estadual Metropolitana i, em 27/07/2020;
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coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar em 
face do servidor a.V.S.r.l. (M.f.: 5949761), objetivando apurar a respon-
sabilidade administrativa e/ ou funcional, com fulcro no art. 177, ii, iii, Vi 
c/c art. 189, caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE SiNdicÂNcia adMiNSiTraTiVa diSciPliNar em desfavor do servidor 
a.V.S.r.l. (M.f.: 5949761), objetivando apurar a responsabilidade admi-
nistrativa e/ ou funcional, por suposta, conduta excessiva durante procedi-
mento de segurança. o servidor incorreu, em tese, nos art. 177, ii, iii, Vi 
c/c art. 189, caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 860404
Portaria Nº 1140/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 31 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
CONSIDERANDO os autos da Sindicância Administrativa Investigativa nº 
6321/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas avarias no veículo 
ETioS, placa PTa-3027, conduzida pelo agente penitenciário, conforme me-
morando nº 06/2021-cTraNS/SEaP, de 04/01/2021, PaE nº 2021/3524;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar em 
face do servidor H.a.M. (M.f.: 5940709), objetivando apurar a responsabi-
lidade administrativa e/ ou funcional, com fulcro no art. 177, Vi, art. 178, 
XVii c/c art. 189, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE SiNdicÂNcia adMiNSiTraTiVa diSciPliNar em desfavor do servidor 
H.a.M. (M.f.: 5940709), objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ ou funcional, por supostamente, ocasionar avarias no veículo 
ETioS, placa PTa-3027. o servidor incorreu, em tese, nos art. 177, Vi, art. 
178, XVii c/c art. 189, caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 860397
Portaria Nº 1141/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 31 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
CONSIDERANDO os autos da Sindicância Administrativa Investigativa nº 
6417/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncias de suposta conduta 
desurbana do servidor, lotado no centro de recuperação regional de ca-
metá-crcaM, no dia 23/08/2021, conforme ofício interno nº 248/2021/
crrcaM/SEaP, datado de 23/08/2021, encaminhado via e-mail, no dia 
28/09/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar em 
face do servidor V.P.r.E. (M.f.: 5934116), objetivando apurar a responsa-
bilidade administrativa e/ ou funcional, com fulcro no art. 177, ii e Vi, art. 
178, Xi c/c art. 189, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE SiNdicÂNcia adMiNSiTraTiVa diSciPliNar em desfavor do servidor 
V.P.r.E. (M.f.: 5934116), objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ ou funcional, por supostamente, faltar com urbanidade aos ser-
vidores com outros vínculos funcionais e tratar de interesse pessoal, em 
detrimento da dignidade da função pública. o servidor incorreu, em tese, 
nos art. 177, ii e Vi, art. 178, Xi c/c art. 189, caput, todos da lei Estadual 
nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 860400
Portaria Nº 1144/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 31 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
CONSIDERANDO os autos da Sindicância Administrativa Investigativa nº 
7017/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o fato narrado no despacho, 
encaminhado pelo diretor de administração Penitenciária, referente à su-
posta conduta funcional incompatível com o perfil operacional de servidor, 
quando mobilizado para a força-Tarefa;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar em 
face do servidor J.M.S. (M.f.: 5947051), objetivando apurar a responsabi-
lidade administrativa e/ ou funcional, ao supostamente, apresentar perfil 
profissional incompatível com os operacionais que integram a Força-Tarefa, 
com fulcro no art. 177, ii, iii, Vi c/c art. 189, caput, todos da lei Estadual 
nº 5.810/1994-rJU;

rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE SiNdicÂNcia adMiNSiTraTiVa diSciPliNar em desfavor do servi-
dor J.M.S. (M.f.: 5947051), objetivando apurar a responsabilidade admi-
nistrativa e/ ou funcional, ao supostamente, apresentar perfil profissional 
incompatível com os operacionais que integram a força-Tarefa. o servidor 
incorreu, em tese, no art. 177, ii, iii, Vi c/c art. 189, caput, todos da lei 
Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 860409
Portaria Nº 1148/2022-cGP/seaP
BeLÉM (Pa), 31 de aGosto de 2022.

rENaTo NUNES VallE, corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas 
atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
CONSIDERANDO os autos da Sindicância Administrativa Investigativa nº 
6957/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados em e-mail 
encaminhado por advogado, a fim de denunciar conduta de policial penal 
lotado em unidade prisional de redenção/Pa;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar em 
face do servidor r.r.B. (M.f.: 5954157), objetivando apurar a responsabili-
dade administrativa e/ ou funcional, por supostos indícios de inobservância 
aos deveres funcionais e sanções punitivas, com fulcro no art. 177, Vi c/c 
art. 178, X e art. 189, caput,  todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE SiNdicÂNcia adMiNSiTraTiVa diSciPliNar em desfavor do servidor 
r.r.B. (M.f.: 5954157), objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ ou funcional, por supostos indícios de inobservância aos deveres 
funcionais e sanções punitivas. a servidora incorreu, em tese, nos art. 177, 
Vi, art. 178, X  c/c art. 189, caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-
rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 860423
Portaria Nº 1147/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 31 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
CONSIDERANDO os autos da Sindicância Administrativa Investigativa nº 
6653/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos mencionados no ofício 
interno nº 0897/2021-cTMaBt/crraB/Pa, datado de 21/12/2021, encami-
nhado via PaE Nº 2021/1459401, referente a conduta funcional de policial 
penal;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e mate-
rialidade, pugnou pela instauração de Sindicância Administrativa Discipli-
nar em face da servidora i.l.N. (M.f.: 57214084), objetivando apurar a 
responsabilidade administrativa e/ ou funcional, por supostos indícios de 
inobservância aos deveres funcionais, ao negar-se realizar troca de rádio 
transmissor e ausentar-se do posto de serviço, com fulcro no art. 177, Vi 
c/c art. 189, caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE SiNdicÂNcia adMiNSiTraTiVa diSciPliNar em desfavor da servido-
ra i.l.N (M.f.: 57214084), objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ ou funcional, por supostos indícios de inobservância aos deveres 
funcionais, ao negar-se realizar troca de rádio transmissor e ausentar-se 
do posto de serviço. a servidora incorreu, em tese, nos art. 177, Vi c/c art. 
189, caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 860416
Portaria Nº 1357/2022-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 o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Inves-
tigativa nº 7042/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade 
funcional acerca das avarias detectadas no veículo locado fiaT croNoS, 
placa rNQ-3f54, conforme ofício interno nº 229/2022-cTraNS/SEaP, de 
21/09/2022;
art. 2 º - designar BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 
55585599 – Presidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 
– Membro; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Mem-
bro, para conduzirem as investigações.
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art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 860483
Portaria Nº 1358/2022-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, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199, da lei Es-
tadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa Nº 7210/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar às supostas agressões 
físicas à PPl WaNGlESoN fariaS da SilVa (iNfoPEN 69630), custodiado 
na cadeia Pública para Jovens e adultos-cPJa, conforme relatório de dili-
gência nº 29/2022-cGP/SEaP, de 14/09/2022.
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 5º- oficiar ao MPPa, acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 860485
Portaria Nº 1359/2022-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 o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Inves-
tigativa Nº 7211/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados 
em comunicação encaminhada via ofício interno nº 143/2022-PÓrTico 
do coMPlEXo dE SaNTa iZaBEl/SEaP, referente à conduta funcional de 
servidor pertencente à Unidade Prisional;
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 860489
Portaria Nº 1360/2022-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 o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Inves-
tigativa Nº 7212/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar às supostas agres-
sões físicas e maus-tratos à PPl rodolfo da SilVa fariaS (iNfoPEN 
102554), ocorrido entre o período de 25 e 26/09/2021, quando custodiado 
no centro de recuperação Penitenciário do Pará iii- crPP iii, conforme 
ofício nº 1070/2022-Vcor/rMB, de 12/09/2022;
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 5º- oficiar à Vcor/rMB acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 860493
Portaria Nº 1361/2022-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 o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;

rESolVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa Nº 7213/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar às supostas agressões 
à PPl EdMilSoN ricardo fariaS (iNfoPEN 70866), quando custodiado 
no centro de recuperação Penitenciário do Pará V- crPP V, conforme ofício 
nº 1204/2022-Vcor/rMB, de 13/09/2022;
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP;
art. 5º- oficiar à Vcor/rMB acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 860496
Portaria Nº 1362/2022-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 o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Inves-
tigativa Nº 7214/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar às supostas agres-
são à PPl aNdrÉ lUiZ doS SaNToS oliVEira (iNfoPEN 56566), quando 
custodiado no centro de recuperação Penitenciário do Pará iii- crPP iii, 
conforme ofício nº 1073/2022-Vcor/rMB, de 12/09/2022;
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 5º- oficiar à Vcor/rMB acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 860498
Portaria Nº 1363/2022-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 o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Inves-
tigativa Nº 7215/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas agressões 
físicas à PPl JoSÉ da SilVa roSa (iNfoPEN 127991), ocorrida em outu-
bro de 2021, quando custodiado no centro de recuperação Penitenciário 
do Pará ii- crPP ii, e, em 02/02/2022, já custodiado no centro de recu-
peração Penitenciário do Pará iii- crPP iii, conforme ofício nº 1209/2022-
Vcor/rMB, de 15/09/2022;
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 5º- oficiar à Vcor/rMB acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 860500
Portaria Nº 1364/2022-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 o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Inves-
tigativa Nº 7216/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas agressões 
físicas à PPl SaNdro rodriGo doS PaSSoS (iNfoPEN 26763), ocorridas 
em fevereiro e setembro de 2020, quando custodiado no centro de recu-
peração Penitenciário do Pará ii- crPP ii, conforme ofício nº 1210/2022-
Vcor/rMB, de 15/09/2022;
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art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 5º- oficiar à Vcor/rMB, acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 860503
Portaria Nº 1365/2022-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 o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Inves-
tigativa Nº 7217/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas agressões 
físicas à PPl ViTor da SilVa araUJo (iNfoPEN 26763), ocorridas em 
julho de 2021, quando de sua entrada no centro de recuperação Peniten-
ciário do Pará ii- crPP ii, conforme ofício nº 1066/2022-Vcor/rMB, de 
09/09/2022;
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 5º- oficiar à Vcor/rMB acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 860504
Portaria Nº 1366/2022-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 o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa Nº 7218/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão físi-
ca à PPl alaN fiGUEirEdo doS SaNToS (iNfoPEN 163642), custodiado 
no centro de recuperação de condenados de icoaraci - crci, conforme 
ofício nº 1214/2022-Vcor/rMB, de 22/09/2022;
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 5º- oficiar à Vcor/rMB acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 860506
Portaria Nº 1367/2022-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 o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Investi-
gativa Nº 7219/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas irregularida-
des na expedição de atestados de estudo e na apresentação de documen-
tos da PPl PaUlo ricardo da SilVa coSTa (iNfoPEN 86386), custodia-
do no centro de recuperação do coqueiro - crc, conforme despacho nº 
237.3, de 16/08/2022, e 253.1, 21/09/2022, da VEP/rMB;
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.

art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 5º- oficiar à VEP/rMB acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 860507
Portaria Nº 1288/2022-cGP/seaP 

BeLÉM-Pa, 27 de seteMBro 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 Discipli-
nar Nº 7198/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade admi-
nistrativa e funcional do servidor J.M.S. (funcional: 5947051), ao, supos-
tamente, apresentar perfil profissional incompatível com os operacionais 
que integram a Força-Tarefa, conforme Decisão da Sindicância Administra-
tiva investigativa nº 7017/2022. o servidor incorreu, em tese, no art. 177, 
ii, iii, 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 e à caEP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 860458
Portaria Nº 1289/2022-cGP/seaP 

BeLÉM-Pa, 27 de seteMBro 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 7199/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e funcional do servidor a.V.S.r.l. (funcional: 5949761), por 
suposta, conduta excessiva durante procedimento de segurança, conforme 
Decisão da Sindicância Administrativa Investigativa nº 6286/2021. O ser-
vidor incorreu, em tese, no art. 177, ii, iii, Vi c/c art. 189, caput, todos da 
lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; ElToN da coSTa fEr-
rEira, funcional: 57202521 – Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, 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 registro nos 
assentamentos funcionais e à caEP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 860460
Portaria Nº 1287/2022-cGP/seaP 

BeLÉM-Pa, 27 de seteMBro 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 7197/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e funcional do servidor J.f.f.o. (funcional: 5953996), por, 
supostamente, agredir fisicamente às PPL’s ANTONIEL DA SILVA ALVES 
(iNfoPEN 339101) e aNdrÉ MaX SoUZa MoTa (iNfoPEN 171140), con-
forme Decisão da Sindicância Administrativa Investigativa nº 6759/2022. 
o servidor incorreu, em tese, no art. 177, Vi c/c art. 178, X e art. 189, 
caput, 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;
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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 e à caEP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 860455
Portaria Nº 1290/2022-cGP/seaP 

BeLÉM-Pa, 27 de seteMBro 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 7200/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e funcional do servidor V.P.r.E. (funcional: 5934116), por, 
supostamente, faltar com urbanidade aos servidores com outros vínculos 
funcionais e tratar de interesse pessoal, em detrimento da dignidade da 
função pública, conforme Decisão da Sindicância Administrativa Investiga-
tiva nº 6417/2021. o servidor incorreu, em tese, nos art. 177, ii e Vi, art. 
178, Xi c/c art. 189, caput, 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 e à caEP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 860463
Portaria Nº 1291/2022-cGP/seaP 

BeLÉM-Pa, 27 de seteMBro 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 7201/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e funcional do servidor H.a.M. (funcional: 5940709), por, 
supostamente, ocasionar avarias no veículo ETioS, placa PTa-3027, con-
forme Decisão da Sindicância Administrativa Investigativa nº 6321/2021. 
o servidor incorreu, em tese, nos art. 177, Vi, art. 178, XVii c/c art. 189, 
caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores aNdrÉ SilVa 
dE oliVEira, funcional: 42811 – 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 e à caEP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 860465
Portaria Nº 1285/2022-cGP/seaP 

BeLÉM-Pa, 27 de seteMBro 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 7195/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e funcional da servidora i.l.N. (funcional: 57214084), por 
supostos indícios de inobservância aos deveres funcionais, ao negar-se 
realizar troca de rádio transmissor e ausentar-se do posto de serviço, con-

forme Decisão da Sindicância Administrativa Investigativa nº 6653/2022. 
a servidora incorreu, em tese, nos art. 177, 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 e à caEP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 860440
Portaria Nº 1149/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 31 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
CONSIDERANDO os autos da Sindicância Administrativa Investigativa nº 
6759/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão física aos 
PPl’s aNToNiEl da SilVa alVES (iNfoPEN 339101) e aNdrÉ MaX SoUZa 
MoTa (iNfoPEN 171140), custodiados na central de Triagem Masculina de 
Marabá-cTMM, ocorridos no dia 15/04/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar em 
face do servidor J.f.f.o. (M.f.: 5953996), objetivando apurar a responsa-
bilidade administrativa e/ ou funcional, por supostamente, agredir fisica-
mente as PPl’s aNToNiEl da SilVa alVES (iNfoPEN 339101) e aNdrÉ 
MaX SoUZa MoTa(iNfoPEN 171140), quando custodiados na central de 
Triagem Masculina de Marabá-cTMM, ocorrida no dia 15/04/2021, com ful-
cro no art. 177, Vi c/c art. 178, X e art. 189, caput,  todos da lei Estadual 
nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE SiNdicÂNcia adMiNSiTraTiVa diSciPliNar em desfavor do servidor 
J.f.f.o. (M.f.: 5953996), objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ ou funcional, por supostamente, agredir fisicamente as PPL’s AN-
ToNiEl da SilVa alVES (iNfoPEN 339101) e aNdrÉ MaX SoUZa MoTa 
(iNfoPEN 171140). o servidor incorreu, em tese, nos art. 177, ii e Vi, 
art. 178, Xi c/c art. 189, caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 860433
Portaria Nº 1286/2022-cGP/seaP 

BeLÉM-Pa, 27 de seteMBro 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 7196/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e funcional do servidor r.r.B. (funcional: 5954157), por 
supostos indícios de inobservância aos deveres funcionais e sanções pu-
nitivas, conforme Decisão da Sindicância Administrativa Investigativa nº 
6957/2022. a servidora incorreu, em tese, no art. 177, Vi c/c art. 178, X e 
art. 189, caput, 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 e à caEP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 860446
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tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
aTo: TErMo dE diSTraTo
- Término de Vínculo: 02/10/2022
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Servidor Temporário: THENNYSSoN fErrEira da SilVa
Matrícula: 5953038/1– aGENTE PENiTENciário
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 860524

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1278/2022-cGP/seaP, de 
22/09/2022, PUBLicada No doe Nº 35.130, de 27/08/2022, 
reFereNte À iNstaUraÇÃo do Processo N° 7188/2022.

oNde se LÊ: “rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, M.f.: 54196889 – 
Presidente”;
Leia-se: “BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, M.f.: 55585599 – Presidente”.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará

Protocolo: 860481

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 061/2020
Termo aditivo: 4
data da assinatura: 01/10/2022
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Do prazo de vigência.
Motivo: o prazo de vigência será prorrogado pelo período de 12 (doze) 
meses, iniciando em 03/10/2022 e encerrando em 02/10/2023, sob a luz 
dos ditames do art. 57, ii da lei nº 8.666/93, permanecendo o valor global 
do contrato de r$ 5.785.047,87.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.8283 
- Gerenciamento do Serviço Penitenciário. Natureza de despesa 339033 
fonte 0101 Plano interno: 1050008283c
Processo: 2020/317789
contrato: 061/2020
Exercício: 2022
contratado: TraNSKallEdY TraNSPorTE lTda – EPP
cNPJ: 03.861.897/0001-36
Endereço: rua ruth Passarinho, s/n, Bonito/ Pa.
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - Secretá-
rio de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 860474

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº: 01136/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

Servidor(es):
5937517; SioNE cUSTodio da SilVa; Policial PENal; Perío-
do: 12/09/2022 a 12/09/2022 origem: MaraBá; destino: iTUPi-
raNGa; objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdi-
ÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.; diária(s): ½ (meia diária); 
5957807; dorilENE SoarES SilVa; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 12/09/2022 a 12/09/2022 origem: MaraBá; destino: iTU-
PiraNGa; objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdi-
ÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.; diária(s): ½ (meia diária); 
5954152; MariSa SiMoES carValHEira; Policial PENal; Perí-
odo: 12/09/2022 a 12/09/2022 origem: MaraBá; destino: iTUPi-
raNGa; objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdi-
ÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.; diária(s): ½ (meia diária); 
5830842; JoSiMar MariNHo dE SoUSa; MoToriSTa; Perío-
do: 12/09/2022 a 12/09/2022 origem: MaraBá; destino: iTUPi-
raNGa; objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdi-
ÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.; diária(s): ½ (meia diária) 
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860543
diÁria

Portaria Nº: 01139/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5856345; EdSoN alaN fErNaNdES SacraMENTo; Policial PE-
Nal; Período: 26/09/2022 a 27/09/2022 origem: aNaNiNdEUa; des-
tino: GoiaNÉSia do Pará; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTici-
Par dE SESSÃo dE TriBUNal dE JÚri.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia); 
5950085; KEYlla daNiEllY PErEira cadETE ; Policial PENal; Pe-
ríodo: 26/09/2022 a 27/09/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: 
GoiaNÉSia do Pará; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar 
dE SESSÃo dE TriBUNal dE JÚri.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia); 
5847982; SiMoNE HErcUlaNo dE BarroS; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 26/09/2022 a 27/09/2022 origem: aNaNiNdEUa; des-
tino: GoiaNÉSia do Pará; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTici-
Par dE SESSÃo dE TriBUNal dE JÚri.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia); 
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860547

diÁria
Portaria Nº: 01141/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

Servidor(es):
5949887; HErMESSoN ENriQUE liMa doS SaNToS; Policial PE-
Nal; Período: 22/09/2022 a 22/09/2022 origem: aNaNiNdEUa; desti-
no: caSTaNHal; objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aU-
diÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.; diária(s): ½ (meia diária); 
57203228; KaTia QUEiroZ alEXaNdrE; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 22/09/2022 a 22/09/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: 
caSTaNHal; objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdi-
ÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.; diária(s): ½ (meia diária); 
5918528; PaBlo aNdrYWS roMUlo SilVa roXo; Policial PE-
Nal; Período: 22/09/2022 a 22/09/2022 origem: aNaNiNdEUa; desti-
no: caSTaNHal; objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aU-
diÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.; diária(s): ½ (meia diária); 
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860550
diÁria

Portaria Nº: 01145/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5954152; MariSa SiMoES carValHEira; Policial PENal; Pe-
ríodo: 28/09/2022 a 01/10/2022 origem: MaraBá; destino: rE-
dENÇÃo; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SES-
SÃo dE TriBUNal dE JÚri.; diária(s): 3 e ½ (três e meia); 
5920730; WalNEi dE NaZarE alVES dE araUJo; MoToriS-
Ta; Período: 28/09/2022 a 01/10/2022 origem: MaraBá; desti-
no: rEdENÇÃo; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE 
SESSÃo dE TriBUNal dE JÚri.; diária(s): 3 e ½ (três e meia); 
5922876; SaMara caNdido dE liMa; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 28/09/2022 a 01/10/2022 origem: MaraBá; desti-
no: rEdENÇÃo; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE 
SESSÃo dE TriBUNal dE JÚri.; diária(s): 3 e ½ (três e meia); 
5937517; SioNE cUSTodio da SilVa; Policial PENal; Perí-
odo: 28/09/2022 a 01/10/2022 origem: MaraBá; destino: rE-
dENÇÃo; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SES-
SÃo dE TriBUNal dE JÚri.; diária(s): 3 e ½ (três e meia); 
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860557
diÁria

Portaria Nº: 01146/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5921566; rafaEla Maria colarES ViaNa; TEcNico EM GESTao dE iNfra
-ESTrUTUra/arQUiTETUra; Período: 16/09/2022 a 16/09/2022 origem: 
BElÉM; destino: caSTaNHal; objetivo: acoMPaNHoU a ViSiTa TÉcNica 
Para rEaliZaÇÃo do lEVaNTaMENTo do ESPaÇo fÍSico E ENTENdi-
MENTo do flUXoGraMa Na UNidadE ccrcaST.; diária(s): 1 (uma diária); 
5952340; PEdro HENriQUE MacHado da SilVa; ElETriciSTa; Pe-
ríodo: 16/09/2022 a 16/09/2022 origem: BElÉM; destino: caSTa-
NHal; objetivo: acoMPaNHoU a ViSiTa TÉcNica Para rEaliZa-
ÇÃo do lEVaNTaMENTo do ESPaÇo fÍSico E ENTENdiMENTo do 
flUXoGraMa Na UNidadE ccrcaST.; diária(s): 1 (uma diária); 
5159512; lUiZ carloS riBEiro alBUQUErQUE; MoToriSTa; Pe-
ríodo: 16/09/2022 a 16/09/2022 origem: BElÉM; destino: caSTa-
NHal; objetivo: coNdUZir a VTr, coM oS SErVidorES do cEar 
E GSG, ao MUNÍciPio dE caSTaNHal.; diária(s): 1 (uma diária); 
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860558
diÁria

Portaria Nº: 01150/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
55585599; BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa; aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo; Período: 06/11/2022 a 16/11/2022 origem: BElÉM; des-
tino: SÃo fÉliX do XiNGU; objetivo: iNSTrUÇÃo dE SiNdicÂNciaS 
aadiNiSTraTiVaS iNVESTiGaTiVaS E diSciPliNarES, BEM coMo 
ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS diSciPliNrES JUNTo a UNidadE Pri-
SioNal dE SÃo fEliX do XiNGU.; diária(s): 10 e ½ (dez e meia); 
54185834; rodolfo raPHaEl SoarES PaNToJa; aGENTE PENiTEN-
ciário; Período: 06/11/2022 a 16/11/2022 origem: BElÉM; destino: 
SÃo fÉliX do XiNGU; objetivo: iNSTrUÇÃo dE SiNdicÂNciaS aadi-
NiSTraTiVaS iNVESTiGaTiVaS E diSciPliNarES, BEM coMo Pro-
cESSoS adMiNiSTraTiVoS diSciPliNrES JUNTo a UNidadE Pri-
SioNal dE SÃo fEliX do XiNGU.; diária(s): 10 e ½ (dez e meia); 
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860564
diÁria

Portaria Nº: 01142/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5954280; cHaiaNY roliM frEiTaS; Policial PENal; Período: 16/07/2022 a 
20/07/2022 origem: SaNTarÉM; destino: BElÉM; objetivo: EScolTar o 
PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 4 e ½ (quatro e meia); 
5954036; JoSiEl carNEiro PiNHEiro; Policial PENal; Pe-
ríodo: 16/07/2022 a 20/07/2022 origem: SaNTarÉM; des-
tino: BElÉM; objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM cará-
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TEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 4 e ½ (quatro e meia); 
5909002; PEdro JardEl aNJoS SoUSa; MoToriS-
Ta; Período: 16/07/2022 a 20/07/2022 origem: SaNTa-
rÉM; destino: BElÉM; objetivo: EScolTar o PPl EM cará-
TEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 4 e ½ (quatro e meia); 
5957800; SaMara carValHo BaTiSTa; aGENTE PENiTEN-
ciário; Período: 16/07/2022 a 20/07/2022 origem: SaNTa-
rÉM; destino: BElÉM; objetivo: EScolTar o PPl EM cará-
TEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 4 e ½ (quatro e meia); 
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860552
diÁria

Portaria Nº: 01144/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5949757; aNdErSoN carrEra alEiXo; Policial PENal; Perío-
do: 21/09/2022 a 21/09/2022 origem: MariTUBa; destino: Ma-
racaNÃ; objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdi-
ÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.; diária(s): 1 (uma diária); 
7008476; cElY dE JESUS coElHo; Policial PENal; Período: 
21/09/2022 a 21/09/2022 origem: MariTUBa; destino: Mara-
caNÃ; objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊN-
cia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.; diária(s): 1 (uma diária); 
5949544; JoSE BENTo NoGUEira NETo; Policial PENal; Perío-
do: 21/09/2022 a 21/09/2022 origem: MariTUBa; destino: Ma-
racaNÃ; objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdi-
ÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.; diária(s): 1 (uma diária); 
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860554
diÁria

Portaria Nº: 01147/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
54181670; HaGlaYSoN BENEdiTo dE oliVEira MaToS; aGENTE 
PENiTENciário; Período: 15/09/2022 a 15/09/2022 origem: caS-
TaNHal; destino: ParaGoMiNaS; objetivo: coNdUZir VTr coM 
PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 1 (uma diária); 
57211877; PaUlo criSTiaNo MarTiNS fraNca; aGENTE PENiTENci-
ário; Período: 15/09/2022 a 15/09/2022 origem: caSTaNHal; des-
tino: ParaGoMiNaS; objetivo: acoMPaNHoU a ViSiTa TÉcNica Para 
rEaliZaÇÃo do lEVaNTaMENTo do ESPaÇo fÍSico E ENTENdiMEN-
To do flUXoGraMa Na UNidadE ccrcaST.; diária(s): 1 (uma diária); 
5895658; JoSE EdlaNSaN SoUSa dE oliVEira; aGENTE PENiTENci-
ário; Período: 15/09/2022 a 15/09/2022 origem: caSTaNHal; des-
tino: ParaGoMiNaS; objetivo: acoMPaNHoU a ViSiTa TÉcNica Para 
rEaliZaÇÃo do lEVaNTaMENTo do ESPaÇo fÍSico E ENTENdiMEN-
To do flUXoGraMa Na UNidadE ccrcaST.; diária(s): 1 (uma diária); 
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860560
diÁria

Portaria Nº: 01149/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5954434; MaX JUNior PorTilHo diaS; Policial PENal; Período: 
26/09/2022 a 27/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; desti-
no: GoiaNÉSia do Pará; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTici-
Par dE SESSÃo dE TriBUNal dE JÚri.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia); 
5954386; MarloN caSTro doS SaNToS; Policial PENal; Perío-
do: 26/09/2022 a 27/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; des-
tino: GoiaNÉSia do Pará; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTici-
Par dE SESSÃo dE TriBUNal dE JÚri.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia); 
5954437; MoiSES rodriGUES dE SoUZa filHo; Policial PENal; Pe-
ríodo: 26/09/2022 a 27/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; des-
tino: GoiaNÉSia do Pará; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTici-
Par dE SESSÃo dE TriBUNal dE JÚri.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia); 
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 860561

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 2617/2022 – dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 28 de seteMBro de 2022.

Nome: SaMUEl aSSiS fariaS liMa, Matrícula nº 5755085/1; cargo: 
agente Penitenciário
assunto: licença Nojo
Período: 22/09/2022 a 29/09/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 860311
Portaria Nº 2630/2022 – dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 03 de oUtUBro de 2022.

Nome: faBio fErrEira BiTENcoUrT, Matrícula nº 5940827/1 cargo: Mo-
torista.
assunto: licença Paternidade.
Período: 28/09/2022 a 17/10/2022. (20) diaS
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 860367

Portaria Nº 2631/2022 – dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 03 de oUtUBro de 2022.

Nome: aNToNio flaVio SilVa dE aSSiS, Matrícula nº 55208631/1 car-
go: agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 17/09/2022 a 06/10/2022. (20) diaS
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 860368
Portaria Nº 258/2022/cesad/dGP/GaB/seaP

BeLÉM, 30 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por meio da lei nº 8.937, de 02 
dezembro de 2019, e pelo Decreto publicado no Diário Oficial nº 35.035, 
de 05 de julho de 2022;
coNSidEraNdo o disposto no § 4º do artigo 41 da constituição federal e 
no artigo 32 da lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o disposto no inciso i do artigo 11 e inciso ii do artigo 
21 do decreto Estadual n° 249, de 11 de outubro de 2011, que dispõe 
sobre o estágio probatório do servidor público civil ocupante de cargo de 
provimento efetivo;
coNSidEraNdo a comissão Especial de avaliação de desempenho (cE-
Sad), instituída por meio da Portaria nº 594, de 08 de junho de 2021; e,
coNSidEraNdo a Portaria nº 257/2022/cESad/dGP/GaB/SEaP, referente 
a Homologação de avaliação de desempenho do Estágio Probatório dos 
servidores ocupantes do cargo de Policial Penal, publicada no doE de nº 
35.109, de 09 de setembro de 2022;
coNSidEraNdo a recomendação da consultoria Jurídica (coNJUr/SEaP) 
de aplicação do Parecer nº 435/2022, da casa dos Procuradores, que trata 
dos servidores em estágio probatório afastados por licença para Tratamen-
to de Saúde e licença por Motivo de doença em Pessoa da família;
rESolVE:
art. 1º EXclUir da Portaria nº 257/2022/cESad/dGP/GaB/SEaP, publi-
cada no doE de nº 35.109, de 09 de setembro de 2022, tornando sem 
efeito sua estabilidade, o servidor daVYSoN BrUNo BarroS dE oliVEira 
(mat. 5949563), ocupante do cargo de Policial Penal, devendo o cômputo 
de novo período avaliativo ser equivalente ao tempo de seu afastamento.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cEl PM Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 860600

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 665 de 30 de seteMBro de 2022.
Servidor: adEMar QUEiroZ SoarES JÚNior
cargo: auxiliar operacional
Matrícula: 80845899-1
Período de Gozo: 17.10.2022 a 15.11.2022, 30 (trinta) dias
referente ao Triênio: 29.06.2014 a 28.06.2017.

Protocolo: 860280

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 663 de 30 de seteMBro de 2022
Processo nº2022/521814
Servidor: MUrilo rEiS do carMo
cargo: Técnico em Gestão Pública
objeto: designado como Gestor do Termo de fomento N° 046/2022–SE-
cUlT/Pa celebrado entre esta Secretaria de Estado de cultura – SEcUlT 
e a aSSociaÇÃo oBraS SociaiS da diocESE dE caSTaNHal, inscrito 
no cNPJ/Mf nº 24.311.618/0001-30, cujo objeto é a realização da “XXiV 
romaria Mariana da diocese de castanhal”, em comemoração ao círio da 
cidade, com missas, procissão e apresentações culturais, no período de 08 
de agosto a 23 de outubro de 2022.

Protocolo: 860283

.

.

errata
.

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)
origem: Belém/Pa
destino: SaNTarÉM/Pa
Período: 20 a 25.10.2022
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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.
oNde se LÊ:
Portaria Nº 6582, de 29.09.2022
Leia-se:
Portaria Nº 658, de 29.09.2022

Protocolo: 860358
errata da portaria coletiva de férias nº 657 de 29.09.2022, pu-
blicada no doe 03.10.2022, sob o protocolo nº859817. Servidora: Ma-
ria do céu Braga Martins, matrícula: 32280/1. onde se lê: Período de 
Gozo: 01.12.2022 a 30.12.2022. Leia-se: Período de Gozo: 01.11.2022 
a 30.11.2022.

Protocolo: 860495

FÉrias
.

Portaria Nº 668 de 03 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições legais 
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 74, da lei nº 5.810 de 24.01.94,  20(vin-
te)  dias
restantes de férias do servidor Valdir MárTirES coElHo, matrícula nº 
31470/1, ocupante do cargo de consultor Jurídico do Estado, no período 
de 08.11.2022 a 27.11.2022, concedidas através da portaria nº143 de 
28.03.2022, publicada no doE de 30.03.2022, referente ao Período aqui-
sitivo 09.05.2021 a 08.05.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 03 de outubro de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 860492
eXtrato - terMo de FoMeNto
terMo de FoMeNto: 046/2022

Processo adMiNistratiVo: 2022/521814
oBJETo: realização da XXiV roMaria NaZarENa diocESaNa dE 
caSTaNHal
Valor do rEPaSSE da SEcUlT: r$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta 
mil reais)
aSSiNaTUra: 29 de setembro de 2022.
ViGÊNcia: 03 de outubro de 2022 a 02 de maio de 2023.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 13.019/2014.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Projeto atividade: 8841
fonte de recurso: 0101000000(recursos ordinários)
Natureza da despesa: 335041- coNTriBUiÇÕES
PTrES: 158841
Pi: 103cic8841c
aÇÃo: 196853
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8841
ENTidadE: aSSociaÇÃo oBraS SociaiS da diocESE dE caSTaNHal
cNPJ: 24.311.618/0001-30
ENdErEÇo: rua Major Wilson Santos, 413, Nova olinda, cEP 68.742-190, 
castanhal/Pa.
ordENador rESPoNSáVEl: Bruno chagas da Silva ferreira rodrigues.

Protocolo: 860601

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1815 – cGP/daF/FcP 
de 30 de seteMBro de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e o decreto n°9573 de 03/05/2022, doE n°34959 de 05/05/2022 
e ainda os termos do PaE 2022/1226311–fcP de 22/09/2022.
rESolVE:
aUToriZar 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor raNUlfo fi-
GUEirEdo caMPoS, matrícula nº 30899/1, ocupante do cargo de aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) no(a) coordENadoria da BiBlioTE-
ca PÚBlica arTHUr ViaNNa - cBPaV, a gozar no período de 05/12/2022 à 
03/01/2023, referente à 2ª Parcela do triênio de 02/02/2003 à 01/02/2006.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 860310

errata
.

errata da Portaria 1813, PUBLicaÇÃo doe 35.138 
de 03/10/2022, a QUaL coNcede FÉrias À serVidores,

onde se lê:

MatricULa NoMe carGo PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de 
GoZo

57205933/ 1 EdEr caMPoS 
dE MoraES aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 16/10/2021 a 15/10/2022 24/11/2022 a 

23/12/2022

5888124/ 1 MarcElo doS 
SaNToS carMo TEcNico EM GESTao cUlTUral 17/02/2018 a 16/02/2019 03/11/2022 a 

02/12/2022

Leia-se:

MatricULa NoMe carGo PerÍodo aQUisi-
tiVo

PerÍodo de 
GoZo

57205933/ 1 EdEr caMPoS dE 
MoraES

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

17/10/2021 a 
16/10/2022

24/11/2022 a 
23/12/2022

5888124/ 1 MarcElo doS SaNToS 
carMo

TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

17/02/2018 a 
03/02/2021

03/11/2022 a 
02/12/2022

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

Protocolo: 860362

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

Portaria
.

Portaria N°. 198/2022 - FcG de 03.10.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei nº. 5.939/96 e pelo decreto nº. 1.338/96;
coNSidEraNdo os autos do processo nº. 2022/998339.
rESolVE:
caNcElar a GraTificaÇÃo dE TEMPo iNTEGral no percentual de 
60% (Sessenta por cento) do servidor João iran de andrade Júnior - if 
nº. 5951626/1, auxiliar operacional, a contar de 03.10.2022.
coNcEdEr a GraTificaÇÃo dE TEMPo iNTEGral no percentual de 60% 
(Sessenta por cento) ao servidor Gian carlos Moraes da Silva - if nº. 
5951561/1, auxiliar operacional - contador desta fundação, a contar de 
03.10.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo -Superintendente – fcG.

Protocolo: 860398

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 200/2022 - FcG de 03.10.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;
coNSidEraNdo os autos do processo nº. 2022/1101432;
rESolVE:
dESiGNar a servidora WaNicE do Socorro SaNcHES QUiNTo – assis-
tente administrativo - if nº. 5906280/1, para substituir em virtude de fé-
rias, no período de 03.10.2022 a 01.11.2022 a servidora VEra lÚcia dE 
araUJo MacHado – Gerente de recursos Humanos - if nº. 5270561/3.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da fcG

Protocolo: 860360

coNtrato
.

coNtrato: 51/2022.
EXErcÍcio: 2022.
oBJETo: locação eventual de veículos automotores terrestre, com forneci-
mento de combustível e condutor.
daTa da aSSiNaTUra:03/10/2022.
ViGÊNcia:03/10/2022 a 02/10/2023.
PrEGÃo ElETrÔNico: nº 04/2022 / fcG
Valor: r$ 164.239,86.
orÇaMENTo:pt: 47201 13 392 1503, at: 8841, ft:0101, nd:339033, pt: 
47201 13 392 1503, at: 8841, ft:0101, nd:339033, pt: 47201 13 571 1506, 
at: 8473, ft:0101, nd:339033, pt: 47201 13 364 1506, at: 8866, ft:0101, 
nd:339033, pt: 47201 13 392 1503, at: 8841, ft:0101, nd:339033, pt: 
47201 13 392 1503, at: 8841, ft:0101, nd:339033, pt: 47201 13 392 1503, 
at: 8841, ft:0101, nd:339033, pt: 47201 13 392 1503, at: 8841, ft:0101, 
nd:339033, pt: 47201 13 392 1503, at: 8841, ft:0101, nd:339033, pt: 
47201 13 362 1509, at: 8906, ft:0101, nd:339033.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado: carValHo’S TraNSPorTES E TUriSMo lTda
cNPJ nº 03.400.086/0001-38, sediado rodovia do Tapanã nº 434, resi-
dencial cabano, rua 4, Tapanã- Belém/Pa
Proc. Nº: 2020/555702
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 860462
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oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo: 2022Ne00661.

oBJETo: aquisição de equipamentos de rede.
Valor: r$ 509,78.
daTa dE EMiSSÃo: 29/09/2022.
coTaÇÃo ElETrÔNica: 12/2022/fcG.
orÇaMENTo: PT: 47201133621509, aT: 8906, Nd: 449052, fT: 0301.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTada: M M alvarenga comércio e Serviços ltda, cNPJ: 
01.219.642/0001-49.
Proc. Nº: 2022/309740
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 860291
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo: 2022Ne00660.
oBJETo: aquisição de equipamentos de rede.
Valor: r$ 459,86.
daTa dE EMiSSÃo: 29/09/2022.
coTaÇÃo ElETrÔNica: 12/2022/fcG.
orÇaMENTo: PT: 47201133621509, aT: 8906, Nd: 449052, fT: 0301.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTada: Breno rafael das chagas Barbosa, cNPJ: 35.088.443/0001-60.
Proc. Nº: 2022/309740
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 860300
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo: 2022Ne00662.
oBJETo: aquisição de fornos de micro-ondas.
Valor: r$ 1.444,88.
daTa dE EMiSSÃo: 29/09/2022.
coTaÇÃo ElETrÔNica: 13/2022/fcG.
orÇaMENTo: PT: 47201133621509, aT: 8906, Nd: 449052, fT: 0301.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTada: Mega Brasil comércio e Serviços de construções EirE-
li, cNPJ: 11.027.186/0001-99.
Proc. Nº: 2022/624823.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 860306

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 048/2022
Processo Nº 2022/1036205

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 005/2022
objeto: contratação de empresa para locação com montagem e desmon-
tagem de 05 (cinco) Praticáveis, que atenderão a transmissão do círio de 
Nazaré 2022, ao longo do seu percurso.
Valor Global: r$ 6.100,00 ( Seis mil e cem reais)
data de assinatura: 30/09/2022
data de Vigência: 30/09/2022 à 29/10/2022
fiscal de contrato: VaNESSa MarTiNS froTa ViEra PiEroNi - Nº Matri-
cula: 5939810-2
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.392.1503.8423
Elemento de despesa: 33.90.39
fonte: 0101
Pi: 103EVENciri.
contratado (a): loc ENGENHaria lTda
cNPJ n°: ° 34.892.620/0001-02
Endereço: rua osvaldo cruz, n.º 500, Bairro de águas lindas
cEP 67.118-270- ananindeua/Pa.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 860171

FÉrias
.

Portaria N.º 252/2022, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 47/2022-corH/fUNTElPa, 
de 29/09/2022, contido no Processo n.º 2022/1262135, de 29/09/2022;
r E S o l V E:
 coNcEdEr, férias regulamentares para o mês de NoVEMBro/2022, aos 
funcionários lotados nesta fundação Paraense de radiodifusão, conforme 
relacionados abaixo:

NoMe MatricULa adMissÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo

NoVeMBro
2022

aNa PaUla aZEVEdo coSTa 5947347/1 22/03/2019 22/03/21 a 
21/03/22 07/11 a 17/11/22

arliNda Maria PaNToJa riBEiro 7003030/1 05/02/1988 05/02/21 a 
04/02/22 07/11 a 06/12/22

BrENda frEiTaS MaciEl HacHEM 5902198/2 01/06/2017 01/06/21 a 
31/05/22 16/11 a 30/11/22

caMila liMa PaiXao dE oliVEira 5896193/2 01/12/2011 01/12/20 a 
30/11/21 16/11 a 30/11/22

carloS alBErTo SEaBra doS rEiS 7002823/1 22/05/1986 22/05/21 a 
21/05/22 07/11 a 06/12/22

daNiEl SoUZa dE alMEida 55588659/1 14/05/2017 14/05/21 a 
13/05/22 07/11 a 06/12/22

dENNYS fErNaNdES rodriGUES 5890288/1 01/06/2011 01/06/19 a 
31/05/20 07/11 a 06/12/22

Haroldo dE SoUZa corrEa 3180450/1 14/03/1986 14/03/21 a 
13/03/22 16/11 a 30/11/22

Joao Eladio cUNHa 7005385/1 01/11/1984 01/11/21 a 
31/10/22 07/11 a 06/12/22

JoSE SoarES MorEira 5016517/1 01/10/1987 01/10/20 a 
30/09/21 07/11 a 06/12/22

lUcaS PErEira BarBoSa filHo 55586252/2 02/07/2012 02/07/21 a 
01/07/22 23/11 a 07/12/22

lUiZ carloS da SilVa SoUZa 5890290/1 01/06/2011 01/06/20 a 
31/05/21 07/11 a 06/12/22

lYdiMar dUarTE MESQUiTa NETo 5949268/1 08/07/2019 08/07/20 a 
07/07/21 16/11 a 05/12/22

MaicoN aNdrEi PErEira GoMES 5919327/2 29/10/2019 29/10/21 a 
28/10/22 07/11 a 06/12/22

MaTEUS MiraNda loPES 5918904/2 13/02/2019 13/02/21 a 
12/02/22 07/11 a 06/12/22

PalloMa JESSica corrEa BaSToS 5937751/3 01/09/2020 01/09/21 a 
31/08/22 16/11 a 05/12/22

PaUlo afoNSo rodriGUES da SilVa 5156572/1 22/10/1990 01/10/19 a 
30/09/20 07/11 a 06/12/22

raUl aUGUSTo dE MENEZES BENTES 
NETo 57213094/2 18/05/2010 18/05/21 a 

17/05/22 07/11 a 06/12/22

ricardo KZaN loUrENco 54188020/2 05/11/2020 05/11/21 a 
04/11/22 07/11 a 26/11/22

TaTiaNa PaES BarrETo fraNco dE 
MacEdo 8400561/3 11/03/2005 11/03/21 a 

10/03/22 07/11 a 06/12/22

VaNESSa criSTiNa forTES foNSEca 5951508/1 29/10/2019 29/10/21 a 
28/10/22 07/11 a 06/12/22

VaNESSa MarTiNS froTa ViEira 
PiEroNi 5939810/2 14/10/2020 14/10/21 a 

13/10/22 07/11 a 26/11/22

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 860512

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
eXtrato do coNtrato Nº 024/2022

o Presidente da fUNTElPa, no uso de suas atribuições legais, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito 
a Publicação do extrato de termo de contrato n° 024/2022, veiculada no 
dia 09 de setembro de 2022, edição 35.109, pág. 77, no Diário Oficial do 
Estado do Pará.
Belém, 03 de outubro de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 860173
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Port. de redes/sUBst. Nº 1.033/2022-GaB/Pad. 
Belém, 03 de outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a PorTaria nº 84/2019-GaB/Pad de 06/06/2019, 
publicada no doE edição nº 33.893 de 11/06/2019;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 09/2022, datado em 
26/09/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - SUBSTiTUir o servidor raiMUNdo NoNaTo laUNÉ doS SaNToS, 
Mat. nº 404071-2, pelo servidor GilValdo da cUNHa oliVEira, Mat. nº 
406910-1, para atuar no Pad supracitado, na qualidade de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.034/2022-GaB/Pad.  
Belém, 03 de outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 974/2022-NdE/SEdUc, 
de 28/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 362/2018-GaB/Pad 
de 26/11/2018, publicada no doE n° 33.747 de 27/11/2018, prorrogado 
pela PorTaria nº 32/2019-GaB/Pad de 28/03/2019, publicada no doE 
nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
• PORTARIA DE REDES. Nº 1.035/2022-GAB/SIND. 
Belém, 03 de outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 975/2022-GaB/SiNd, de 
28/09/2022, lavrado pela comissão Sindicante, instaurada nos termos da 
PorTaria nº 11/2019-GaB/SiNd de 13/05/2019, publicada no doE, edição 
nº 33.875 de 17/05/2019, prorrogada pela PorTaria nº 161/2019-GaB/
SiNd de 14/08/2019, publicada no doE, edição nº 33.956 de 20/08/2019;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de 
realização de procedimentos necessários na busca da verdade real dos 
fatos, indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
• PORTARIA DE ARQ. Nº 1.036/2022-GAB/PAD 
Belém,03 deoutubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.

coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor 
do relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria nº 36/2019-GaB/Pad, de 02/05/2019, publicado 
no doE edição nº 33.865 de 02/05/2019.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 198, i, da lei Estadual nº 5.810/94, 
o Processo administrativo disciplinar supracitado, em vista das razões ex-
postas pelo colegiado em questão, pelo cometimento de transgressão, em 
tese, imputada à servidora o.S.N., matrícula nº 572128-1, pela perda da 
pretensão punitiva, encontrar-se eivada pela prescrição;
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
 dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Mat. nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
• PORTARIA DE ARQ. Nº 1.037/2022-GAB/PAD 
Belém, 03de outubrode 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a Manifestação exarada pelo coordenador do Núcleo 
Jurídico - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor 
do relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria nº 160/2020-GaB/Pad, de 18/11/2020, 
publicada no doE edição nº 34.412 de 19/11/2020.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 191, §§ 1º e 9º e 221, § 1º 
(primeira parte), da lei Estadual nº 5.810/94, o Processo administrativo 
disciplinar supracitado, em vista das razões expostas pelo colegiado em 
questão e diante do pedido de exoneração da servidora o.G.T.M., matrícula 
nº 57214802-1, do cargo de agente de Serviços Gerais, que ocupava na 
Prefeitura de itupiranga;
ii – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências 
pertinentes quanto ao competente registro;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
• PORTARIA Nº1.038/2022-GAB/PAD 
Belém, 03 de outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2021/1317525 e as demais infrações conexas que emergirem 
no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação exarada pela consultora 
Jurídica do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar em desfavor do servidor G.B.M., matrícula nº 5902836-1, pelo come-
timento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 178, 
V, c/c art. 190, iV, V e Xiii, da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores aNa PaUla MEN-
doNÇa dE oliVEira, matrícula nº 54182576-2, BrUNo Maia BaTiSTa, 
matrícula nº 55588073-2 e cÉlia rEGiNa SoUZa da crUZ, matrícula nº 
761303-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
• REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
• PORTARIA Nº1.039/2022-GAB/SIND. 
Belém, 03 de outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/76885 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores alBErTiNa do So-
corro do carMo SilVa, Mat. nº 57213238-1 e EdUardo daVid Sa-
VElariNHo PaNToJa, Mat. nº 5901035-1 , para, sob a presidência da 
primeira, apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá 
ser prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da admi-
nistração Pública;
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iii – dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 860578

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: aldilENE da coNcEicao MaUES NEGrao
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 12/02/22 a 12/05/22
MaTricUla: 55587462/1 carGo: Prof
loTacao: EE N S faTiMa ii/BElEM
laUdo MEdico: 88420
NoME: aNdrEa criSTiNa PErEira carNEiro
coNcESSao: 120 diaS
PEriodo: 25/02/22 a 24/06/22
MaTricUla: 57192996/1 carGo: Prof
loTacao: EE Joao BaTiSTa/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 88326
NoME: Karla KETTElEN do coUTo lEiTE
coNcESSao: 150 diaS
PEriodo: 01/12/21 a 29/04/22
MaTricUla: 57212992/1 carGo: aUX oPEracioNal
loTacao: EE aNToNia SilVa/BElEM
laUdo MÉdico: 88556

Protocolo: 860375
LiceNÇa saÚde
NoME: adriaNa GUErra da foNSEca
coNcESSao: 7 diaS
PEriodo: 16/11/21 a 22/11/21
MaTricUla: 57212235/1 carGo: aSSiST adM
loTacao: diViSao cadaSTro/BElEM
laUdo MÉdico: 86268
NoME: aGlairSSY KariTiaNE fErrEira alVES
coNcESSao:  diaS
PEriodo: 11/01/22 a 11/03/22
MaTricUla: 57212805/1 carGo: SErVENTE
loTacao: EE JoSE SallES/caSTaNHal
laUdo MÉdico: 88318
NoME: aiMEE coNcEicao da SilVa QUEiroZ
coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 06/12/21 a 20/12/21
MaTricUla: 57188712/1 carGo: Prof
loTacao: EE lUciaNo caldErara/ViSEU
laUdo MÉdico: 86372
NoME: aNa PaUla da coNcEicao rEBElo fErrEira
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 24/01/22 a 23/04/22
MaTricUla: 57219793/3 carGo: Prof
loTacao: EE JorGE raPoSo/icoaraci
laUdo MÉdico: 88416
NoME: criSTiaNE alVES da SilVa
coNcESSao: 135 diaS
PEriodo: 11/01/22 a 25/05/22
MaTricUla: 57208317/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE raYMUNdo ViaNNa/BElEM
laUdo MÉdico: 88537
NoME: EiTHiENNE oliVEira caValcaNTE
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 04/11/21 a 02/01/22
MaTricUla: 57205718/1 carGo: Prof
loTacao: EE aMaBilio PErEira/coNc Para
laUdo MÉdico: 88339
NoME: JEaNE do Socorro coSTa da SilVa
coNcESSao: 33 diaS
PEriodo: 18/01/22 a 19/02/22
MaTricUla: 55586902/2 carGo: Prof
loTacao: EE STo afoNSo/BElEM
laUdo MÉdico: 88075
NoME: JEaNE do Socorro coSTa da SilVa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 22/02/22 a 22/05/22
MaTricUla: 55586902/2 carGo: Prof
loTacao: EE STo afoNSo/BElEM
laUdo MÉdico: 87972
NoME: Maria TaTiaNa MarQUES alVES
coNcESSao: 135 diaS
PEriodo: 10/02/22 a 24/06/22
MaTricUla: 5877547/2 carGo: Prof
loTacao: EE rUTH alMEida/BElEM
laUdo MÉdico: 88545

Protocolo: 860372

.

.

coNtrato
.

contrato: 263/2022
objeto do contrato: locação do imóvel localizado na localidade olho 
d’água, Km 40, no município de Moju (Pa), o qual sera utilizado como mo-
radia dos professores do Sistema Modular de Ensino (SoME), da Seretária 
de Estado de Educação do Pará.
dispensa de licitação: 050/2022 – Nlic/SEdUc.
Valor do aluguel Mensal é de r$ 1.140,00 (Mil, cento e quarenta reais), per-
fazendo o valor total de r$ 13.680,00 (Treze mil, seiscentos e oitenta reais).
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 - Projeto/atividade: 8906 - Natureza da despesa: 
339036.
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: Elizabeth de Jesus rodrigues camara, cPf: 011.920.083-08, re-
sidente e domiciliada na rod Pa-150, s/n, Vila olho d’água, Zona rural-
Moju/Pa, cEP: 68.450-000
data de assinatura: 30/09/2022
Vigência: 30/09/2022 a 30/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragao/diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 860569
contrato: 245/2022
objeto do contrato: locação de imóvel situado na comunidade do Guajará 
de Beja, no rio Guajará de Beja, cEP: 68.440-000, Município de abaete-
tuba/Pa, para funcionamento e abrigar o aluno do Sistema de organização 
Modular de Ensino/SoME, da Secretária de Estado de Educação/SEdUc.
dispensa de licitação: 047/2022 – Nlic/SEdUc.
Valor do aluguel Mensal é de r$ 900,00 (novecentos reais), perfazendo o 
valor total de r$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 - Projeto/atividade: 8906 - Natureza da despesa: 
339036.
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: raimundo Soares da costa, cPf: 237.879.452-53, residente e 
domiciliado na localidade de Vila Guajara de Beja, nº80, cEP: 68.440-000, 
no município de abaetetuba/Pa.
data de assinatura: 30/09/2022
Vigência: 30/09/2022 a 30/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos aragão. /diretora adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 860565
contrato: 194/2022
objeto do contrato: locação de imóvel situado na Vila Jupuhuba, Zona 
rural, Município de Moju/Pa, para funcionamento de moradia dos Profes-
sores do Sistema de organização Modular de Ensino/SoME, da Secretária 
de Estado de Educação/SEdUc.
dispensa de licitação: 042/2022 – Nlic/SEdUc.
Valor do aluguel Mensal é de r$ 1.080,00 (mil, oitenta reais), perfazendo o 
valor total de r$ 12.960 (doze mil, e novecentos e sessenta reais)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programática: 
16101.12.362.1509 - Projeto/atividade: 8906 - Natureza da despesa: 339036.
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: renata Gonçalves Trindade, cPf: 007.389.422-27, residente e 
domiciliada na Pa 150, Vila Jupuhuba , Zona rural – Moju-Pa, cep: 68.450-
000.
data de assinatura: 30/09/2022
Vigência: 30/09/2022 a 30/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos aragão. /diretora adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 860596

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 4
contrato: 087/2019
objeto do contrato: locação de imóvel situado na av. Gurupá, nº 265, 
bairro: cidade Nova, Breves/PA, para funcionamento da EEEM Profª Maria 
Câmara Paes, 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: 022/2019 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 232326 funcional Programática: 
16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 339039.
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: fESM facUldadE dE ENSiNo SUPErior do MaraJÓ lTda, com 
cNPJ nº 13.412.000/0001-40, com sede na av. Gurupá, nº 265-B, bairro 
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cidade Nova, cEP 68.800-000, no município de Breves.
data de assinatura: 21/09/2022
Vigência: 23/09/2022 a 22/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 860574
termo aditivo: 2
contrato: 039/2020
objeto do contrato: locação de imóvel situado na comunidade do km 
35,no município de Monte alegre/Pa, para funcionamento de, Moradia dos 
Professores do sistema de organização Modular de Ensino SoME, da Se-
cretaria de Estado de Educação/SEdUc.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da Vigência e da Prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses e também alterar 
a cláusula décima – do reajuste.
dispensa de licitação: 031/2020 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 231789 - funcional Programática: 
16101.12.361.1509 - Projeto/atividade: 8904 - Natureza da despesa: 339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: rosilene cunha de Moura, cPf n° 658.426.422-04, residente e 
domiciliada na comunidade do km 35, Monte alegre/Pa, cEP: 68.200-000.
data de assinatura: 30/09/2022
Vigência: 24/11/2022 a 23/11/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 860559
termo aditivo: 1
contrato: 078/2021
objeto do contrato: locação de imóvel localizado na rua itaquatiara, n° 
150, Bairro Zona rural, distrito industrial de Boa Vista cuçari, no município 
de Prainha/Pa, para o funcionamento da Unidade E.E.E.M. Pretextato da 
costa alvarenga (anexoii), da Secretaria de Estado de Educação/SEdUc.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da Vigência e da Prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 027/2021 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 - Projeto/atividade: 8906 - Natureza da despesa: 
339036.
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: alzenora ferreira carvalho das Neves, cPf nº 741.188.622-04, 
residente e domiciliada na comunidade do ipanema, Município de Prainha/
Pa., cEP: 66.823-010
data de assinatura: 30/09/2022
Vigência: 19/10/2022 a 18/10/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.

Protocolo: 860545
termo aditivo: 2
contrato: 073/2020
objeto do contrato: locação de imóvel situado na comunidade do rio Maú-
ba, município de abaetetuba (Pa), para moradia dos professores do Siste-
ma de organização Modular de Ensino/SoME, da Secretaria de Estado de 
Educação.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da Vigência e da Prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 025/2020 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programática: 
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: Manoel leão cardoso cPf n°319.439.002-30, residente e domi-
ciliado na comunidade do rio Maúba, cEP 68.440-000, no município de 
abaetetuba/Pa
data de assinatura: 30/09/2022
Vigência: 09/10/2022 a 08/10/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.

Protocolo: 860521
termo aditivo: 4
contrato: 160/2018
objeto do contrato: locação de imóvel situado na localidade ramal Pau da 
isca, no município de Moju/Pa, para moradia dos professores do Sistema 
de organização Modular de Ensino- SoME/MoJU.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava- da vigência e da prorrogação, 
prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 022/2018 – Nlic/SEdUc.
fonte: 0104 Produto:2227. ação: 232326. funcional: Programática: 16101. 
12. 362. 1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza de despesa: 339036
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: rosinei dos Santos lima, cPf: 380.322.792-53 residente e do-

miciliada no ramal Pau da isca, S/N, cEP: 68.440-000, Vila de Beja, aba-
etetuba/Pa.
data de assinatura: 29/08/2022
Vigência: 30/08/2022 a 29/08/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 860516
termo aditivo: 9
contrato: 005/2013
objeto do contrato: locação de imóvel urbano situado na localidade rio 
Panacuera, s/n, no município de abaetetuba/Pa, para alojamento de Pro-
fessores do Sistema de organização Modular de Ensino/SoME.
objeto do Termo aditivo: alterar a cláusula Sétima – da Vigência e da 
Prorrogação, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses
dispensa de licitação: 011/2013 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 232326 funcional Programática: 
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: carlos de Sousa Martins, cPf n° 669.600.612-53, residente e 
domiciliado na rua andradina, bairro abaetetuba, s/n, cEP: 68440-000, 
localidade rio doce, no município de abaetetuba/Pa.
data de assinatura: 23/09/2022
Vigência: 25/09/2022 a 24/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.

Protocolo: 860518
termo aditivo: 4
contrato: 217/2018
objeto do contrato: locação de imóvel situado na localidade de rio Siritu-
ba, abaetetuba/Pa., para moradia de professores do Sistema de organiza-
ção Modular de Ensino/SoME, da 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: 033/2018 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 232326 funcional Programática: 
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: Benedito alonço da Silva, cPf n° 125.099.302-49, residente e 
domiciliado na comunidade Santa Maria, rio Sirituba, cEP: 68440-000
data de assinatura: 20/09/2022
Vigência: 21/09/2022 a 21/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 860538
termo aditivo: 4
contrato: 139/2018
objeto do contrato: locação de imóvel situado na localidade de rio cari-
petuba, abaetetuba/Pa., para moradia de professores do Sistema de orga-
nização Modular de Ensino/SoME, da SEdUc.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da Vigência e da Prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 015/2018 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programática: 
16101.12.362.1509 - Projeto/atividade: 8906 - Natureza da despesa: 339036.
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: Maria José rodrigues Gonçalves cPf n° 235.898.332-20, residen-
te e domiciliada na localidade de abaetetuba, cEP.: 68440-000.
data de assinatura: 09/09/2022
Vigência: 11/09/2022 a 10/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 860525
termo aditivo: 7
contrato: 014/2015
objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da E.E. Janelas 
Para o Mundo -Parauapebas/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Sétima – do Prazo de Vigência, pror-
rogando sua vigência por mais 12 (doze) meses
dispensa de licitação: 023/2015 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programática: 
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: Marivaldo antunes Pereira, cPf nº 073.607.549-68, residente e do-
miciliado na folha 32, Quadra 18 lote 01, Nova Marabá, cidade de Marabá-Pa.
data de assinatura: 31/08/2022
Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 860528
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.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 55204/2022
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo E rEGiSTro PaTriMoNial 
(ToMBaMENTo) daS SPliTS, rEcEBiMENTo ElETrÔNico No SiSPaT/
WEB, Na EEEfM BEliNa caMPoS coUTiNHo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 10/10/2022 - 11/10/2022 Nº diárias: 1
caPiTao Poco / BElEM / 11/10/2022 - 11/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio JoSE dE SoUZa rodriGUES
MaTrÍcUla: 57212349
cPf: 60843721200
carGo/fUNÇÃo:cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 860256
Portaria de diarias No. 55205/2022
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE coMPUTador 
coMPlETo (MoNiTor dE VidEo, MoUSE, TEclado E cPU).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 17/10/2022 - 18/10/2022 Nº diárias: 1
XiNGUara / coNcEicao do araGUaia 
/ 18/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 3
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº 
diárias: 0.5
NoME: roSilENE da MoTa MoraES
MaTrÍcUla: 57224233
cPf: 63054590291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 860257
Portaria de diarias No. 55201/2022
oBJETiVo: Solicitação de diáriaS, para apuração de denúncias 
constantes no Processo administrativo disciplinar, para o 
município de rio Maria, no período de 10/10 à 14/10/2022. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio Maria / 10/10/2022 - 14/10/2022 Nº diárias: 4
rio Maria / BElEM / 14/10/2022 - 14/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GidEoN TaVarES diaS
MaTrÍcUla: 182583
cPf: 15827054291
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 860359
 
Portaria de diarias No. 55195/2022
oBJETiVo: Solicito diáriaS, para apuração de denúncias 
de Processo administrativo disciplinar - Pad, para o 
município de rio Maria, no período de 10/10 à 14/10/2022. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio Maria / 10/10/2022 - 14/10/2022 Nº diárias: 4
rio Maria / BElEM / 14/10/2022 - 14/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SaYoNara caMarGo foNTaNa
MaTrÍcUla: 773573
cPf: 29623685220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 860354
Portaria de diarias No. 55196/2022
oBJETiVo: Solicito diáriaS, para apuração de denúncias 
no Processo administrativo disciplinar - Pad, no município 
de rio Maria, no período de 10/10 à 14/10/2022. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio Maria / 10/10/2022 - 14/10/2022 Nº diárias: 4
rio Maria / BElEM / 14/10/2022 - 14/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fEliPE TEiXEira rEZENdE
MaTrÍcUla: 54197224
cPf: 81088027253
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 860355
Portaria de diarias No. 55194/2022
oBJETiVo: Solicito diáriaS, para apuração de denúncias 
no Processo administrativo disciplinar - Pad, no município 
de rio Maria, no período de 10/10 à 14/10/2022. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio Maria / 10/10/2022 - 14/10/2022 Nº diárias: 4
rio Maria / BElEM / 14/10/2022 - 14/10/2022 Nº diárias: 0.5 
NoME: alciNETE do Socorro liMa da coSTa
MaTrÍcUla: 57211696
cPf: 24330388200
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 860350

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.8577/2022 de 30/09/2022
Nome:ValdilENE GUEdES diaS
Matrícula:5189357/1cargo:Servente
lotação:assessoria de Planejamento/Belém
Período:15/09/22 a 13/11/22
Triênios:12/03/00 a 11/03/03
Portaria nº.8566/2022 de 30/09/2022
Nome:rUTE HElENa aVElar dE araUJo PoNTES
Matrícula:55585877/1cargo:Professor
lotação:EE dr. antonio Teixeira Gueiros/ananindeua
Período:03/10/22 a 01/11/22
Triênios:25/10/08 a 24/10/11
Portaria nº.8567/2022 de 30/09/2022
Nome:MicHEllY liMa frEiTaS
Matrícula:57194535/1cargo:Professor
lotação:centro de Educ de Jovens e adultos/Santarem
Período:24/10/22 a 22/12/22
Triênios:25/01/14 a 24/01/17
Portaria nº.8568/2022 de 30/09/2022
Nome:Hila ZoE NEVES dE BriTo
Matrícula:5470498/2cargo:Professor
lotação:EE Prof acy de Jesus Neves de B Pereira/Maraba
Período:17/10/22 a 15/12/22
Triênios:25/11/03 a 24/11/06
LiceNÇa MaterNidade
Portaria nº.:8569/2022 de 30/09/2022
conceder licença Maternidade, a caMila roBErTa lUZ dE QUEiroZ 
GoUVEa, Matricula n 5935286/1, Professor, lotada na EE dr Padua costa 
sede/Santa Barbara do Pará, no período de 12/09/2022 a 10/03/2023.
aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria nº.:8514/2022 de 28/09/2022
Nome:rEJaN da SilVa cUNHa
Matrícula:57213115/1Período:26/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:8522/2022 de 28/09/2022
Nome:SiMEi NaSciMENTo da SilVa
Matrícula:57211977/1Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:8525/2022 de 28/09/2022
Nome:EMllY HaNNa SoUZa da SilVa
Matrícula:57213584/1Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:8526/2022 de 28/09/2022
Nome:HElENa dE liMa GoMES
Matrícula:5371872/1Período:12/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:8540/2022 de 28/09/2022
Nome:JaMillE PaNToJa doS rEiS coSTa
Matrícula:57217342/1Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:8544/2022 de 28/09/2022
Nome:faBiaNNE dE fáTiMa dE JESUS da lUZ
Matrícula:57227020/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:8488/2022 de 27/09/2022
Nome:SaMia criSTiaN oliVEira MEdEiroS
Matrícula:57224282/1Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:8532/2022 de 28/09/2022
Nome:flaVia criSTiNa dE aNdradE PaES dE lira
Matrícula:5053196/3Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém
Portaria nº.:8536/2022 de 28/09/2022
Nome:ordilENE carValHo dE SoUZa
Matrícula:5890926/1Período:04/12/22 à 02/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém
Portaria nº.:8553/2022 de 28/09/2022
Nome:dElMa lUcia rodriGUES MoUra
Matrícula:54191108/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém
Portaria nº.:8546/2022 de 28/09/2022
Nome:fraNciSco JoSÉ VarEla SErra
Matrícula:181080/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria nº.:8551/2022 de 28/09/2022
Nome:EUNicE Maria foNSEca fEiToSa
Matrícula:57190960/2Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria nº.:8527/2022 de 28/09/2022
Nome:Jairo dE SoUZa dUarTE
Matrícula:7060139/1Período:15/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de Pagamento/Belém
Portaria nº.:8529/2022 de 28/09/2022
Nome:PaUlo aNdrE MENdES dE fariaS
Matrícula:57230632/2Período:15/12/22 à 13/01/23Exercício:2021
Unidade:divisão de Prestação de contas/Belém
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Portaria nº.:8524/2022 de 28/09/2022
Nome:JoSÉ lUiZ dE SoUZa SilVa
Matrícula:196894/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém
Portaria nº.:8530/2022 de 28/09/2022
Nome: MaNoEl ETElViNo dE arGolo NETo
Matrícula:57215566/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém
Portaria nº.:8543/2022 de 28/09/2022
Nome:daNiElE liMa da rocHa
Matrícula:57221027/1Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém
Portaria nº.:8547/2022 de 28/09/2022
Nome:GiZElY criSTiNE ModESTo GUiMarÃES
Matrícula:57225318/2Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém
Portaria nº.:8535/2022 de 28/09/2022
Nome:JorGE afoNSo fraNco lEal
Matrícula:760919/1Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de recursos Humanos/Belém
Portaria nº.:8552/2022 de 28/09/2022
Nome:EliaNa riBEiro doS rEiS
Matrícula:5897094/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de recursos Humanos/Belém
Portaria nº.:8512/2022 de 28/09/2022
Nome:Maria BETaNia dE liMa PErEira
Matrícula:756598/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de recursos Humanos/Belém
Portaria nº.:8537/2022 de 28/09/2022
Nome:alESSaNdra do Socorro liMa MoNTEiro
Matrícula:57190582/1Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de Prestação de contas/Belém
Portaria nº.:8545/2022 de 28/09/2022
Nome:iVoNETE cUNHa GadElHa
Matrícula:465453/1Período:26/12/22 à 08/02/23Exercício:2022
Unidade:depto de insp. E documentação Escolar/Belém
Portaria nº.:8554/2022 de 28/09/2022
Nome:iZaBEl criSTiNa MoraiS da SilVa
Matrícula:6016740/1Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:Nucleo de contratos e convenio/Belém
Portaria nº.:8531/2022 de 28/09/2022
Nome:aMElia daS GraÇaS caNTÃo SiMÕES
Matrícula:57229140/1Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria nº.:8539/2022 de 28/09/2022
Nome:EdWardo lUiZ alVES rEiS
Matrícula:57212644/1Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:depto de apoio operacional/Belém
Portaria nº.:8538/2022 de 28/09/2022
Nome:EdiNElZa GoMES TEiXEira
Matrícula:5900213/1Período:14/12/22 à 27/01/22Exercício:2022
Unidade:depto de insp. E documentação Escolar/Belém
Portaria nº.:8533/2022 de 28/09/2022
Nome:WalKiria MoraES oliVEira
Matrícula:192538/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:depto de Educação Especial/Belém
Portaria nº.:8523/2022 de 28/09/2022
Nome:SaMir JoSÉ da SilVa daMaScENo
Matrícula:57175099/1Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2021
Unidade:assessoria Jurídica/Belém
Portaria nº.:8521/2022 de 28/09/2022
Nome:Maria daS GraÇaS dE VilHENa SaNToS
Matrícula:5559740/1Período:15/12/22 à 28/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de assistencia ao Servidor/Belém
Portaria nº.:8520/2022 de 28/09/2022
Nome:lUcia dE fáTiMa carValHo dE oliVEira
Matrícula:387053/1Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Suporte administrativo/Belém
Portaria nº.:8515/2022 de 28/09/2022
Nome:JoNaTaN KEN KUroda
Matrícula:57209468/1Período:15/12/22 à 13/01/23Exercício:2021
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria nº.:8517/2022 de 28/09/2022
Nome: Maria doS aNJoS TEiXEira
Matrícula:593192/1 Período:13/12/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Santa Maria Bertilla/Benevides
Portaria nº.:8519/2022 de 28/09/2022
Nome: lUiZ alBErTo doS SaNToS BEZErra
Matrícula:5892298/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof deusarina Nascimento de Sousa/Benevides
Portaria nº.:8467/2022 de 27/09/2022
Nome: Maria da coNcEiÇÃo aZEVEdo da SilVa
Matrícula:5901566/1 Período:16/12/22 à 29/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Joao B de M de carvalho/Benevides
Portaria nº.:8550/2022 de 28/09/2022
Nome: PaTricia dE NaZarE lacErda dE liMa MiraNda
Matrícula:5838606/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:Erc françois Paul Bengot/Benevides
Portaria nº.:8542/2022 de 28/09/2022
Nome: Maria aNToNia dE JESUS MoNTElo
Matrícula:5628792/1 Período:16/12/22 à 29/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Prof ruth Gimaraes/Benevides

Portaria nº.:8548/2022 de 28/09/2022
Nome: GraZiETE oliVEira liMa
Matrícula:57215941/2 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEm Prof ruth Guimaraes ferreira/Benevides
Portaria nº.:8528/2022 de 28/09/2022
Nome: fraNciSco SalES daNiEl SilVa
Matrícula:6004806/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Santa Tereza d’avila/Marituba
Portaria nº.:8549/2022 de 28/09/2022
Nome: faBiola criSTiaNE fariaS PiNHEiro
Matrícula:5948217/1 Período:04/12/22 à 02/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Santa Tereza d’avila/Benevides
Portaria nº.:8518/2022 de 28/09/2022
Nome: lUiS carloS SoarES da SilVa
Matrícula:5891515/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Eduardo lauande/Marituba
Portaria nº.:8516/2022 de 28/09/2022
Nome: aGNaldo carloS alMEida da PENHa
Matrícula:57210232/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Eduardo lauande/Marituba
Portaria nº.:8541/2022 de 28/09/2022
Nome: aNa clEa araUJo da SilVa
Matrícula:941891/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Santa Tereza d’avila/Marituba
Portaria nº.:8534/2022 de 28/09/2022
Nome: JaMilE MESQUiTa caSSEB cardoSo
Matrícula:5838584/3 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:Erc Municipal Sergio Jose Machado/Sta Barbara do Pará
Portaria nº.:562/2022 de 14/07/2022
Nome:JoSÉ fáBio SilVa rocHa
Matrícula:57209670/1 Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. cidade dom Bosco/castanhal
Portaria nº.:790/2022 de 02/03/2022
Nome:lUciaNo fraNco MarTiNS PiNHEiro
Matrícula:57210264/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:8ª URE/Castanhal
Portaria nº.:571/2022 de 08/04/2022
Nome:rUTH PiNHEiro dE araÚJo
Matrícula:57209895/1 Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. cidade dom Bosco/castanhal
Portaria nº.:639/2022 de 29/03/2022
Nome: ricHEliS oliVEira dE caSTro
Matrícula:57209743/1 Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº Benício lopes/castanhal
Portaria nº.:469/2022 de 01/07/2022
Nome:alESSaNdra fiGUEirEdo PErEira
Matrícula:57209600/1 Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Maria de Nazaré Guimarães Macedo/curuçá
Portaria nº.:632/2022 de 29/03/2022
Nome: MarciElE doS SaNToS PiMENTEl
Matrícula:57209828/1 Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profº Benício lopes/castanhal
Portaria nº.:618/2022 de 28/03/2022
Nome: cidNEia da coNcEiÇÃo MarTiNS coSTa
Matrícula:57209632/1 Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profº Bençio lopes/castanhal
Portaria nº.:762/2022 de 10/03/2022
Nome: MaricElia SoUSa PaUla
Matrícula:57209656/1 Período:30/12/22 à 28/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. rotary club-castanhal/castanhal
Portaria nº.:173/2022 de 16/03/2022
Nome: MariNEia SaNToS doS SaNToS
Matrícula:57216042/1 Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. inácio Koury/castanhal
Portaria nº.:783/2022 de 02/03/2022
Nome: JaQUiÊ do carMo frEirE
Matrícula:57217606/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade: 8ª URE/Castanhal
Portaria nº.:777/2022 de 23/03/2022
Nome:diEGo alBErTo SilVa da SilVa
Matrícula:57209720/1 Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:8ª URE/Castanhal
Portaria nº.:599/2022 de 08/03/2022
Nome:roSiNEidE do Socorro aVila coElHo
Matrícula:57209623/1 Período:22/12/22 à 30/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. dr. laureno francisco alves de Melo/castanhal
Portaria nº.:458/2022 de 14/03/2022
Nome:VEra lÚcia ViEira da SilVa
Matrícula:57209875/1 Período:24/12/22 à 22/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Severiano Benedito de Souza/Santa Maria do Pará
Portaria nº.:84/2022 de 02/03/2022
Nome:PEdro da SilVa alVES JUNior
Matrícula:5096871/5 Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Maria Pia/castanhal
Portaria nº.:455/2022 de 14/03/2022
Nome:raiMUNda cláUdia Pardal dE aQUiNo
Matrícula:57210094/1 Período:27/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Severiano Benedito de Souza/Santa Maria do Pará
Portaria nº.:77/2022 de 02/03/2022
Nome:Maria SilVaNa dE SoUSa SaNToS
Matrícula:57208168/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Maria Pia/castanhal
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Portaria nº.:68/2022 de 02/03/2022
Nome: lUciaNNE SilVa SoUZa
Matrícula:57208125/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Maria Pia/castanhal
Portaria nº.:133/2022 de 03/03/2022
Nome: SENira da SilVa SoarES
Matrícula:57209783 Período:22/12/22 à 20/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. João Gabriel da Silva/Santa Maria do Pará
Portaria nº.:687/2022 de 20/08/2022
Nome:lidiaNE dE fáTiMa SoUZa dE QUEiroZ
Matrícula:57208126/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. 28 de Janeiro/castanhal
Portaria nº.:665/2022 de 23/03/2022
Nome: MarloN da SilVa rodriGUES
Matrícula:57176582/2 Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.inácio Passarinho/Terra alta
Portaria nº.:291/2022 de 28/09/2022
Nome: oSTÉlia rEGiNa doS SaNToS alVES
Matrícula:5889593/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade: 13ª URE/Breves
Portaria nº.:0176/2022 de 20/09/2022
Nome:cláUdia Maria SilVa fErrEira
Matrícula:57233919/1 Período:05/11/22 à 19/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profª Mª das Graças Escócio Cerqueira-Sede/Itaituba
retiFicar
Portaria Nº.:8435/2022 de 27/09/2022
Retificar na PORTARIA nº 9890/2017 DE 04/09/2017, que concedeu 90 
dias de licença Especial, o Quinquenio de 21/11/2008 a 20/11/2013 para 
os trienios de 21/11/2008 a 20/11/2011 (60) dias e de 21/11/2011 a 
20/11/2014 (30) dias, a servidora aNdrEia criSTiNa fidEliS, matricula 
5396255/3, Especialista em Educação, lotada na EE Prof deocleciano alves 
Moreira/Conceição do Araguaia, para fins de regularização funcional
torNar seM eFeito
Portaria nº.: 8466/2022 de 27/09/2022
Tornar sem efeito a PorTaria nº 7940/2022 de 12/09/2022, que concedeu 
45 dias de férias, no período de 03/11/2022 a 17/12/2022, a servidora 
Maria da coNcEiÇÃo aZEVEdo da SilVa, matricula nº 5901566/1, 
Espec. em Educação, lotada na EE. João B de M de carvalho/Benevides, 
referente ao exercício de 2022.

Protocolo: 860509

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo a Pedido
Processo nº 2022/1151554 de 06/09/2022
Portaria N° 4095/22, de 03 de outubro de 2022.
EXoNErar, a pedido, o(a) servidor(a) NaTacia da SilVa E SilVa, id. 
funcional nº 57190313/ 3, do cargo em comissão de coordENador 
dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo, código GEP-daS-011.3, a contar de 
01.10.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 860334

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos
Portaria N° 4102/2022, de 03 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 60 (sessenta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: aNToNio carloS BraGa SilVa
Matrícula funcional: 5804124/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 571 1506 8473
fonte: 0660006621
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 4103/2022, de 03 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 60 (sessenta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: aNToNio carloS BraGa SilVa
Matrícula funcional: 5804124/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 571 1506 8473
fonte: 0660006621
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 4104/2022, de 03 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor aSSiSTENTE
Nome: BrUNa alMEida da SilVa

Matrícula funcional: 5903553/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0324008794
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 4105/2022, de 03 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirETor dE aPoio a EXTENSao
Nome: aiala colarES dE oliVEira coUTo
Matrícula funcional: 57233046/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 48101 12 363 1501 8507
fonte: 0324008794
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 4106/2022, de 03 de oUtUBro 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
Nome: daNiEllE rodriGUES MoNTEiro da coSTa
Matrícula funcional: 57209188/ 1
Valor: r$ 1.785,50
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 715,50
339039_ r$ 1.070,00
ordenador responsável
claY aNdESroN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 860357
sUPriMeNto de FUNdos
Portaria N° 4101/2022, de 03 de oUtUBro 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
Nome: EliaNa rUTH SilVa SoUSa
Matrícula funcional: 57233041/ 1
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: 860352
..

diÁria
.

diÁrias
Protocolo: 2022/1208086
Portaria N° 4056/22, de 30 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) fraNciaNNE ViEira MoUrao, id.funcional 
nº 5947580/1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE ENGENHaria aMBiENTal, 16,5 (dezesseis e meia) di-
árias,devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/
Pa, no período de 17/10/2022 a 02/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1213436
Portaria N° 4065/22, de 30 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) caMila claidE SoUZa do ValE, id.funcional nº 
5905595/ 4, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) caMPUS 
dE SalVaTErra, 1,5 (uma e meia) diárias, devido seu deslocamento de Be-
lém/Pa ao município de cachoeira do arari/Pa, no período de 27/09/2022 a 
28/09/2022, para realizar a abertura do Projeto Empodera Marajoras.
Protocolo: 2022/1197454
Portaria N° 4066/22, de 30 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) doMiNGoS aNToNio fEiToSa riBEiro, id.fun-
cional nº 80015702/ 1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE ciENciaS SociaiS aPlicada, 15,5 (quinze e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/
Pa, no período de 03/10/2022 a 18/10/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1223556
Portaria N° 4067/22, de 30 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) flaVia criSTiNa araUJo lUcaS, id.funcional 
nº 57193284/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS ,16,5 (dezesseis e meia) diá-
rias,devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Parauapebas/
Pa, no período de 20/10/2022 a 05/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1235849
Portaria N° 4069/22, de 30 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) aNa Maria dE caSTro SoUZa, id.funcional 
nº 55586825/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE arTES, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu deslo-
camento de Belém/Pa ao município de Vigia/Pa, no período de 26/09/2022 
a 30/09/2022, para executar projeto.
Protocolo: 2022/1236646
Portaria N° 4071/22, de 30 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) JorGE alEXaNdrE MElo da SilVa, 3,5 (três e 
meia) diárias, como colaBorador EVENTUal, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa no período de 27/09/2022a 
30/09/2022, para realizar visita técnica.
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Protocolo: 2022/1236644
Portaria N° 4072/22, de 30 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) HiGSoN rodriGUES coElHo, id.funcional 
nº 57193315/1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) di-
rEToria dE dESENVolViMENTo do ENSiNo, 3,5 (três e meia) diárias,-
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa, no 
período de 27/09/2022 a 30/09/2022, para realizar visita técnica.
Protocolo: 2022/1236643
Portaria N° 4073/22, de 30 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) cElSo cardoSo SilVa, 3,5 (três e meia) diá-
rias, como colaBorador EVENTUal, devido seu deslocamento de Belém/
Pa ao município de Bragança/Pa no período de 27/09/2022 a 30/09/2022, 
para desenvolver a regional da Superliga.
Protocolo: 2022/1236645
Portaria N° 4074/22, de 30 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) JEaN PaTricK da coSTa SoUZa 3,5 (três e 
meia) diárias, como colaBorador EVENTUal, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa no período de 27/09/2022 a 
30/09/2022, para realizar visita técnica.
Protocolo: 2022/1200777
Portaria N° 4075/22, de 30 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) aNdrE Maia PaNToJa, id.funcional nº 
5711002/ 3, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) dEPar-
TaMENTo dE TEraPia ocUPacioNal, 3,5 (três e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Marabá/Pa, no período de 
04/10/2022 a 07/10/2022, para realizar visita técnica.
Protocolo: 2022/1243366
Portaria N° 4076/22, de 30 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) daVi diaS SoUSa JUNior, id.funcional nº 
57216426/ 1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) dirEToria 
dE adMiNiSTracao dE SErVico, 3,5 (três e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa, no período de 
27/09/2022 a 30/09/2022, para conduzir equipe de coordenadores.
Protocolo: 2022/1232063
Portaria N° 4077/22, de 30 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) lUcY aNNE cardoSo loBao GUTiErrEZ, id. 
funcional nº 55586779/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) 
no (a) dEParTaMENTo dE ENGENHaria aMBiENTal, 8 (oito) diárias, de-
vido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa, no pe-
ríodo de 25/10/2022 a 17/11/2022, para ministrar a disciplina.
Protocolo: 2022/1230638
Portaria N° 4078/22, 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, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de Santarém/Pa ao município de Mojuí dos campos/Pa, no período de 
03/10/2022 a 07/10/2022, para execução de curso de extensão
Protocolo: 2022/1162625
Portaria N° 4079/22, de 30 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) KEila VaScoNcEloS fErNaNdEZ, id.funcional 
nº 57219570/ 3, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE dESENHo iNdUSTrial, 46,5 (quarenta e seis e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/
Pa, no período de 03/10/2022 a 18/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1235079
Portaria N° 4080/22, de 30 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) HEBE SiMoNE SoUSa riPardo, id.funcional 
nº 57193257/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE ENGENHaria aMBiENTal, 25,5 (vinte e cinco e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de altamira/
Pa, no período de 24/10/2022 a 18/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1249022
Portaria N° 4081/22, de 30 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) fraNciaNE dE PaUla fErNaNdES, id.fun-
cional nº 57198144/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) 
no (a) caMPUS dE SaNTarEM, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Santarém/Pa ao município de Belterra/Pa, no período de 
17/10/2022 a 21/10/2022, para executar projeto.
Protocolo: 2022/1249085
Portaria N° 4082/22, de 30 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) fraNciaNE dE PaUla fErNaNdES, id.fun-
cional nº 57198144/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) 
no (a) caMPUS dE SaNTarEM, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Santarém/Pa ao município de Belterra/Pa, no período de 
24/10/2022 a 28/10/2022, para executar projeto.
Protocolo: 2022/1164974
Portaria N° 4083/22, de 30 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) iVaNilToN fErrEira, id.funcional nº 
5942021/ 1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE EdUcacao ESPEcialiZada, 10,5 (dez e meia) diárias, 

devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município castanhal/Pa, no perí-
odo de 19/09/2022 a 13/10/2022, para ministrar disciplina
Protocolo: 2022/1249426
Portaria N° 4084/22, de 30 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) JoElSoN ViaNa BriTo, id.funcional nº 
5931778/ 3, no cargo de aUXiliar dE SErVico, lotado (a) no (a) dirE-
Toria dE adMiNiSTracao dE SErVico, 1,5 (uma e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município Barcarena/Pa, no período de 
27/09/2022 a 28/09/2022, para manutenção de equipamentos.
Protocolo: 2022/1239929
Portaria N° 4087/22, de 03 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) roSiNaldo KoUrY GoES, id.funcional nº 
57188236/ 6, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTracao dE SErVico, 0,5 (meia) diária, devido seu deslocamen-
to de Belém/Pa ao município de Moju/Pa, no período de 30/09/2022 a 
30/09/2022, para entrega de obra.
Protocolo: 2022/1204146
Portaria N° 4088/22, de 03 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) HENriQUETa da coNcEicao BriTo NUNES, 
id.funcional nº 5861365/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado 
(a) no (a) dEParTaMENTo dE TEcNoloGia dE MadEira, 4 (quatro) diá-
rias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa, 
no período de 11/10/2022 a 21/10/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1257038
Portaria N° 4089/22, de 03 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) ocYaN dE SoUSa liMa, id.funcional nº 
3185370/ 1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTracao dE SErVico, 0,5 (meia) diária, devido seu deslocamen-
to de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa, no período de 27/09/2022 
a 27/09/2022, para conduzir servidores.
Protocolo: 2022/1198741
Portaria N° 4091/22, de 03 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) GUSTaVo dUarTE cardoSo, id.funcional nº 
54189171/ 3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE TEcNoloGia dE MadEira, 8 (oito) diária, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa, no período de 
03/10/2022 a 30/01/2023, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1240059
Portaria N° 4092/22, de 03 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) oScar ViEira riBEiro, id.funcional nº 
5898982/ 4, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) coordENadoria 
dE cEriMoNial E EVENToS, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu des-
locamento de Belém/Pa ao município de Marabá, redenção e conceição 
do araguaia/Pa, no período de 17/10/2022 a 21/10/2022, para outorga 
de Grau .
Protocolo: 2022/1257140
Portaria N° 4093/22, de 03 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) MaX aNdrE SalViaNo fariaS, id.funcional 
nº 5805279/ 3, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) dirEToria 
dE adMiNiSTracao dE SErVico, 1,5 (uma e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Barcarena/Pa, no período de 
27/09/2022 a 28/09/2022, para conduzir servidores
Protocolo: 2022/1211714
Portaria N° 4096/22, de 03 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) WEBEr da SilVa MoTa, id.funcional nº 
54189228/ 1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, 29,5 (vinte 
e nove e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao municí-
pio de conceição do araguaia/Pa, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022, 
para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1256883
Portaria N° 4097/22, de 03 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) iSaiaS oliVEira da SilVEira, id.funcional 
nº 57210684/ 1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) dirEToria 
dE adMiNiSTracao dE SErVico, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Tucuruí e altamira/Pa, no 
período de 23/09/2022 a 27/09/2022, para conduzir material.
Protocolo: 2022/1255904
Portaria N° 4098/22, de 03 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) SEidEl fErrEira doS SaNToS, id.funcional 
nº 57193219/ 1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE TEcNoloGia dE MadEira, 4,5 (quatro e meia) diá-
rias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município Paragominas/Pa, 
no período de 18/10/2022 a 22/10/2022, para executar projeto.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 860264
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria
Protocolo nº 2022/1151554 de 06/09/2022
Portaria N° 847/22, de 18 de março de 2022
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 4063/22 de 30.09.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.138 de 03.10.2022 que nomeou em função de aprovação 
em concurso Público, NaTacia da SilVa E SilVa, para exercer o cargo de 
ProfESSor aSSiSTENTE,, lotado(a) na campus de caMETa.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 860339
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.

.

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

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº25/2021/seaster
Processo Nº 2022/922684
objeto: o presente Termo aditivo tem como objeto a prorrogação de vi-
gência do contrato administrativo nº 25/2021/SEaSTEr,
por mais 90 (NoVENTa) dias, com início em 04/10/2022, encerrando-se 
em 02/01/2023.
Vigência: 04/10/2022 a 02/01/2023
data da assinatura: 30/09/2022
funcional programática: 87101.08.244.1505.8860
Natureza despesa: 3390.39
fonte: 0107
ação detalhada: 243.078
Valor Mensal: 5.000,00
Valor Global: 15.000,00
contratado: MEd laB. SErViÇoS MÉdicoS E laBoraTÓrio EirEli
cNPJ nº 24.305.576/0001-25
End: avenida Tocantins nº 363, Bairro Morada Nova, na cidade de Marabá-
Pa. cEP: 68.514-300
ordenador: Valdo diViNo da SilVa filHo

Protocolo: 860329

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1405/2022 – 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 2022/1194400
rESolVE:
autorizar o pagamento de 1 (UMa) diária Para cada SErVidor ciTado 
aBaiXo:
Silvana Teixeira da Silva, Mat. 5946584/1, cargo Gerente, rubia celeste 
Pinto de Sousa, Mat. 54194547/1, cargo assistente Social, Gilberto 
Barreto de oliveira, Mat.3206270, cargo arquiteto, amanda Santos da 
Silva, Mat. 5918436/3, Cargo Técnico de Edificações e Carlos Felipe Mota 
Bordalo, Mat. 80845516, cargo coordenador ciic, que deslocarão para 
o Município de cotijuba no período de 20/10 a 21/10/2022, para realizar 
visita técnica aos Usuários do Programa SUa caSa.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.242.1505.8861 0107006357 269.049 3390 14 
registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 03 de 
outubro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social 
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1394/2022 – 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 2022/1225627 
rESolVE:
autorizar o pagamento de 1 (UMa ) diária Para cada SErVidor ciTado 
aBaiXo:
ricardo Souza de almeida, Mat. 5924531/2, cargo cartazeiro, Marcio 
anderson Souza ramos, Mat. 54190367, cargo assistente administrativo, 
que se deslocarão para o Município de castanhal/Pa no período de 04/10 
a 05/10/2022, para instalar equipamentos de informática e infraestrutura 
de rede no SiNE/ castanhal. cujo Motorista landoaldo costa ferreira, 
Mat. 5096723/1, fará o deslocamento. 
Classificação Orçamentária: 
43105- 11.333.1504.8950 0101006357 266.734 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 30 de  
Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Mat. 5945803/ 1
PorTaria Nº 1404/2022 – 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 2022/1233047
rESolVE:
autorizar o pagamento de 6 e ½ (SEiS e meia) diárias Para cada SErVidor 
ciTado aBaiXo:

Neila Nazaré Monteiro da conceição, Mat. 5959024/1, cargo Gerente, 
Tainara Veiga Silva, Mat. 55209587/1, cargo Eng. agrônomo e roberta 
cardoso de oliveira, Mat.57192182/2, cargo Engenheira agrônoma, que 
se deslocarão para o Município de oeiras do Pará/Pa, no período de 14/10 
a 20/10/2022, para implantação de Equipamentos públicos de Segurança 
alimentar e Nutricional. cujo Motorista raimundo Pereira Soares, Mat. 
3542686/1, fará o deslocamento. 
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.7678 0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 03 de 
outubro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Secretário adjunto de assistência Social
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 860510

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 880/2022-GaB/Pres.
BeLÉM, 30 de seteMBro de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 a contar 
de 30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o 
Memorando nº 1080/2019/adM-UaSE-Benevides de 03/12/2019, o 
Parecer Jurídico nº 385/2019-ProJUr de 17/12/2019, o despacho do 
então Presidente da faSEPa de 18/12/2019, o despacho da coordenadora 
da aSPad de 14/07/2022 e o despacho do Presidente da faSEPa de 
15/07/2022;r E S o l V E:art. 1º. dETErMiNar, com fulcro no art. 
199, a instauração da SiNdicÂNcia PUNiTiVa nº 26/2022 (Processo nº 
2019/603148), a fim de apurar suposta omissão por parte de servidor em 
desacordo com as normativas da faSEPa, referente ao fato ocorrido em 
21/11/2019, na UaSE-Benevides;art. 2º. dESiGNar, com base no art. 205, 
que as servidoras iZaBEla QUarESMa dE SiQUEira rocHa, matrícula 
nº 54194855/1, PaUla daNiElE BaSToS liNS, matrícula nº 5896647/1 
e fraNciMar SoarES fraNco, matrícula nº 3198901/1 todas lotadas 
neste Órgão, que sob a Presidência da primeira, procedam à apuração do 
fato suscitado;art. 3º. coNcEdEr, com base no parágrafo único do art. 
201, o prazo de 30 (trinta) dias para que a comissão Processante conclua 
a supracitada apuração e apresente relatório conclusivo;art. 4º. Esta 
PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
Estado.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ 
cElSo da SilVa.Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 881/2022-GaB/Pres.
BeLÉM, 30 de seteMBro de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 a contar 
de 30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o 
Memorando nº 146/2019/SEca-caS ii de 11/12/2019, o Parecer Jurídico 
nº 388/2019-ProJUr de 20/12/2019, o despacho do então Presidente 
da faSEPa de 23/12/2019, o despacho da coordenadora da aSPad de 
14/07/2022 e o despacho do Presidente da faSEPa de 15/07/2022;r E S 
o l V E:art. 1º. dETErMiNar, com fulcro no art. 199, a instauração da 
SINDICÂNCIA PUNITIVA nº 27/2022 (Processo nº 2019/622120), a fim 
de apurar suposta negligência no cumprimento de normas de segurança, 
omissão ou facilitação de algum servidor da faSEPa, referente ao fato 
ocorrido em 27/11/2019, na unidade caS ii;art. 2º. dESiGNar, com base 
no art. 205, que as servidoras PaUla daNiElE BaSToS liNS, matrícula 
nº 5896647/1, iZaBEla QUarESMa dE SiQUEira rocHa, matrícula nº 
54194855/1 e fraNciMar SoarES fraNco, matrícula nº 3198901/1 
todas lotadas neste Órgão, que sob a Presidência da primeira, procedam à 
apuração do fato suscitado;art. 3º. coNcEdEr, com base no parágrafo único 
do art. 201, o prazo de 30 (trinta) dias para que a comissão Processante 
conclua a supracitada apuração e apresente relatório conclusivo;art. 4º. 
Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.
lUiZ cElSo da SilVa.Presidente da faSEPa.

Protocolo: 860473

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 529- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 03/10/2022
oBJETiVo: cobrir despesas com material de consumo, para aquisição de 
óculos, em atendimento de socioeducando custodiado na UaSE aNaNiN-
dEUa iii  (Proc. 1255939/2022 - Mem 104/2022)
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393  - aÇÃo: 183322
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339030 – r$ 450,00-(coNSUMo)
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SErVidora: BrENda fErNaNdES SaNToS
MaTricUla: 8005713/ 1 - carGo: PSicÓloGo
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:40 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 10 dias
PrESidENTE da faSEPa: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 860333
Portaria nº 520, de 03 de outubro de 2022.
Processo nº 1256033/2022.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais de serviço com corte de cabelo 
dos adolescentes, custodiados no cSEBa, conforme os termos do processo.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 185900
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339039 – P. JUrÍdica/SErViÇo.
SErVidorES: Marcio da SilVa corrEa, aGENTE adMiNiSTraTiVo, 
Matricula 57175137/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 60 (sessenta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 860378

.

.

diÁria
.

Portaria: 523 -do dia 30/09/2022
oBJETiVo: acompanhar socioeducando custodiado no centro de interna-
ção de adolescente Masculino-ciaM MaraBá, para ser entregue a seus 
familiares, cumprindo determinação judicial (Proc. 1190684/2022-Mem 
487/2022-ciaM MaraBá)
SErVidora: roSYaNE coUTo da SilVa cardoSo
carGo: aSSiSTENTE Social  - MaTricUla: 5896871/ 3
oriGEM:MaraBá/Pa- dESTiNo:cUrioNÓPoliS/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 15/09/2022 -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 860332
Portaria nº 518, de 03 de outubro de 2022.
Processo nº 1249840/2022.
oBJETiVo: realizar vistoria técnica, instalação de circuitos elétricos, tom-
bamentos e ajustes dos bens materiais nas UaSES do cSEBa e cSS, con-
forme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: SaNTarÉM/Pa.
PErÍodo: 11/10/2022 a 15/10/2022. – (4,5) diáriaS
SErVidorES: fáBio BarBoSa NaSciMENTo, GErENTE ii, Matricula 
55208521/1, aNdrÉ lUÍS liMa caValcaNTE, aG. dE arTES PráTicaS, 
Matricula 5938317/1, WaldErEi MacEdo da SilVa, aG. dE arTES Prá-
Tica, Matricula 54187894/1, e WilliaM roBErTo da PaiXÃo caSTro, 
aG. dE PorTaria, Matricula 57175368/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 860353
Portaria 524 – do dia 30/09/2022
oBJETiVo: realizar capacitação e assessoramento técnico e elaboração 
do Plano municipal de atendimento Socioeducativo (Proc. 1256926/2022-
Mem. 294/2022-crEaM)
SErVidora: JaNE GarETE SaraiVa TEiXEira
carGo:MoNiTor – MaTrÍcUla : 54189614/ 1
SErVidora: SilVia Maria GaMa foNSEca
carGo:aSSiSTENTE Social – MaTrÍcUla : 3219143/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa- dESTiNo:JUrUTi/Pa
PEriodo da ViaGEM: 17 a 21/10/2022 – diaria 4,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 860330
Portaria  525– do dia 30/09/2022
OBJETIVO : Participar da Programação da IV Feira das Profissões, no CE-
SEBa (Proc. 1255050/2022-Mem.295/2022-daS)
SErVidora: MoNica MarQUES doS SaNToS calaNdriNE
carGo: aSSiSTENTE Social - MaTrÍcUla Nº  54197354/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :SaNTarÉM/Pa
PErÍodo da ViaGEM – 05 a 06/10/2022 - diaria –1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 860322
Portaria: 516- do dia 29/09/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducandos cus-
todiados no cESEBa (Proc.1249741/2022-Mem 568/2022)
SErVidora: dircE Maria fariaS dE liMa
carGo: aSSiSTENTE Social-  MaTricUla: 54196842/ 1
SErVidor: iNGliTH rodriGUES dE liMa
carGo: PSicÓloGo  -  MaTricUla: 5956368/ 1
SErVidor: GilfraNK SoUSa NUNES
carGo: MoToriSTa- MaTricUla: 5956394/ 1
oriGEM: SaNTarÉM/Pa -  dESTiNo:alTaMira, MEdicilaNdia/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 17 a 21/10/2022  -  diáriaS-4,5
ordENador dE PEdESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 860326
Portaria 521 – do dia 30/09/2022
oBJETiVo: realizar capacitação e assessoramento técnico, elabora-
ção/revisão do Plano Municipal de atendimento Socioeducativa (Proc. 
1252230/2022-Mem.  292/2022-daS-crEaM)
SErVidor: BErTiNo lEal BarBoSa NETo
carGo:  coMiSSioNado - MaTrÍcUla Nº 5946881/2

SErVidor: doMiNGoS dE liMa caMPElo
carGo: aSSiSTENTE TÉcNico i -  MaTricUla: 3204537/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo : aNaJáS/Pa
PEriodo da ViaGEM: 17 a 22/10/2022 – diaria –5,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 860327
Portaria 522– do dia 30/09/2022
oBJETiVo : realizar entrega de materiais nas Unidades de Santarém e atender 
demandas do Ministério Público (Proc. 1253895/2022-Mem.75/2022-GaB)
SErVidor : JoHN GrEYK GoMES fErrEira
carGo: cHEfE dE GaBiNETE  -  MaTricUla: 55208100/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo : SaNTarÉM/Pa
PEriodo da ViaGEM: 13 a 15/10/2022 – diaria –2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 860328
Portaria nº 517, de 03 de outubro de 2022.
Processo nº 1246336/2022.
OBJETIVO: Realizar oficina de capacitação e assessoramento técnico à ela-
boração/revisão do Plano Municipal decenal de atendimento Socioeducati-
vo, conforme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: TErra alTa/Pa
PErÍodo: 06/10/2022 a 07/10/2022. – (1,5) diária
SErVidorES: aNToNia BENEdiTa lEÃo lira, aSSiSTENTE Social, Ma-
tricula 54194530/1, MariZa calaNdriNi MUriBEca, aGENTE adMiNiS-
TraTiVo, Matricula 5661250/2, e raiMUNdo oZEaS XaViEr oliVEira, 
MoToriSTa, Matricula 5600766/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 860309
Portaria nº 519, de 03 de outubro de 2022.
Processo nº 1249472/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA III, conforme justificado nos 
termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dESTiNo: SaNTa lUZia/Pa.
PErÍodo: 06/10/2022 a 06/10/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: BrENda fErNaNdES SaNToS, PSicÓloGa, Matricula 
8005713/1, e JoÃo SilVa da coNcEiÇÃo, MoToriSTa, Matricula 3215342/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 860363
Portaria nº 526, de 03 de outubro de 2022.
Processo nº 1249882/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de jo-
vem, custodiado na UASE/ANANINDEUA II (CIJAM), conforme justificado 
nos termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dESTiNo: caPaNEMa/Pa.
PErÍodo: 13/10/2022 a 13/10/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: EroNildES dE fáTiMa PirES coSTa, aSSiSTENTE Social, e 
JHoNNaTTHaN KEViN SilVa da rocHa, MoToriSTa, Matricula 97571482/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 860387
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito- 03/10/2022-FasePa
TorNar SEM EfEiTo  a PUBlicaÇÃo 858265/2022, rEfErENTE ao Pro-
cESSo: 1230258/2022(caS i), PorTaria  509/2022-caS, coNSidEraN-
do a NÃo rEaliZaÇÃo da  ViaGEM Para a cidadE dE BrEVES/Pa No 
PErÍodo dE 29/09 a 02/10/2022, coNforME MEMoraNdo 366/2022 do 
cENTro dE adolEScENTES EM SEMiliBErdadE
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 860183
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 529/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 22 de agosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1043697.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias a servidora descriminada abaixo: 

Matrícula servidor exercí-
cio Período

55586331/4 lorENa BriTo roMÃo 2022 16/11/2022 a 15/12/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 860275
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 096/2022–GGa/ sedeMe - 
Belém, 29 de setembro de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
i.conceder suprimento de fundos ao servidor ViTor JordY dE alMEida, 
identidade funcional nº 5946262/2, ocupante do cargo de Gerente, porta-
dor da carteira de identidade nº 6269209, SSP/Pa e inscrito no cPf sob o 
nº 700.104.032-05;
ii.o valor do suprimento corresponde a r$ 4.400,00(Quatro mil e qua-
trocentos reais) e destina-se a despesas consideradas de pequeno vulto;
iii.a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária
• 22.122.1297.8338 – 33.90.30 – R$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos 
reais) – Material de consumo.
o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos:
• Aplicação no período de 60 (sessenta) dias contados da data de emissão 
da ordem bancária; e
• Prestação de Contas de 10 (dez) dias após a data final do prazo de apli-
cação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 860151

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 097/2022-GGa/sedeMe - 
BeLÉM, 03 de oUtUBro de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
coNSidEraNdo os termos do PaE Nº 2022/1264892;
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor HENri-
QUE faraG dE oliVEira, matrícula 5945953/1, ocupante do cargo de 
assessor, no período de 07/10/2022 a 05/11/2022, referente ao período 
aquisitivo de 17/01/2021 a 16/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 860532

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 04/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 046/2021
diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 027/2021
contratante: coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará
contratado: r SiMÕES TEiXEira lTda.
objeto: Prorrogação do prazo vigência do contrato nº 04/2022 que tem 
como objeto a sublocação de imóvel situado na rodovia arthur Bernardes, 
s/n, Tapanã, Belém/Pá.
Prazo: 04 (quatro) meses
Valor Global: r$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
coordenador responsável: diretora Presidente claudia Bitar.
Pela contratante: claudia Bitar e Paulo Guardado.
Pela contratada: rodrigo Simões Teixeira
foro: Belém/Pa
data da assinatura: 30 de setembro de 2022.

Protocolo: 860488

..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 178/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1263660; r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: roSa criSTiNa SoUZa da coSTa, matrícula: 5943042/1, 
ocupante do cargo de Gerente de contabilidade.
oBJETiVo: Participar do 12º congresso internacional de contabilidade, 
custos e Qualidade do Gasto no Setor Público, em São Paulo/SP.
dESTiNo:  São Paulo
PErÍodo: 16 a 19/10/22
QTdE: 4 e ½ diárias
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 03 de outubro de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 860471

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

extrato do contrato Nº: 013/2022- iMetroParÁ
Pregão eletrônico n° 05/2022
Processo n° 190/2022
Protocolo n° 202200566
objeto: contratação de empresa especializada prestação de serviços de 
apoio administrativo e serviços continuados de digitador para atender as 
necessidades do instituto de Metrologia do Estado do Pará - iMETroPará
data de assinatura: 03/10/2022
Vigência: o prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a 
contar da data de 03/10/2022 a 03/10/2023.
Valor global estimado: r$ 714.478,08 (Setecentos e quatorze mil, quatro-
centos e setenta e oito reais e oito centavos).
orçamento: foNTE: 0260 – recursos Provenientes de Transferências de 
convênios
0101- recursos ordinários
0660 – recursos Prov. de Transferência de convênios
fUNcioNal: 14.122.1297.8338.
ProJETo/aTiVidadE: operacionalizações das ações administrativas.
NaTUrEZa dE dESPESaS: 339037 – locação de mão de obra.
contratado: diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra lTda
Endereço: Passagem dalva n° 0505, Bairro Marambaia, cEP 66.615-080, 
Belém/Pa.
ordenador: rafaEla BaraTa cHaVES.

Protocolo: 860388

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 316/2022 de 22/09/2022. 
art 1º coNcEdEr licença Prêmio de 30 (trinta) dias à servidora Maria do 
carMo PalHETa SilVa, matrícula nº 2022214/1, assistente administrativo 
a, no período de 04/10/2022 a 02/11/2022, referente ao triênio de 
16/09/2008 a 15/09/2011, conforme processo nº 2022/918143. VilSoN 
JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício

Protocolo: 860138

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 317/2022
o Presidente em exercício da Junta comercial do Estado do Pará – 
JUcEPa, no uso da faculdade que lhe confere os incisos XVii e XXiii 
do art. 25, do decreto federal n.º1.800, de 30 de Janeiro de 1996 que 
regulamenta a lei federal n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, que 
dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins 
e dá outras providências, e; coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94; 
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e coNSidEraNdo a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 67; e 
coNSidEraNdo as indicações da daf de 23/09/2022; r E S o l V E: 
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 26/2022, celebrado com 
a empresa daTacoSMoS coNSUlToria lTda, inscrita no cNPJ n° 
03.238.818/0001-35, o servidor fláVio alEXaNdrE SoUZa NUNES, 
matrícula nº 5965429/1, e como suplente o servidor MarcElo ViEira da 
SilVa, matrícula nº 57211818/1, conforme processo nº 2022/1200898. 
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
daTa da aSSiNaTUra: 01/10/2022
VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício da Junta comercial do 
Estado do Pará - JUcEPa

Protocolo: 860135
Portaria Nº 319/2022
o Presidente em exercício da Junta comercial do Estado do Pará – 
JUcEPa, no uso da faculdade que lhe confere os incisos XVii e XXiii 
do art. 25, do decreto federal n º1.800, de 30 de Janeiro de 1996 que 
regulamenta a lei federal n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, que 
dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins 
e dá outras providências, e; coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94; 
e coNSidEraNdo a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 67; e 
coNSidEraNdo as indicações da daf de 27/09/2022; r E S o l V E: 
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 25/2022, celebrado com a 
empresa SiMETria SolUÇÕES iNTEGradaS lTda, inscrita no cNPJ n° 
27.397.273/0001-78, o servidor NEHEMiaS GUEdES ValENTiM JUNior, 
matrícula nº 5940629/1, e como suplente o servidor EMiNa dE faTiMa MoraiS 
dE MiraNda, matrícula nº 2022109/1, conforme processo nº 2022/1238542. 
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
daTa da aSSiNaTUra: 03/10/2022
VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício da Junta comercial do 
Estado do Pará - JUcEPa

Protocolo: 860262
Portaria Nº 320/2022
o Presidente em exercício da Junta comercial do Estado do Pará – 
JUcEPa, no uso da faculdade que lhe confere os incisos XVii e XXiii 
do art. 25, do decreto federal n º1.800, de 30 de Janeiro de 1996 que 
regulamenta a lei federal n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, que 
dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins 
e dá outras providências, e; coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94; 
e coNSidEraNdo a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 67; e 
coNSidEraNdo as indicações da daf de 29/09/2022; r E S o l V E: 
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 12/2021, celebrado com 
a empresa iNSTiTUTo dE ENSiNo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior 
lTda, inscrita no cNPJ n° 05.933.016/0006-85, a servidora laUra 
daNiEla MiraNda QUEiroZ, matrícula nº 57208943/1, e como suplente 
a servidora dEYSE do Socorro coSTa oliVEira calaNdriNi, 
matrícula nº 5899867/2, conforme processo nº 2022/1254039. 
art. 2º rEVoGar a PorTaria de nº 89/2021, publicada no 
doEPa nº 34.562 do dia 26/04/2021, pág 67, protocolo 648307.  
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
daTa da aSSiNaTUra: 03/10/2022 
VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício da Junta comercial do 
Estado do Pará - JUcEPa

Protocolo: 860263

.

.

FÉrias
.

art. 1º estaBeLecer a programação de férias do mês de NoVeM-
Bro/2022 dos servidores da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – 
JUcEPa, referente aos exercícios de 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, 
conforme processo nº 2022/1260635 e relação abaixo:

Nº NoMe
Matri-
cULa

PerÍodo
aQUisitiVo

PerÍodo
de GoZo

1
dircilene do Socorro dos Santos 

Brito
2022079/1 02/08/2021 01/08/2022 16/11/2022 30/11/2022

2 Elielma lopes Gonçalves 5889494/1 03/05/2021 02/05/2022 03/11/2022 02/12/2022

3 francinaldo Teixeira da Silva 57176327/2 03/05/2020 02/05/2021 16/11/2022 30/11/2022

4 luís otávio Vieira da Silva 5889505/1 12/05/2021 11/05/2022 16/11/2022 15/12/2022

5 Nádia Helena B. do amaral e Silva 2022290/1 02/03/2021 01/03/2022 21/11/2022 20/12/2022

6 rutiane Vieira azancot Moura 57217932/1 22/06/2019 21/06/2020 03/11/2022 22/11/2022

VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício
Protocolo: 860141

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 150/2022 – 03 de oUtUBro de 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
Lei 7.774, de 23/12/2013 e Decreto publicado no Diário Oficial do Estado 
n°34.918 de 1° de abril de 2022.

rESolVE:
i - coNcEdEr diárias as servidoras abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho Belém/ aurora / Mãe do rio / Belém, com o objetivo de 
realizar visitas e palestras aos microempreendedores do município acima 
mencionado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período

Nº de 
diá-
rias

JoÃo MarcEl caValcaNTE da 
coSTa 5946226 dirETor GEral 04 a 

07/10/2022 3 1/2

ricardo HaMiNTaS MarTiNS 
PErEira 80846315 GErENTE rEGioNal 04 a 

07/10/2022 3 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 860590

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº.1273/2022, de 30 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1163707, de 15/10/2021– 
diTEc/SEdoP.
r E S o l V E: 
i – dESiGNar a servidora fErNaNda dE QUEiroZ VallE, Matrícula nº 
5946428/1, Cargo/Função: Assessor Especial II, como fiscal do Contra-
to celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

115/2022 r2 arquitetura & Urbanismo ltda
Elaboração de Projetos de arquitetura e Engenharia 

para construção da Policlínica no Município de Breves/
Pa.

ii -dESiGNar a servidora JaQUEliNE oZaNa SoUZa dE MESQUiTa, Ma-
trícula nº 57176408/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públi-
cas- Arquiteto, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 860511
Portaria Nº. 1272/2022, de 30 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1255898, de 28/09/2022, e 
Memorando 570/2022, de 28/09/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora JoSiaNE BarBoSa da SilVa, Matrícula nº 
5965139/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenhei-
ro Civil, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

133/2022 Infinity Engenharia Ltda Urbanização da orla da cidade de Marapanim, no 
Município de Marapanim/Pa.

ii – dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, 
Matrícula nº 5936254/2, cargo/função: coordenador, para acompanhar 
e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos 
impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 860515
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Portaria Nº. 1267/2022, de 29 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1257548, de 29/09/2022, e 
Memorando nº 571/2022 de 29/09/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor HElio GlaUco fErrEira BriTo, Matrícula nº 
5965149/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenhei-
ro Eletricista, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

130/2022 adaxatelecom industrial ltda

implantação de equipamentos e fornecimento, 
montagem e instalação de torres em estrutura metálica 
vertical tipo autoportante, para uso em estações de tele-
comunicações nos Municípios do Estado do Pará, dentro 
da abrangência do Programa Municípios Sustentáveis 

do caf- lote 1.

ii – dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, Matrícula 
nº 57176077/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 860540
..

errata
.

errata de Portaria
Portaria Nº. 1256/2022, de 27 de seteMBro de 2022.
PUBlicada No doE Nº. 35.132, dE 28/09/2022.
onde se lê:
i – coNcEdEr ao servidor HEli dE SoUZa SaNToS, matrícula nº. 5517/1, 
ocupante do cargo de datilógrafo, lotado na diretoria de Mobilização e ar-
ticulação comunitária; 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 
01/10/2022 a 29/11/2022; referente ao triênio 02/09/2002 a 01/09/2005.
Leia-se:
i – coNcEdEr ao servidor HEli dE SoUZa SaNToS, matrícula nº. 5517/1, 
ocupante do cargo de datilógrafo, lotado na diretoria de Mobilização e ar-
ticulação comunitária; 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 
02/10/2022 a 30/11/2022; referente ao triênio 02/09/2002 a 01/09/2005.

Protocolo: 860501
.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

rescisÃo de coNtrato
contrato nº: 100/2021
origem: cV Nº 13/2021
data da rescisão: 03/10/2022
Justificativa: Rescisão Unilateral, cfe. art. 79, I da Lei Federal nº 8.666/93.
objeto: construção do Trapiche Municipal do caiçaua, no município de 
Santa Bárbara, neste Estado.
contratante: Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas - SEdoP
contratada: coNSTrUTEc coNSTrUÇÃo E TraNSPorTE EirEli EPP
data de assinatura: 03/10/2022
ordenadora responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretária de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 860395
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2° terMo aditiVo ao coNVÊNio 04/2021
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Bragança – cNPJ 04.873.592/0001-07
objeto do convênio: Urbanização da orla do caeté – Trecho i, no município de Bragança,
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 02/10/2022 à 02/10/2023
data da assinatura: 30/09/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 860142
.

oUtras MatÉrias
.

retiFicaÇÃo de PUBLicaÇÃo
Na matéria, Protocolo nº: 746700, publicada no doE nº 34.811 de 
27/12/2021:
oNde se LÊ: data de assinatura: 27/12/2021 ;
Leia-se: data de assinatura: 17/12/2021.
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 860396

..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 044/2022-GaB/NGtM
o dirETor GEral do NÚclEo dE GErENciaMENTo dE TraNSPorTE ME-
TroPoliTaNo – NGTM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§2º, art. 3º da lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme 
decreto, de 03/01/2019, publicado no doE nº. 33.773 de 04/01/2019.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor abaixo:

NoMe MatrÍcULa
 

PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

ricardo dE SoUZa 
MoNTEiro filHo

 
6403389

 
01/08/2021 a 31/07/2022

 
01/11/2022 a 30/11/2022

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 22 de setembro de 2022
EdUardo dE caSTro riBEiro JÚNior
dirETor GEral

Protocolo: 860163

.

.

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

.

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 241/2022 – GaBiNete, 03 de outubro de 2022.
o diretor-Presidente em exercício da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo 
a ESTUdoS E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e 
com fundamento no art. 8º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico n. 
2022/1220380;
rESolVE:
I – Instituir a presente COMISSÃO DE SELEÇÃO com a finalidade de condu-
zir a chamada Pública para contratação da organização da Sociedade civil, 
a ser celebrada com a FAPESPA, mediante Termo de Colaboração, a fim 
de executar a análise e acompanhamento da implementação do ProJETo 
PErfil SocioEcoNÔMico doS BaTEdorES dE aÇaÍ NoS MUNicÍPioS 
da rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo do GUaJará.
ii – a comissão de Seleção será composta pelos seguintes membros:
1. JacQUEliNE carValHo NaSciMENTo, matrícula nº 5946216;
2. JHoN aSSUNÇÃo dE SoUZa, matrícula nº 5918280;
3. Márcio iVaN loPES PoNTE dE SoUZa, matrícula nº 5198793 (presi-
dirá a comissão);
iii. a constituição da comissão não implica em aumento de despesa, em 
atendimento ao decreto Estadual 955, de 12/08/2020.
iV – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 03 de outubro de 2022
deyvison andrey Medrado Gonçalves
diretor-Presidente em exercício
decreto Estadual doE n° 35.117 de 16/09/2022

Protocolo: 860527

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 233/2022-GaBiNete, de 29 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:
dESiGNar o(a) servidor(a) aNNE KEllY SaNcHES lEMoS, ocupante do 
cargo de Técnico em administração e finanças. identidade funcional nº. 
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5934736/2, para substituir o(a) servidor(a)  daNYElli do Socorro 
aMoriM SoUZa, identidade funcional nº. 5911692/4, ocupante do cargo 
de Secretaria de diretoria, código GEP – daS – 011.1, no impedimento le-
gal da titular, durante o período de gozo de férias, a contar de 01/11/2022 
a 30/11/2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 29 de Setembro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 860180
.

coNtrato
.

terMo de oUtorGa N.º 092/2022
objeto: o apoio da faPESPa à realização do Evento denominado ii conecta 
Ufra: Bioeconomia, a ser desenvolvido pelo(a) oUTorGado(a), que ocor-
rerá no período de 17 a 21 de outubro de 2022, na Ufra campus Belém e 
canal aberto do Youtube da Ufra.
outorgado(a): Bárbara dunck oliveira
Valor: r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
data de assinatura: 30/09/2022
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
função Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339020
deyvison Medrado - diretor-Presidente em exercício.

Protocolo: 860237
.

diÁria
.

Portaria N° 141/2022 – dirad/FaPesPa, de 03 de outubro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o dESPacHo 1317/2022-GaBiNETE.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1263374
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: aNNE KEllY SaNcHES lEMoS
MaTrÍcUla: 5934736-2
CARGO: Tec.em administração e finanças- ciências contábeis
TraJETo : Belém-Pa/riodejaneiro-rJ/
Período: 24/10/2022 e 27/10/2022
Quantidade: 3 e ½ (três e meia ) diárias
OBJETIVO: acompanhar o Diretor Científico durante o “WORKSHOP MA-
TriZ SWoT – Programa centelha”.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 03 de outubro de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 860266
Portaria N° 142/2022 – dirad/FaPesPa, de 03 de outubro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o despacho 1316/2022-GaBiNETE/faPESPa
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1263342
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (Três e meia) 
diárias ao servidor  abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: dEYViSoN aNdrEY MEdrado GoNÇalVES
MaTrÍcUla: 5964860/1
carGo: dirETor ciENTifico
TraJETo: Belém-Pa/rio de janeiro-rJ / Belém-Pa
PErÍodo: 24/10/2022 a 27/10/2022
QUaNTidadE: 3 e 1/2 (duas e Meia) diárias
oBJETiVo: participação desta faPESPa no “WorKSHoP MaTriZ SWoT
-Programa centelha”.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 03 de outubro de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 860271

.

FÉrias
.

Portaria N° 239/2022-GaBiNete, 03 de oUtUBro de 2022.
o diretor-Presidente em exercício da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo 
a ESTUdoS E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e 
com fundamento no art. 8º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
conceder férias regulamentares a servidora da fundação amazônia de am-
paro a Estudos e Pesquisas - faPESPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período aqui-
sitivo Gozo

5902792/1 Nágila da Silva Sauaia Sousa
 

27/09/2020 a 
26/09/2021

03/10/2022 a 
12/10/2022

 

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 03 de outubro de de 2022.
deyvison andrey Medrado Gonçalves
diretor-Presidente em exercício
decreto Estadual doE n° 35.117 de 16/09/2022

Protocolo: 860392
Portaria N° 238/2022-GaBiNete, 03 de oUtUBro de 2022.
o diretor-Presidente em exercício da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo 
a ESTUdoS E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e 
com fundamento no art. 8º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
conceder férias regulamentares ao servidor da fundação amazônia de am-
paro a Estudos e Pesquisas - faPESPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período aqui-
sitivo Gozo

5940895/3 Jamil Jorge Sassim dahas
 

29/11/2021 a 
28/11/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

 

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 03 de outubro de de 2022.
deyvison andrey Medrado Gonçalves
diretor-Presidente em exercício
decreto Estadual doE n° 35.117 de 16/09/2022

Protocolo: 860389
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 592, de 3 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) SEBaSTiao dE SoUSa MESQUiTa, aNaliSTa 
dE SUPorTE - rESPoNSáVEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 - 1, 
29/09/2022 a 29/09/2022, à Marabá-PA/Sapucaia/Marabá-PA, para Verificar 
o SErVidor 01 de Sapucaia, Tdesk: 2022025014. região araguaia. 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 860285

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 399/2022-seeL, de 26 de seteMBro de 2022.
coNcEdEr ao servidor odailSoN fErNaNdES da coNcEiÇÃo, matrícula 
nº 5774276/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Esporte, 60 
(sessenta) dias de licença Prêmio no período de 03/10 a 01/12/2022, 
referente ao triênio 2017-2022. ordenador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 860553
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 410/2022-seeL, de 03 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETáro dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, fundamentado pela lei 
nº 6.215 de 28 de abril de 1999, alterada pela lei nº 6.879, de 29 de junho 
de 2006, publicada no doE nº 30.714 de 30/06/2006, ao servidor carloS 
aUGUSTo dE alMEida BarBoSa, matrícula nº 6320708/3, ocupante do 
cargo de Técnico de Esporte em Educação física, lotado neste órgão, licen-
ça para Tratamento de Saúde, no período de 03/03/2022 a 27/09/2022. 
ordenador: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 860555
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..

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 407/2022-seeL, de 28 de seteMBro de 2022.
dESiGNar os servidores lorENa MiraNda dE fiGUEirEdo (Pregoeira), 
Nairá coiMBra PorTo (equipe de apoio) e roSiaNE GoMES NEGrÃo 
(equipe de apoio), para compor a comissão de licitação do Pregão Eletrô-
nico n° 17/2022, com o objetivo de contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de malharia e confecções em geral para atendi-
mento dos projetos e programas da Secretaria de Estado de Esporte e 
lazer. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 860544

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 364/2022 de 25 de aGosto de 2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.100 de 01 de seteMBro de 2022.
oNde se LÊ:
03 e ½ (três e meia) diárias.
No período de 02/09 a 05/09/2022.
Leia-se:
04 e ½ (quatro e meia) diárias.
No período de 02/09 a 06/09/2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 860533

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 408/2022-seeL, de 28 de seteMBro de 2022.
coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias aos servidores JESUS NaZarENo 
doS SaNToS crUZ, matrícula n° 5901961/1, odailSoN fErNaNdES da 
coNcEiÇÃo, matricula nº 5774276/2, e MaX alBErTo dE MoraES Go-
MES, matrícula n° 5946179/1, com o objetivo de realizarem visita técnica 
para a realização dos Jogos Quilombolas, no município de castanhal/Pa, no 
período de 28/09/2022 à 29/09/2022. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 860526

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 409/2022 – seeL, de 29 de seteMBro de 2022.
considerando o Processo nº. 2022/360339 – SEEl; rESolVE:
i - SUBSTiTUir o servidor JoSÉ lUiS dE JESUS PiNTo fiGUEirEdo, 
Técnico em gestão de esporte, matrícula funcional nº. 5891196/2, 
designado pela PorTaria nº 264/2021 – SEEl, dE 29/07/2021, publicada 
no doE nº 34.653 de 29/07/2021, pela servidora KáTia Maria aNdradE 
dE oliVEira, Técnico em gestão de esporte, matrícula nº 51855913/2, na 
qualidade de membro para compor a comissão de seleção e julgamento 
de chamamento público e celebração de termos de fomento e parcerias.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, dE 29 dE SETEMBro dE 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 860541

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 659/GePs/setUr de 03 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/421205;rESolVE:i - 
dESiGNar o servidor allYSoN EUGENio NEri dE oliVEira, matrícula nº 
57203859/1, coordenador de Segmentação de Produtos Turísticos, como 
fiscal de contrato e como suplente o servidor ULTIMO AUGUSTO CORREA 
dE MiraNda,Técnico de Planejamento e Gestão em Turismo, matrícula 
funcional nº 55589514-1, para fiscalizar e acompanhar o Contrato nº 
24/2022 celebrado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado 
de Turismo (SETUr) e a Empresa KElVEN STElla loPES.ii - Esta PorTaria 
entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.iordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 860461

..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 58/2022/GaB/dPG, de 30 de seteMBro de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso de suas atri-
buições que lhe confere o art. 8°, incisos i e Viii, da lei complementar 
n° 054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando que no dia 07/10/2022 
ocorrerá a romaria rodoviária referente às festividades do círio de Naza-
ré; considerando o que consta no Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1254845; rESolVE:
SUSPENdEr o expediente do Núcleo Metropolitano de ananindeua da de-
fensoria Pública no dia 07 de outubro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 860308
Portaria Nº 57/2022/GaB/dPG, de 29 de seteMBro de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, i e Viii, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando que o V concurso Público para o 
provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de 
Defensor Público Substituto do Estado do Pará chegou ao seu fim; Conside-
rando o que consta no Processo administrativo Eletrônico nº 2021/261999; 
rESolVE:
revogar, a contar da data da publicação, a PorTaria nº 18/2022/GaB/dPG, 
de 16 de março de 2022, publicada no d.o.E. Nº 34.897, de 18.03.2022, a 
qual instituiu a comissão Especial para apoiar o Presidente da comissão do V 
concurso Público para ingresso na carreira de defensor Público Substituto do 
Estado do Pará na aferição da condição de negro, quilombola ou indígena, nos 
termos do §9º e §10, do artigo 2º da resolução cSdP nº 260/2018.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 860304
Portaria Nº 590/2022/GaB/dPG, de 21 de seteMBro de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/1162384; rESolVE:
dESiGNar o defensor Público daNiEl aUGUSTo loBo dE MElo para de-
dicar-se ao mapeamento de todas as unidades jurisdicionais e quantita-
tivos de processos da região Metropolitana de Belém e cruzamento dos 
dados com as atribuições de cada defensoria Pública vinculada a diretoria 
Metropolitana, no período de 16/11/2022 a 16/12/2022, com prejuízo de 
suas funções junto a 11ª Defensoria Pública da Fazenda Pública de Atri-
buições Gerais.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 860273
Portaria Nº 619/2022/GGP/dPG/29/09/2022. 
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 8º, i, Viii da lei complementar no 
054/2006 e art.100 da lei complementar nº 80/1994; considerando o 
disposto no art. 46, § 8º da lei complementar nº 54/2006, com redação 
dada pela lei complementar nº 91/2014; considerando a resolução 
cSdP nº 283, de 16 de novembro de 2021; considerando o que consta no 
Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1246453; rESolVE: conceder, 
Gratificação de Acumulação à Defensora Pública JACQUELINE BASTOS 
loUrEiro, na forma abaixo discriminada:

deFeNsor 
(a)

PÚBLico 
(a)

MatrÍ-
cULa

titULaridade/ 
desiGNaÇÃo

acUMULa-
ÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo

Jacqueli-
ne Bastos 
loureiro

5895994
1ª Defensoria 

Pública cível/crimi-
nal de Salinópolis

3ª Defensoria 
Pública cível/
criminal de 
Bragança

10% do 
vencimento-base, nos 

termos do art. 2º, 
ii da 

resolução do 
cSdP nº 

283, de 16/11/2021.

05/09/2022 a 
30/09/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
 

Protocolo: 860470
Portaria Nº 627/2022/GGP/dPG/03/10/2022. 
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8º, i e Viii, da lei complementar nº 054/2006 e 
art. 100 da lei complementar nº 80/1994; considerando o disposto no 
art. 46, § 8º da lei complementar nº 54/2006, com redação dada pela 
lei complementar nº 91/2014; considerando a resolução cSdP nº 283, 
de 16 de novembro de 2021; considerando o que consta no Processo 
administrativo Eletrônico nº 2022/1260388; rESolVE: rEVoGar, com 
efeitos a contar de 29.06.2022, a gratificação de acumulação concedida ao 
defensor Público rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES, id. funcional 
nº 5931566, referente à 2ª Defensoria Pública Criminal de Abaetetuba 
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(10% do vencimento-base), com a consequente exclusão de seu nome da 
PorTaria nº 561/2022/GGP/dPG, de 16.12.2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 860499
Portaria Nº 626/2022/GGP/dPG/03/10/2022. 
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 2022/1251867; 
rESolVE: conceder 01 (um) dia de folga compensatória à Servidora Pública 
laiSE Maria riBEiro MESQUiTa SaNToS, Matrícula nº 55588962, em razão 
da realização de plantão, para ser gozada no dia 19/12/2022.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 860476
Portaria Nº 624/2022/GGP/dPG/30/09/2022. 
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 8º, i, Viii da lei complementar no 
054/2006 e art.100 da lei complementar nº 80/1994; considerando o 
disposto no art. 46, § 8º da lei complementar nº 54/2006, com redação 
dada pela lei complementar nº 91/2014; considerando a resolução 
cSdP nº 283, de 16 de novembro de 2021; considerando o que consta 
no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1255742; rESolVE: 
Conceder, Gratificação de Acumulação aos Defensores Públicos, conforme 
discriminado na tabela abaixo:

deFeNsor 
(a)

PÚBLico 
(a)

MatrÍ-
cULa

titULaridade/ 
desiGNaÇÃo

acUMULa-
ÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo

Gabriel Mon-
tenegro duarte 

Pereira
5931562

3ª Defensoria 
Pública cível/crimi-

nal de Marituba

1ª Defensoria 
Pública cível/
criminal de 
Marituba

5% do 
vencimento-base, nos 
termos do art. 4º, da 

resolução do 
cSdP nº 

283, de 16/11/2021.

26/09/2022 a 
12/10/2022

rosangela 
lazzarin 80845858

2ª Defensoria 
Pública cível/crimi-

nal de Marituba

1ª Defensoria 
Pública cível/
criminal de 
Marituba

5% do 
vencimento-base, nos 
termos do art. 4º, da 

resolução do 
cSdP nº 

283, de 16/11/2021.

26/09/2022 a 
12/10/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
 

Protocolo: 860480
Portaria Nº 625/2022/GGP/dPG/30/09/2022. 
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 8º, i, Viii da lei complementar no 
054/2006 e art.100 da lei complementar nº 80/1994; considerando o 
disposto no art. 46, § 8º da lei complementar nº 54/2006, com redação 
dada pela lei complementar nº 91/2014; considerando a resolução 
cSdP nº 283, de 16 de novembro de 2021; considerando o que consta no 
Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1257094; rESolVE: conceder, 
Gratificação de Acumulação ao Defensor Público BRUNNO ARANHA E 
MaraNHÃo, conforme tabela abaixo:

deFeNsor 
(a)

PÚBLico 
(a)

MatrÍ-
cULa

titULaridade/ 
desiGNaÇÃo

acUMULa-
ÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo

Brunno 
aranha e 

Maranhão
5931561

2ª Defensoria 
Pública cível/crimi-
nal de Benevides

1ª Defensoria 
Pública cível/
criminal de 
Benevides

10% do 
vencimento-base, nos 
termos do art. 2º, da 

resolução do 
cSdP nº 

283, de 16/11/2021.

28/09/2022 a 
14/10/2022

Brunno 
aranha e 

Maranhão
5931561

2ª Defensoria 
Pública cível/crimi-
nal de Benevides

3ª Defensoria 
Pública cível/
criminal de 
Benevides

10% do 
vencimento-base, nos 
termos do art. 2º, da 

resolução do 
cSdP nº 

283, de 16/11/2021.

28/09/2022 a 
14/10/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 860487
Portaria Nº 621/2022/GGP/dPG/30/09/2022. 
a Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições 
delegadas pelo art. 1º, Viii, da PorTaria nº 156/2020 – GaB/dPG, 
de 02 de julho de 2020 e pelo art. 9º. V, da lei complementar nº 054, 
de 07 de fevereiro de 2006; considerando a PorTaria nº 22/2022, de 23 
de março de 2022, a qual organiza e normatiza o pagamento do plantão 
defensorial aos servidores da defensoria Pública do Pará; considerando o 
Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1099585; rESolVE: conceder 
diária de plantão defensorial aos servidores abaixo relacionados em razão 
da realização de Plantão:

NoMe MatrÍ-
cULa

QUaNtida-
de/MÊs PerÍodo do PLaNtÃo

adriaNa NUNES NaSciMENTo 5926317
04(Mar)
01(JUN)
01(aGo)

19, 20, 26, 27/03/2022;
25/06/2022;
20/08/2022

alaN dElSo da SilVa cordEiro 57196777 01(JUN) 25/06/2022;
aMBrÓSio oliVEira dE JESUS 5125847 01(JUN) 25/06/2022

aNa cÉlia ModESTo loPES 2009315
03(Mar)
02(aBr)
01(JUN)

19, 26, 27/03/2022;
02, 03/04/2022;

25/06/2022
aNa cláUdia cardoSo dUarTE 57201141 01(JUN) 25/06/2022

aNa do Socorro NUNES MoUra 
JaTENE SoUSa 33138

02(fEV)
03(Mar)
02(aBr)
01(JUN)

19, 20/02/2022;
12, 26, 27/03/2022;

02, 03/04/2022;
25/06/2022

aNSElMo carloS NoGUEira 
MoNTEiro 54191024

05(fEV)
04(Mar)
02(JUl)
01(aGo)

19, 20, 26, 27, 28/02/2022; 01, 02, 
05 e 06/03/2022; 23, 24/07/2022; 

27/08/2022

aNToNia cláUdia SoarES lEÃo 
doS SaNToS 5723667 02(aGo) 20, 21/08/2022

aNToNio GUSTaVo lEdo alcÂNTara 57190509 03(fEV)
06(Mar)

26, 27, 28/02/2022; 01, 02, 05, 06, 12 
e 13/03/2022

arlETE doS SaNToS QUarESMa 5049920 04(Mar)
02(JUl)

19, 20, 26, 27/03/2022;
30, 31/07/2022

caMila BiTTENcoUrT rodriGUES 
fErNaNdES 5925204 02(JUl) 30, 31/07/2022

carla laKiSS iGNacio rEiS 54191154 01(JUN) 25/06/2022

carMEM lÚcia loPES dE SoUZa 392235 02(fEV)
05(Mar)

27, 28/02/2022;
01, 02, 05, 06, 27

/03/2022;

caroliNE coElHo doS SaNToS 5940980 01(JUN)
02(Mar)

25/06/2022;
05, 06/03/2022

cEcÍlia cláUdia dE frEiTaS 
TEiXEira 57176495 01(aGo) 27/08/2022

cÉlio JÚNior da SilVa GUiMarÃES 5900062

05(fEV)
06(Mar)
01(JUN)

 

19, 20,26, 27, 28/02/2022;
01, 02, 05, 06, 26, 27/03/2022;

25/06/2022

cHaiSiEllEN aNNE da SilVa 
oliVEira 57200786 01(Mai)

01(aGo)
28/05/2022;
27/08/2022

cÍcEro loPES PErEira BErNardiNo 3280543 02(JUl) 09 e 10/07/2022
claUdia VaNESSa GoMES SaNTiaGo 54186812 01(Mai) 28/05/2022

clEBEr PaiVa coElHo 57211712
02(Mar)
01(JUN)
04(JUl)

05, 06/03/2022;
25/06/2022;

23, 24, 30, 31/07/2022

clEVErSoN NoNaTo BriTo Bar-
rEiroS 5324041

05(fEV)
07(Mar)
01(JUN)

19, 20,26, 27, 28/02/2022;
01, 02, 05, 06, 19, 20, 26/03/2022;

25/06/2022

cliVEr rEiS BaraTa 54187789

03(fEV)
02(Mar)
01(Mai)
01(JUN)

19, 20/02/2022;
26, 27/03/2022;

28/05/2022;
25/06/2022

daYSE HElENa dE SoUSa fiGUEi-
rEdo 57214402

05(fEV)
07(Mar)
01(JUN)

 

19, 20,26, 27, 28/02/2022;
01, 02, 05, 06, 19, 26, 27/03/2022;

25/06/2022

dÉBora KaliNE dE lUNa TEiXEira 5951725 01(Mar)
01(JUN)

19/03/2022;
25/06/2022

dENilSoN da SilVa rodriGUES 5964873
01(fEV)
01(JUN)
08(JUl)

26/02/2022;
25/06/2022;

09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31/07/2022

diEGo JoSÉ BarroS 57201700

03(fEV)
08(Mar)
01(JUN)
08(JUl)

26, 27, 28/02/2022; 01, 02, 05, 06, 12, 
13, 19, 26/03/20222; 25/06/2022; 09, 

10, 16, 17, 23, 24, 30, 31/07/2022

EdilSoN doS SaNToS SilVa 5129192

05(fEV)
05(Mar)
01(JUN)

 

19, 20, 26, 27, 28/02/2022; 01, 02, 05, 
07, 26/03/2022; 25/06/2022

EdiNaldo TENÓrio dE frEiTaS 57234526
02(Mar)
02(aBr)
01(JUN)

26, 27/03/2022; 02, 03/04/2022; 
25/06/2022

EdiValdo aNToNio MaGalHÃES 
NaSciMENTo 5955771 02(Mar)

01(JUN) 26, 27/03/2022; 25/06/2022

EdNa Maria fErrEira GoUVEa 466964

02(fEV)
07(Mar)
01(aBr)
01(JUN)

27 e 28/02/2022;
01, 02, 05, 06, 19, 26, 27/03/2022; 

02/04/2022; 25/06/2022
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EdSoN MiraNda rodriGUES 345873

05(fEV)
07(Mar)
02(aBr)
01(JUN)

 

19, 20,26, 27, 28/02/2022; 01, 
02, 05, 06, 19, 26, 27/03/2022; 02, 

03/04/2022;
25/06/2022

EdUardo TaTHUHiro NaKaTa 57231663 02 (Mar)
01(JUN) 19, 20/03/2022; 25/06/2022

EliNaldo oliVEira dE liMa 5927307

02(fEV)
01(Mar)
01(JUN)
04(JUl)

19, 26/02/2022; 26/03/2022; 
25/06/2022; 23, 24, 30, 31/07/2022

EliToN rafaEl liMa doS SaNToS 5964878

01(fEV)
05(Mar)
02(JUN)
08(JUl)

26/02/2022; 12, 19, 20, 26, 
27/03/2022; 11, 25/06/2022; 09, 10, 16, 

17, 23, 24, 30, 31/07/2022

EliVar loBo alVES 57211744
02(Mar)
02(aBr)
02(JUl)

26, 27/03/2022; 02, 03/04/2022;
30, 31/07/2022

ElY NUNES dE fariaS 5121540 01(JUN) 25/06/2022

Eric coSTa MarTiNS 57207074
03(fEV)
02(Mar)
02(JUl)

19, 20, 26/02/2022; 05, 06/03/2022; 
30, 31/07/2022

EVaNdro SilVa MaToS 57201686 01(JUN) 26/06/2022
fáBio caMPoS rEiS 57190520 01(JUN) 25/06/2022

fáBio da SilVa alMEida 57234555 03(fEV)
06(Mar)

26, 27, 28/02/2022; 01, 02, 05, 06, 12 
e 13/03/2022

fáBio JoSÉ da SilVa MacHado 54197217
03(Mar)
01(JUN)
04(JUl)

19, 20, 27/03/2022;
25/06/2022;

23, 24, 30, 31/07/2022
fladilSoN da coSTa NoBrE JÚNior 5915816 01(JUN) 25/06/2022

GaBriElla dE cáSSia da SilVa 
aNSElMo 5926308 02(JUl) 30, 31/07/2022;

GilBErTo QUEiroZ dE oliVEira 57212380
03(fEV)
01(Mar)
02(JUl)

19, 20 e 26/02/2022; 19/03/2022; 23, 
24/07/2022

GioVaNNa PiNHEiro dE MENEZES 
ViEira 5932094 02(JUl) 30, 31/07/2022

GlEiSE criSTiNa da SilVa MEira 54181248 01(JUN) 25/06/2022

GUilHErME lÉliS dE aSSiS 3155340 02(fEV)
01(JUN) 19, 20/02/2022; 25/06/2022

HÉlio da SilVa SaNToS JÚNior 5964875

01(fEV)
04(Mar)
01(JUN)
08(JUl)
02(aGo)

26/02/2022; 19, 20, 26, 27/03/2022; 
25/06/2022; 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 

31/07/2022; 20, 21/08/2022

HidElfraN oliVEira alVES 57201688

02(Mar)
01(JUN)
02(JUl)
02(aGo)

19, 20/03/2022;
25/06/2022;

16, 17/07/2022; 20, 21/08/2022

iGor aNdrEY PorTal cardiaS 5899893

03(fEV)
04(Mar)
02(aBr)
01(JUN)

19, 20, 26/02/2022; 19, 20, 26, 
27/03/2022; 02, 03/04/2022; 

25/06/2022

iGor lUÍS GoNÇalVES E SilVa 57234575

03(Mar)
01(JUN)
04(JUl)
01(aGo)

19, 26, 27/03/2022;
25/06/2022;

23, 24, 30, 31/07/2022; 20/08/2022

iracEMY rodriGUES coSTa 3154556 04(JUl) 09, 10, 16,17/07/2022

iriS HElENa PaES E SilVa 5897828

03(fEV)
07(Mar)
01(JUN)

 

26, 27, 28/02/2022; 01, 02, 05, 06, 12, 
13, 27/03/2022; 25/06/2022

iSaUra rafaElla BEMErGUi doS 
SaNToS 5934617 01(JUN)

01(aGo) 25/06/2022; 20/08/2022

iVaNa crYSTiNa MaToS do NaS-
ciMENTo 57188104 01(JUN) 25/06/2022

JaNE SiMoNE MoraES dE MElo 
ZaZE 57201145 01(JUN) 25/06/2022

JEaN BrUNo daNiEl dE VaScoN-
cEloS 5927337 04(JUl)

01(aGo) 23, 24, 30, 31/07/2022; 27/08/2022

JEaNN ricardo da coSTa BaHia 5900703
02(Mar)
01(Mai)
01(JUN)

26, 27/03/2022; 28/05/2022; 
25/06/2022

JESSYca PaTrYcia da cUNHa 
carValHo 5959017 04(Mar)

01(JUN) 19, 20, 26, 27/03/2022; 25/06/2022

JoÃo carloS da foNSEca 57202183
03(fEV)
07(Mar)
03(JUN)

26, 27, 28/02/2022; 01, 02, 05, 06, 12, 
13, 19/03/2022; 12, 25, 26/06/2022;

JoÃo PaUlo coSTa doS SaNToS 5007232
02(Mar)
01(JUN)
02(JUl)

26, 27/03/2022;
25/06/2022;

23, 24/07/2022

JoSÉ alcioNE cordEiro dE SoUZa 57202467

03(fEV)
04(Mar)
02(aBr)
01(JUN)
02(aGo)

19, 20, 26/02/2022; 19, 20, 26, 
27/03/2022; 02, 03/04/2022; 
25/06/2022; 20, 21/08/2022

JoSÉ coUTiNHo da SilVa 5897879 04(Mar) 19, 20, 26, 27/03/2022
JoSiETE frEiTaS rodriGUES 57211787 01(JUN) 25/06/2022

JUcEMir SiQUEira da SilVa 32549

05(fEV)
07(Mar)
01(JUN)
08(JUl)

19, 20, 26, 27, 28/02/2022; 01, 02, 05, 
06, 19, 26, 27/03/2022. 25/06/2022; 09, 

10, 16, 17, 23, 24, 30, 31/07/2022

JUliaNa dE JESUS QUEiroZ 
PicaNÇo 54191702 03(Mar)

01(JUN) 19, 26, 27/03/2022; 25/06/2022

KYSE dE fáTiMa PaNToJa ViaNa 5958901 01(JUN) 25/06/2022
laiSE Maria riBEiro MESQUiTa 

SaNToS 55588962 02(JUl) 30, 31/07/2022

laUra da coSTa MoNTEiro 5915681 01(JUN) 25/06/2022
lEaNdro MElÉM dE fiGUEirEdo 55588666 01 (JUN) 25/06/2022;
lEaNdro PErEira carValHo dE 

liMa 5897081 01(JUN) 25/06/2022

lEila da SilVa MoNTEiro 5175631 01(JUN) 25/06/2022
lETHicia Maria SoUZa E SilVa 5901979 01(JUN) 25/06/2022

lia dE SoUZa MarTiNS 5944246 01(JUN) 25/06/2022

liNdEMBErG doS SaNToS GUi-
MarÃES 3254143

03(fEV)
06(Mar)
01(JUN)

19, 20, 26/02/2022;
05, 06, 19, 20, 26, 27/03/2022; 

25/06/2022
lUÃ Baia fErrEira 5916924 04(JUl) 09, 10, 23, 24/07/2022

lUcaS carValHo do ESPÍriTo 
SaNTo SilVa 5933495 01(JUN)

01(aGo) 25/06/2022; 20/08/2022

lUcilENE PaiVa da coSTa 57208949
03(fEV)
06(Mar)
03(aGo)

26, 27, 28/02/2022; 01, 02, 05, 06, 12 
e 13/03/2022; 20, 21, 27/08/2022

lUÍS alEXaNdrE GoMES PiMENTEl 57201677 01(JUN) 25/06/2022

lUÍS carloS dE alMEida rodri-
GUES 57211823

02(Mar)
01(JUN)
04(JUl)

26, 27/03/2022; 25/06/2022; 23, 24, 
30, 31/07/2022

lUiZ carloS MorEira fariaS 
JÚNior 57227037

03(fEV)
02(Mar)
01(JUN)

19, 20, 26/02/2022; 19, 20/03/2022; 
25/06/2022

lUiZ odilSoN olEGário da lUZ 760404
02(fEV)
04(Mar)
01(JUN)

19, 20/02/2022; 19, 20, 26, 
27/03/2022; 25/06/2022

MalENa carNEiro da SilVa 5931811 01(JUN) 25/06/2022

MarcElo coElHo do aMaral 
PiNHEiro SEGUNdo 5954466

02(Mar)
01(JUN)
01(aGo)

26, 27/03/2022; 25/06/2022; 
20/08/2022

MarcElo fraNÇa MENdES 57234558 01(JUN)
02(aGo) 25/06/2022; 20, 21/08/2022

MarcElo fUrTado PaNToJa 5908568
01 (fEV)
04(JUl)
01(aGo)

19/02/2022; 16, 17, 30, 31/07/2022; 
27/08/2022

MarcElo doS SaNToS GaMBoa 57211830
03(fEV)
02(Mar)
02(aBr)

19, 20, 26/02/2022; 26, 27/03/2022; 
02, 03/04/2022

MarcUS ViNiciUS alMEida 
caMPBEll 57202564 02(fEV)

04(Mar)
27 e 28/02/2022;

01, 02, 05 e 06/03/2022;

Maria liMa SaNToS SENa 57201133 02(Mar)
01(JUN) 26, 27/03/2022; 25/06/2022

Maria raiMUNda SaNTaNa doS 
SaNToS 3152758

03(fEV)
07(Mar)
01(JUN)

26, 27, 28/02/2022; 01, 02, 05, 06, 
12, 13, 19/03/2022; 25/06/2022; 

25/06/2022

Maria VilMa dE SoUSa araÚJo 5152909

03(fEV)
07(Mar)
01(JUN)
04(JUl)

19, 20, 26/02/2022; 05, 06, 12, 19, 20, 
26, 27/03/2022; 25/06/2022; 23, 24, 30, 

31/07/2022

MariaNa STHEl fraNciSQUETo 57201223

02(Mar)
01(JUN)
04(JUl)
01(aGo)

19, 27/03/2022; 25/06/2022; 23, 24, 
30, 31/07/2022; 27/08/2022

MaUro BarBoSa dE liMa 3255158
05(fEV)
03(Mar)
03(JUN)

19, 20, 26, 27, 28/02/2022; 01, 02, 
26/03/2022; 11, 12, 25/06/2022

MaXiMiaNo SoUTo aMado NETo 55585587 02(Mar)
01(JUN) 19, 20/03/2022; 25/06/2022

NilToN da coSTa MoNTEiro 57211743

05(fEV)
07(Mar)
02(aBr)
02(JUl)

19, 20,26, 27, 28/02/2022; 01, 02, 05, 
06, 19, 26, 27/03/2022; 02, 03/04/2022; 

09, 10/07/2022

oZaEl cordEiro BaTiSTa 5965817 01(JUN)
02(JUl)

25/06/2022;
30, 31/07/2022
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PaTricK dE SoUZa carValHo 57205330 01(JUN) 25/06/2022

PaUlo afoNSo dE liMa lHaMaS 28770

03(fEV)
04(Mar)
02(aBr)
01(JUN)

19, 20, 26/02/2022; 19, 20, 26, 
27/03/2022; 02, 03/04/2022; 

25/06/2022

PaUlo roBErTo araÚJo da SilVa 2010593 01(JUN) 25/06/2022
PriScilla dE caSTro riBEiro 5919947 01(JUN) 25/06/2022
rafaEla SUZaNNY MoNTEiro 

BarBoSa 5962464 08(JUl) 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31/07/2022

rafaElla SoUSa daMaScENo 57214027 01(JUN) 25/06/2022
raiMUNdo dE JESUS doS SaNToS 

SoUZa 57211889 04(JUl) 23, 24, 30, 31/07/2022

raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU 3205215 01(aGo) 20/08/2022

rEiKo SaYUri YoKoSaWa carNEiro 
SilVa 5931714

04(Mar)
01(JUN)
04(JUl)

19, 20, 26, 27/03/2022; 25/06/2022; 
23, 24, 30, 31/07/2022;

rENaTa dE cáSSia BriTo fiGUEi-
rEdo 5930428 01(Mar) 26/03/2022

rENEÉ WilliaMS 5922469 01(JUN) 25/06/2022

roGÉrio da SilVa PErEira 5890906
01(fEV)
02(Mar)
01(JUN)

26/02/2022; 19, 20/03/2022; 
25/06/2022

roSa Maria carValHo BENTES 57202067 01(JUN) 25/06/2022
roSElENE Maria loPES dE BarroS 3083276 01(JUN) 25/06/2022

SaMUEl PErEira MiraNda JÚNior 54188857 04(Mar)
01(JUN)

19, 20, 26, 27/03/2022;
25/06/2022

SaraH BErNadETH cUNHa SErrÃo 5964307 01(aGo) 27/08/2022
SaraH iGrEJa da SilVa 5868335 01(JUN) 25/06/2022

SÉrGio aNdrÉ GoNZalEZ GoMES 57201786

03(fEV)
06(Mar)
01(JUN)
08(JUl)

19, 20, 26/02/2022; 05, 06, 19, 20, 26, 
27/03/2022; 25/06/2022; 09, 10, 16, 17, 

23, 24, 30, 31/07/2022

SofiE SEWNariNE NEGrÃo 5951461 01(JUN) 25/06/2022
STElla Maria loBaTo SilVa 

carValHo 5141265 01(JUN) 25/06/2022

TaciaNa PaNToJa rEZENdE 5961040 01(aGo) 20/08/2022
TaTiaNa MacHado PiNTo MaciEl 57205343 02(Mar) 19, 20/03/2022

ValdiNEi carValHo dE aViZ 57211726 01(JUN)
03(JUl)

25/06/2022;
24, 30, 31/07/2022

VicTor dE BarroS rEiS 5950970 01(Mar) 19/03/2022

WadY cHaroNE NETo 57211857 01(Mar)
01(JUN) 19/03/2022; 25/06/2022

WaGNEr rÔMUlo PiNHo dE SoUZa 5891519 01(JUN) 25/06/2022
WaldiNEia da SilVa MoraES 6010806 02 (aGo) 20, 27/08/2022

Waldir JoSÉ coSTa doS SaNToS 57211853
03(fEV)
02(Mar)
01(JUN)

19, 20 e 26/02/2022; 26, 27/03/2022; 
25/06/2022

WalENa PErEira WaNdErlEY 54189035 01(JUN) 25/06/2022
YaNca dE cáSSia loPES SalES 5916805 04(aGo) 06, 13, 20, 27/08/2022

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 860431

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato Nº 66, de 03 de oUtUBro de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/1094003; rESolVE:
Nomear caMila coSTa dE oliVEira, oaB/Pa Nº 33.018, para exercer o 
cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, código daS-
dEf-PUB, junto à defensoria Pública de Bragança, a contar de 04.10.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 860390

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 613/22/GGP/dPG, de 29 de seteMBro de 2022.
considerando o PaE nº. 2022/1234073 de 23.09.2022. rESolVE: conce-
der 60 (sessenta) dias de licença Prêmio a Servidora Pública VEra lUcia 
MaGalHaES dE frEiTaS, id funcional 320200/ 1, referentes ao Triênio 
(1993/1996), com gozo no período de 03/10/2022 a 01/12/2022. dê-se 
ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 860234

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 005/20222
coNtrato Nº: 049/2018
Processo N.º 2018/440213 dPe/Pa
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-
38) e a empresa: claro S.a (Mf sob nº 40.432.544/0001-47).
oBJETo: o objeto deste Termo aditivo ao contrato supramencionado é 
a ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia, inicialmente estabelecido na 
CLÁUSULA SEXTA do contrato firmado, por mais 12 (doze) meses, a contar 
de 10/10/2022 a 10/10/2023.
daTa da aSSiNaTUra: 03/10/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458; Natureza de despe-
sa: 339039; fonte: 0101; Plano interno (Pi): 1050008458c; Gp Pará: 
273599; foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSáVEl da coNTraTada: NEWToN cUNHa da coSTa.
cPf/Mf: 319.257.742-87.
ENdErEÇo da EMPrESa: Travessa Quintino Bocaiúva, 1138, Bairro Nazaré 
– Belém/Pa, cEP: 66.053-240.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 860186
2º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo de serViÇo 
teMPorÁrio Nº 001/2021
Processo Nº: 2021/616497
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e TErEZa criSTiNa oliVEira rodriGUES, inscrita no cPf/Mf sob o nº. 
257.172.942-04.
oBJETo: fica prorrogado o prazo contratual consoante dispõe a cláusula 
Terceira do contrato de Prestação de Serviço Temporário nº 001/2021 com 
vigência por mais 06 (seis) meses, a contar de 04/10/2022 a 04/04/2023.
daTa aSSiNaTUra: 03/10/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária. - Programa/Projeto/atividade: 03 092 1492 
8444 - Natureza de despesa: 319011 - fonte: 0101 - Plano interno (Pi): 
1050008444P - Gp Pará: 273750
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. ordENador: JoÃo 
PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral. cPf/Mf Nº: 
833.315.652-53.

Protocolo: 860575
2º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo de serViÇo 
teMPorÁrio Nº 007/2021
Processo Nº: 2021/616497
 ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e Ma-
ria do Socorro rocHa SilVa, inscrita no cPf/Mf sob o nº. 807.152.902-82.
oBJETo: fica prorrogado o prazo contratual consoante dispõe a cláusula 
Terceira do contrato de Prestação de Serviço Temporário nº 007/2021 com 
vigência por mais 06 (seis) meses, a contar de 04/10/2022 a 04/04/2023.
daTa aSSiNaTUra: 03/10/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária. - Programa/Projeto/atividade: 03 092 1492 
8444 - Natureza de despesa: 319011 - fonte: 0101 - Plano interno (Pi): 
1050008444P - Gp Pará: 273750
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. ordENador: JoÃo 
PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral

Protocolo: 860592
2º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo de serViÇo 
teMPorÁrio Nº 009/2021
Processo Nº: 2021/616497
 ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e NaZarÉ 
do Socorro loUro NoGUEira, inscrita no cPf/Mf sob o nº. 218.339.402-10.
oBJETo: fica prorrogado o prazo contratual consoante dispõe a cláusula 
Terceira do contrato de Prestação de Serviço Temporário nº 009/2021 com 
vigência por mais 06 (seis) meses, a contar de 04/10/2022 a 04/04/2023.
daTa aSSiNaTUra: 03/10/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária. - Programa/Projeto/atividade: 03 092 1492 
8444 - Natureza de despesa: 319011 - fonte: 0101 - Plano interno (Pi): 
1050008444P - Gp Pará: 273750
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. ordENador: JoÃo 
PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral

Protocolo: 860594
2º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo de serViÇo 
teMPorÁrio Nº 004/2021
Processo Nº: 2021/616497
 ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
JoSiaNE Garcia GENTil, inscrita no cPf/Mf sob o nº. 576.004.302-15.
oBJETo: fica prorrogado o prazo contratual consoante dispõe a cláusula 
Terceira do contrato de Prestação de Serviço Temporário nº 004/2021 com 
vigência por mais 06 (seis) meses, a contar de 04/10/2022 a 04/04/2023.
daTa aSSiNaTUra: 03/10/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária. - Programa/Projeto/atividade: 03 092 1492 
8444 - Natureza de despesa: 319011 - fonte: 0101 - Plano interno (Pi): 
1050008444P - Gp Pará: 273750
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. ordENador: JoÃo 
PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral

Protocolo: 860585
2º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo de serViÇo 
teMPorÁrio Nº 005/2021
Processo Nº: 2021/616497
 ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e Na-
TaSHa SilVa carNEiro dE SoUSa, inscrita no cPf/Mf sob o nº. 869.592.712-15.
oBJETo: fica prorrogado o prazo contratual consoante dispõe a cláusula 
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Terceira do contrato de Prestação de Serviço Temporário nº 005/2021 com 
vigência por mais 06 (seis) meses, a contar de 04/10/2022 a 04/04/2023.
daTa aSSiNaTUra: 03/10/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária. - Programa/Projeto/atividade: 03 092 1492 
8444 - Natureza de despesa: 319011 - fonte: 0101 - Plano interno (Pi): 
1050008444P - Gp Pará: 273750
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. ordENador: JoÃo 
PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral

Protocolo: 860587
2º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo de serViÇo 
teMPorÁrio Nº 006/2021
Processo Nº: 2021/616497
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
WalESSoN WilliaM PEQUENo rodriGUES, inscrito no cPf/Mf sob o nº. 
890.144.212-49.
oBJETo: fica prorrogado o prazo contratual consoante dispõe a cláusula 
Terceira do contrato de Prestação de Serviço Temporário nº 006/2021 com 
vigência por mais 06 (seis) meses, a contar de 04/10/2022 a 04/04/2023.
daTa aSSiNaTUra: 03/10/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária. - Programa/Projeto/atividade: 03 092 1492 
8444 - Natureza de despesa: 319011 - fonte: 0101 - Plano interno (Pi): 
1050008444P - Gp Pará: 273750
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. ordENador: JoÃo 
PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral

Protocolo: 860588
2º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo de serViÇo 
teMPorÁrio Nº 003/2021
Processo Nº: 2021/616497
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e rafaEla SUZaNNY MoNTEiro BarBoSa, inscrita no cPf/Mf sob o nº. 
001.051.732-40.
oBJETo: fica prorrogado o prazo contratual consoante dispõe a cláusula 
Terceira do contrato de Prestação de Serviço Temporário nº 003/2021 com 
vigência por mais 06 (seis) meses, a contar de 04/10/2022 a 04/04/2023.
daTa aSSiNaTUra: 03/10/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária. - Programa/Projeto/atividade: 03 092 1492 
8444 - Natureza de despesa: 319011 - fonte: 0101 - Plano interno (Pi): 
1050008444P - Gp Pará: 273750
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. ordENador: JoÃo 
PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral

Protocolo: 860583
2º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo de serViÇo 
teMPorÁrio Nº 002/2021
Processo Nº: 2021/616497
 ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e Maria alicE loBaTo riBEiro BENTES, inscrita no cPf/Mf sob o nº. 
174.563.552-15.
oBJETo: fica prorrogado o prazo contratual consoante dispõe a cláusula 
Terceira do contrato de Prestação de Serviço Temporário nº 002/2021 com 
vigência por mais 06 (seis) meses, a contar de 04/10/2022 a 04/04/2023.
daTa aSSiNaTUra: 03/10/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária. - Programa/Projeto/atividade: 03 092 1492 
8444 - Natureza de despesa: 319011 - fonte: 0101 - Plano interno (Pi): 
1050008444P - Gp Pará: 273750
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. ordENador: JoÃo 
PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral

Protocolo: 860580
..

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

extrato do coNtrato Nº 080/2022/tJPa // Partes: TriBUNal 
dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e a empresa ac alVES NoGUEi-
ra SErViÇoS dE aliMENTaÇÃo EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
36.126.020/0001-50// objeto do contrato: contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços de produção e distribuição de refeições 
(quentinhas) para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Es-
tado do Pará, pelo período de 12 (doze) meses. origem: Pregão Eletrôni-
co de nº. 062/TJPa/2022// Valor do contrato: o valor global do presente 
contrato referente ao objeto licitado é de r$-475.600,00 (Quatrocentos e 
setenta e cinco mil e seiscentos reais) durante o período de 12 (doze) me-
ses// dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 02.122.1421.8193/ 
02.122.1421.8659/ 02.122.1421.8195/ 02.122.1421.8670, Elemen-
to da despesa: 33.90.39/ fonte de recursos: 0101/0118 // Vigência:  
06/10/2022 a 06/10/2023 // data da assinatura: 29/09/2022 // foro: Be-
lém/Pa // representante do contratante: débora Moraes Gomes – Secre-
tária de administração // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves 
Santos  – Secretário de Planejamento, coordenação e finanças.//

Protocolo: 860312

..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 39.250, de 26 de seteMBro de 2022.*
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo o art. 2º, da lei nº 9.709/2022;
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de expediente proto-
colizado sob o nº 016707/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira, matrícula nº 
0100828, 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, referentes ao triênio de 
21-09-2017 a 25-04-2022, nos termos do artigo 2º, da lei nº 9.709/2022, 
e artigo 8º, inciso iX, da lei complementar nº 173/2020, no período de 
26-09 a 24-11-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente
*republicada por ter saído com incorreção no doE nº 35.132, de 
28/09/2022.

Protocolo: 860370

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 39.282, de 03 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, 
CONSIDERANDO a solicitação da 6ª CCG/SECEX,protocolizada sob o 
expediente nº 016993/2022, 
r E S o l V E: 
coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor EdSoN SaNTaNa 
TENÓrio, matrícula nº 0101578, auditor de controle Externo, para 
ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas: 
Exercício financeiro: 2022. 
Valor do Suprimento: r$ 3.000,00 (três mil reais). 
Naturezas das despesas: 
Material de consumo (339030): r$ 1.500,00; 
Passagens e despesas com locomoção (339033): r$ 500,00 
Serviços de Terceiros Pessoa física (339036): r$ 500,00 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (339039): r$ 500,00 
Programa de Trabalho: 01032145585770000- 
aperfeiçoamento de Mecanismo de fiscalização. 
Período de aplicação: 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de 
recebimento. 
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o 
término do período de aplicação. 
Órgão: 02.101 
fonte: Tesouro 
dê-se ciência. 
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 03 
de outubro de 2022. 
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira 
Presidente

Protocolo: 860399

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa TEi-
XEira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor odiMar WaN-
dErlEY SaloMÃo, (cPf: XXX.543.642-XX), Prefeito à época, para que, no 
prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de 
justificativas nos autos do Processo TC/521770/2020, que trata da Pres-
tação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá,  referente ao con-
vênio SEdoP Nº. 10/2018 e termos aditivos, o qual poderá ser consultado 
mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no ende-
reço eletrônico: https:// tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem da Excelentíssima conselheira Substituta, MilENE diaS da 
cUNHa, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor JoHN Jairo Sal-
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DARRIAGA AUSIQUE, (CPF: XXX.773.548-XX), beneficiário e coordenador do 
projeto, para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, 
apresente razões de justificativas nos autos do Processo TC/523708/2020, 
que trada da Tomada de contas Especial referente ao instrumento de con-
cessão e aceitação de apoio financeiro – icaaf nº 022/2016, celebrado entre 
a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas - fapespa e a Uni-
versidade federal rural da amazônia - Ufra, o qual poderá ser consultado 
mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço 
eletrônico: https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 860255
..

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.
Vigência: 30/09/2022 – 30/09/2025
Valor Estimado do contrato: r$ 406.416,00 (quatrocentos e seis mil qua-
trocentos e dezesseis 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: 860420
eXtrato de coNtrato
N° do contrato: 19/2022 – MPc/Pa
Modalidade de licitação: dispensa de licitação nº 08/2022
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e Empresa de Tecnologia da informação e comuni-
cação do Estado do Pará – ProdEPa (cNPJ 05.059.613/0001-18)
objeto do contrato: Prestação de Serviços de Tecnologia da informação e 
comunicação – Tic.
Vigência: 05/10/2022 a 05/10/2023
Valor Estimado do contrato: r$ 336.064,92 (trezentos e trinta e seis mil, 
sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos)
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8752.0000
Natureza da despesa: 33.91.40.00
fonte de recurso/ origem do recurso Estadual: 0101000000
foro: Belém/Pará.
data da assinatura: 03/10/2022
ordenador responsável: dr. Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de 
contas

Protocolo: 860452

.

.

diÁria
.

Portaria N° 471/2022/MPc/Pa
o Secretário do colégio de Procuradores de contas do Ministério Público 
de contas do Estado, no uso das atribuições delegadas pela PorTaria nº 
119/2022/MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/1182924;
rESolVE:
art. 1º conceder ao Procurador de contas fEliPE roSa crUZ, para 
participar do evento “Viii ENcoNTro NacioNal doS TriBUNaiS dE 
coNTaS”, a ser realizado de 16 a 18/11/2022, de forma presencial, no 
rio de Janeiro-rJ, 3,5 (três e meia) diárias, correspondentes ao período 
de afastamento deferido, de 15 a 18/11/2022, na forma da resolução nº 
19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 3 de outubro de 2022.
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
SUBProcUrador-GEral dE coNTaS
SEcrETário do colÉGio dE ProcUradorES dE coNTaS

Protocolo: 860188

Portaria N° 472/2022/MPc/Pa
o Secretário do colégio de Procuradores de contas do Ministério Público 
de contas do Estado, no uso das atribuições delegadas pela PorTaria nº 
119/2022/MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/1207132;
rESolVE:
art. 1º conceder à Procuradora de contas dEÍla BarBoSa Maia, 
para participar do evento “1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE DE 
corrEGEdoriaS - 2022”, a ser realizado de 20 a 21/10/2022, de forma 
presencial, em Porto alegre-rS, 2,5 (duas e meia) diárias, correspondentes 
ao período de afastamento deferido, de 19 a 21/10/2022, na forma da 
resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 3 de outubro de 2022.
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
SUBProcUrador-GEral dE coNTaS
SEcrETário do colÉGio dE ProcUradorES dE coNTaS

Protocolo: 860190

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a Publicação do extrato de contrato nº 20/2022/
MPc/Pa, divulgada no doE nº 35.138 de 03/10/2022, com número de 
Protocolo 859850, em razão da necessidade de alteração do instrumento.

Protocolo: 860407

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho de despesa: 2022Ne00550
Valor: 9.000,00
data: 30/09/2022
objeto: inscrições de servidores do Ministério Público de contas do Estado 
do Pará no 16º pregão week-semana nacional de estudos avançados no 
período de 03 a 07/10/22 de forma on line.
inexigibilidade:  14/2022/MPc/Pa
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8748.0000
Natureza da despesa: 33.90.39.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado (s):
Nome: instituto Negócios Públicos do Brasil
cNPJ: 10.498.974/0002-81
Endereço: avenida José Maria de Brito, 1707 – Jardim das Nações – foz do 
iguaçu /Pr, cEP: 85.864-320.
ordenador: PaTricK BEZErra MESQUiTa

Protocolo: 860212
eXtrato de rescisÃo aMiGÁVeL
Nº do contrato: 17/2020
Modalidade de Licitação: dispensa de Licitação n° 06/2020/MPc-Pa
objeto do termo: Prestação de Serviços de Tecnologia da informação e 
comunicação – Tic.
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e Empresa de Tecnologia da informação e comuni-
cação do Estado do Pará – ProdEPa (05.059.613/0001-18).
Objeto e Justificativa da Rescisão: Rescisão Amigável do Contrato Admi-
nistrativo nº 17/2020 – MPC/PA, a partir da publicação no Diário Oficial do 
Estado do Pará, por acordo entre as partes e considerada a conveniência e 
oportunidade da administração, conforme art. 79, ii, da lei nº 8.666/93.
Vigência inicial: 11/12/2020 – 11/12/2022
foro: Belém/Pa
data de assinatura do Termo de rescisão: 03/10/2022
ordenador responsável: dr. Patrick Bezerra Mesquita

Protocolo: 860441
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 5651/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor aNGElo NaZarENo 
coSTa BarBoSa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 
122464/2022, cujo objeto é o registro de Preços contratação de Empresa 
Especializada de fornecimento e instalação de persianas e rolô com ou sem 
bandôs, para atender as diversos prédios e unidades do Ministério Público 
do Estado do Pará, conforme condições, quantidades, exigências e compo-
sição dos pólos administrativos, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da 
lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 5º, ii, e 7º, da lei Estadual nº 
6.474, de 6/8/2002, e arts. 13º, i, e 16, ii, do decreto Estadual 534, de 
05/02/2020, e no impedimento deste, o servidor rafaEl rodriGUES dE 
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SOUZA, 1º Suplente, e a servidora ANDRÉA MARA CICCIO, 2ª Suplente, 
devendo atuar como membro da Equipe de apoio o servidor JUNiValdo 
da SilVa NoNaTo e, no seu impedimento, criSTiNa Maia MUrriETa, 
para análise técnica das propostas e da documentação de qualificação téc-
nica, e a servidora MoNica faBÍola caValcaNTE doS aNJoS e, no seu 
impedimento, SilVio VicTor NaSciMENTo TriNdadE, Técnicos-conta-
dores, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.  
 Belém, 30 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 860139
Portaria Nº 5652/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodri-
GUES dE SoUZa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 
132723/2022, cujo objeto é o registro de Preços para aquisição de swit-
ches core, switches topo de rack e solução de infraestrutura hiperconver-
gente, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, 
de 17/7/2002, art. 5º, ii, e 7º, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, 
e arts. 13º, i, e 16, ii, do decreto Estadual 534, de 05/02/2020, e no 
impedimento deste, a servidora ANDRÉA MARA CICCIO, 1ª Suplente, e o 
servidor aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 2º Suplente, devendo atu-
ar como membros da Equipe de apoio os servidores lUcilEo fErNaNdo 
PESSoa Maia e aNdrE dE alMEida fErNaNdEZ da SilVa como titulares 
e, no seu impedimento, SidNEY MaSaHarU MaTSUNaGa e aNdErSoN 
SaNToS dE SoUZa, para análise técnica das propostas e da documentação 
de qualificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA CAVALCANTE DOS 
aNJoS e, no seu impedimento, SilVio VicTor NaSciMENTo TriNdadE, 
Técnicos-contadores, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.  
 Belém, 30 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 860140
Modalidade: Pregão eletrônico nº 053/2022-MP/Pa
Número do Processo: Gedoc 132723/2022
objeto: registro de Preços para aquisição de switches core, switches topo 
de rack e solução de infraestrutura hiperconvergente.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por lote
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.gov.br/compras e no Portal da Transparên-
cia no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de Souza
local de abertura: www.gov.br/compras.
data da abertura: 20/10/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
funcional Programática: 12101.03.091. 1494. 8758 – Promoção e defesa 
dos direitos constitucionais.
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo; 449052 – Equipa-
mentos e Material Permanente; e
339040 – Serviços de Tecnologia da informação e comunicação – Pessoa 
Jurídica.
fonte: 0101 – recursos ordinários;
ordenador responsável: dr césar Bechara Nader Mattar Júnior

Protocolo: 860479

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência.
Número: 001/2022.
objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia: 
Execução da construção de Nova Sede do Ministério Público do Estado do 
Pará no município de Barcarena/Pa; lote ii - Execução da construção da 
Nova Sede do Ministério Público do Estado do Pará no município de Tomé
-açu; lote iii - reforma do Prédio Sede do Ministério Público do Estado do 
Pará no município de Marabá/Pa.
Entrega do Edital: No site www.mppa.mp.br ou no Ministério Público, ativi-
dade de licitações e contratos, sito à rua João diogo nº 100, das 08:00 as 
14:00 horas, de segunda a sexta feira, mediante apresentação de pendrive 
ou similar.
responsável pelo certame: Hezedequias Mesquita da costa.
local de abertura: auditório Nathanael leitão, situado à rua João diogo, 
100, térreo, cidade Velha, Belém – Pa.
data da abertura: 08/11/2022.
credenciamento: 09:30h (horário local).
início da Sessão: 10:00h (horário local).
orçamento:
loTES i e ii:
funcional-Programática: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa 
dos direitos constitucionais
Elemento de despesa: 449051 – obras e instalações
fonte: 0101 – recurso ordinários e 0301 – recursos ordinários.
loTE iii:
funcional-Programática: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa 

dos direitos constitucionais;
Natureza da despesa: 449039 – o.S.T. – Pessoa Jurídica;
fontes: 0101 - recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários.
ordenador responsável: césar Bechara Nader Mattar Júnior.
obs: Por razões de segurança institucional, os projetos somente serão 
disponibilizados mediante solicitação da empresa interessada, realizada a 
partir de e-mail corporativo enviado para o endereço eletrônico cpl@mppa.
mp.br, sendo expressamente vedado o compartilhamento das plantas (pro-
jetos) com terceiros.

Protocolo: 860182

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 047/2022-MP/Pa
oBJETo: aQUiSiÇÃo E SErViÇo dE MaNUTENÇÃo dE EQUiPaMENTo EX-
TiNTor dE iNcÊNdio Para aTENdEr aS NEcESSidadES do MiNiSTÉrio 
PÚBlico do ESTado do Pará.
HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo Gedoc nº 102998/2021-SGJ-
Ta que ensejou o Pregão Eletrônico nº. 047/2022-MP/Pa, empreitada 
por preço global, no tipo menor preço por grupo e, diante do 
julgamento do Pregoeiro designado pela PorTaria nº. 4186/2022-MP/
PGJ, de 04/08/2022, homologo o resultado do certame mencionado 
a favor da empresa abaixo, para todos os efeitos previstos em lei: 
25.089.951/0001-00 - MaiS GaS iNdUSTria 
dE GaSES lTda ToTal: r$20.144,4000: 
G1 - Valor global: r$20.144,40
07.427.841/0001-29 - fdi coMErcio E iMPorTacao lTda ToTal: r$ 
16.726,14:
G2 - Valor Global: r$6.290,00
G4 - Valor Global: r$ 3.997,33
G6 - Valor Global: r$ 1.200,00
G7 - Valor Global: r$ 750,00
G8 - Valor Global: r$ 1.577,39
G11 - Valor Global: r$ 811,42
item 42 - Valor Total: r$ 2.100,00
GrUPoS fracaSSadoS:
G3
G5
G9
G10
iTENS fracaSSadoS:
41
Valor total do certame: r$ 36.870,54.
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pe-
rinentes.
Belém-Pa, 30 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 860305
PreGÃo eLetrÔNico Nº 043/2022-MP/Pa
oBJETo: registro de Preços para a contratação de empresa especializada 
Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS coMUNS dE ENGENHaria Para MaNUTEN-
ÇÃo E coNSErVaÇÃo PrEdial, utilizados pelo Ministério Público do Esta-
do do Pará, e em quaisquer novas instalações que venham a ser ocupadas 
por este Órgão, dentro das regiões administrativas indicadas.
TErMo dE HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Protocolo Gedoc nº 121937/2022 que 
ensejou o Pregão Eletrônico nº. 043/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço por grupo e, diante do julgamento da Pregoeira 
designada pela PorTaria nº. 4015/2022-MP/PGJ, de 25/07/2022, 
homologo o resultado do certame mencionado a favor da empresa abaixo, 
para todos os efeitos previstos em lei:
cNPJ 18.284.403/0001-75 - SaNEar BraSil coNSTrUcoES EirEli
- Total 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
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 03 de outubro de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 860478

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 5707/2022-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 aNdrÉ da SilVa cardoSo, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1839, lotado na Promotoria de Justi-
ça de Tucuruí, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 28/9 até 
27/11/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.500,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
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quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.  
 BElÉM, 03 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5708/2022-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 lUciaNa dE JESUS da SilVa oliVEira, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1502, lotada na Promotoria 
de Justiça de Rondon do Pará, a importância de R$ 1.200,00 (hum mil e 
duzentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 27/9 até 26/11/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.200,00
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, 03 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5709/2022-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 THaYSE oliVEira PaNToJa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.1833, lotada no departamento de 
Obras e Manutenção, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 29/9 até 
28/11/2022, 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$ 3.000,00
3390-39 - o.S. Terceiros – P. Jurídica - r$ 2.000,00
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, 03 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5710/2022-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 GraciETE corrEa MoNTEiro, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.3500, lotada na Promotoria de Justiça 
de Viseu, a importância de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 29/9 até 
28/11/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
339030 - Material de consumo - r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.  
 BElÉM, 03 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 860571

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 5611/2022-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 143533/2022 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): floresta do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 04/10/2022 - 04/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização/vistoria em obra - Realizar a verificação da es-
trutura da Escola Municipal de Ensino fundamental curupira no município 
de floresta do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 5612/2022-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 144136/2022 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): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - condu-
zir o servidor Edson Gomes de aguiar Silva até a PJ de São domingos do 
capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5613/2022-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 144170/2022 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): itupiranga/Pa
PErÍodo(S): 23/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5614/2022-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 144205/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEraldo dE MENdoNca rocHa
carGo/fUNÇÃo: 2o Subcorregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 556.440
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 2º Subcorre-
gedor–Geral do Ministério Público, da “129ª Reunião do Conselho Nacional 
de corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União”, que 
acontecerá na cidade de João Pessoa/PB
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5615/2022-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 144128/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo caNGUSSU alVES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1265
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 19/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o PJ alfredo 
Martins de amorim na vistoria técnica no Hospital Municipal de floresta 
do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
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Portaria Nº 5616/2022-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 144140/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo caNGUSSU alVES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1265
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Santa Maria das Barreiras/Pa
PErÍodo(S): 28/09/2022 - 28/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o PJ alfredo 
Martins de amorim e o Juiz Eleitoral até o município de Santa Maria das 
Barreiras em visita para verificação eleitoral.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5617/2022-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 143532/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ lUdUVico dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-c-iV
MaTrÍcUla: 999.347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 21/10/2022, 25/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de en-
genharia para a devolução do imóvel locado onde funciona a PJ de São 
domingos do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5618/2022-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 144156/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoNoaS MENdES dE aSSUNcao
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1826
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa, irituia/Pa, capitão Poço/Pa, ou-
rém/Pa, Bragança/Pa, augusto corrêa/Pa, capanema/Pa, Santa luzia do 
Pará/Pa, Peixe-Boi/Pa, Nova Timboteua/Pa, São João de Pirabas/Pa, Sali-
nópolis/Pa, Bonito/Pa, Santa Maria do Pará/Pa, São domingos do capim/
Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a instalação de 
novos equipamentos que serão entregues aos municípios da região admi-
nistrativa Nordeste ii.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5619/2022-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 144309/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUro fraNciSco da SilVa frEiTaS JUNior
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional de defesa 
do Patrimônio Público e de combate à Sonegação fiscal (caodPP)
MaTrÍcUla: 999.836
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coordena-
dor do centro de apoio operacional de defesa do Patrimônio Público e de 

combate à Sonegação fiscal, de reunião de trabalho com os coordena-
dores do Patrimônio Público do Ministério Público Estadual nos dias 26 e 
27/10/2022, em Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5620/2022-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 143613/2022 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): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 27/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora ildete ferreira dias até o município de São João da Ponta/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5621/2022-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 144310/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl BraGa BoNa
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio 
cultural, Habitação, Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de 
interesse Social de ananindeua
MaTrÍcUla: 999.2344
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de membro 
auxiliar do centro de apoio operacional de defesa do Patrimônio Público 
e de combate à Sonegação fiscal, de reunião de trabalho com os coorde-
nadores do Patrimônio Público do Ministério Público Estadual nos dias 26 e 
27/10/2022, em Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5622/2022-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 143946/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco ViEira dE araUJo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1231
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 23/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviço de re-
paros nas instalações hidráulicas e limpeza na área externa da PJ de Bra-
gança/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5623/2022-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 143158/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciMar NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1505
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994



diário oficial Nº 35.140  67Terça-feira, 04 DE OUTUBRO DE 2022

oriGEM: Brasil Novo - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 19/09/2022, 21/09/2022 - 21/09/2022, 
26/09/2022 - 26/09/2022, 28/09/2022 - 28/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de altamira/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5624/2022-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 143984/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE arEMilToN alVES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.912
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa, Santa luzia do Pará/Pa, cachoeira 
do Piriá/Pa, Viseu/Pa
PErÍodo(S): 28/09/2022 - 28/09/2022, 04/10/2022 - 04/10/2022, 
07/10/2022 - 07/10/2022, 13/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realizar inspeção periódica nos 
serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5625/2022-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 144038/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa, Viseu/Pa
PErÍodo(S): 28/09/2022 - 28/09/2022, 13/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
os servidores Jose aremilton alves de oliveira e angelica costa Machado 
lima até os municípios de São Miguel do Guamá e Viseu/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5626/2022-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 144886/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS roBErTo SiQUEira aNdradE
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iV
MaTrÍcUla: 999.341
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Moju/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 07/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor raimundo de Souza Mendonça filho até o município de Moju/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5627/2022-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 144245/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl alVES coElHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2469
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: Ourilândia do Norte - PA
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 15/09/2022, 20/09/2022 - 21/09/2022, 
28/09/2022 - 29/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5628/2022-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 144572/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaMElla criSTiNa MarTiNS caSTro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2831
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): Breves/Pa, Melgaço/Pa, anajás/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5629/2022-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 138743/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MicHaEl doUGlaS liMa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2827
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: capanema - Pa
dESTiNo(S): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5630/2022-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 143522/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 28/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar a fiscalização do contrato 
n. 119/2021, referente a construção da nova PJ de Mãe do rio/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5631/2022-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 143798/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSca SUENia fErNaNdES dE Sa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Salinópolis
MaTrÍcUla: 999.1330
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fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Salinópolis - Pa
dESTiNo(S): ananindeua/Pa
PErÍodo(S): 28/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de ananindeuaPa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5632/2022-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 143469/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSElia lEoNTiNa dE BarroS loPES
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.268
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 29/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
 fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar do evento de interiorização 
que acontecerá nos dias 28 e 29/09/2022, para tratar sobre temas relacio-
nados ao combate aos impactos causados pelo uso de agrotóxicos
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5633/2022-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 144622/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl SoriaNo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3322
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): acará/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 27/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5634/2022-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 144646/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ GUSTaVo da lUZ QUadroS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Muaná
MaTrÍcUla: 999.1543
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Muaná - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 04/10/2022 - 07/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5635/2022-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 144647/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ GUSTaVo da lUZ QUadroS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Muaná
MaTrÍcUla: 999.1543

fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Muaná - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5636/2022-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 144669/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra
coSTa carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Brasil Novo
MaTrÍcUla: 999.2749
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Brasil Novo - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 20/09/2022 - 20/09/2022, 21/09/2022 - 21/09/2022, 
22/09/2022 - 22/09/2022, 23/09/202 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5637/2022-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 144077/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rUi BarBoSa laMiM
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de colares
MaTrÍcUla: 999.2343
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: colares - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 12/09/2022, 13/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
FINALIDADE: Reunião de trabalho - Participar da Oficina de pré-correição 
do projeto “dinamizando a orientação funcional”, ministrada pela correge-
doria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, que será foi realizado 
nos dias 12 e 13 de setembro de 2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5638/2022-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 144714/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNiQUE NaTHYaNE coElHo QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.2341
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): anapu/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5639/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 140854/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: rafaEl SoriaNo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3322
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
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dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 14/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5640/2022-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 144332/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EriVElToN diaS faYal
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2574
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: São João do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Brejo Grande do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 30/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de diligencias no 
município de Brejo Grande do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5641/2022-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 144290/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciorliS frEiTaS ViaNa
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1230
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 06/10/2022 - 06/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de diligencias no 
município de São João da Ponta/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5642/2022-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 144433/2022 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): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 06/10/2022 - 06/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor franciorlis freitas Viana até o município de São João da Ponta/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5643/2022-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 144701/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdSoN GoMES dE aGUiar SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção corretiva nos computadores que estavam apresentando proble-
mas na PJ de São domingos do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5644/2022-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 144689/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa caroliNE dE SoUSa fErrEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.2835
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): Novo Progresso/Pa
PErÍodo(S): 05/10/2022 - 07/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar inspeção no lixão/
aterro sanitário do município de Novo Progresso/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5645/2022-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 144061/2022 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): São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 04/10/2022 - 06/10/2022, 13/10/2022 - 14/10/2022, 
17/10/2022 - 19/10/2022, 25/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria técnica com 
emissão de relatório acerca do funcionamento pedagógico de 15 escolas no 
município de São Geraldo do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5646/2022-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 144454/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEiSMario SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.915
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 17/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de diligencias no 
município de São domingos do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5647/2022-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 139670/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo NoNaTo ViEira PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo BM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3505
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: capanema - Pa
dESTiNo(S): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 24/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
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Portaria Nº 5648/2022-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 143014/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiValdo NUNES PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.168
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Breu Branco/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 29/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5649/2022-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 144873/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JUliaNa ViEira dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiNiSTErial - BacHarEl EM dirEiTo
MaTrÍcUla: 999.3406
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 30/09/2022 - 03/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o PJ nas Eleições 
Gerais de 2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5650/2022-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 145098/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNo aUGUSTo araUJo da coSTa
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1722
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 06/11/2022 - 11/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .  
 BElÉM/Pa, 30 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Protocolo: 860148
..

oUtras MatÉrias
.

extrato de Portaria Nº 06/2022-MP/PJ/PMZ
ProMoToria dE JUSTiÇa dE PorTo dE MoZ, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º, da lei complementar nº 057/2006, e resolução Nº 007/2019-cPJ, 
de 06/06/2019, torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiS-
TraTiVo Nº 06/2022-MP/PJ/PMZ, SiMP 000044-397/2021, que se encontra 
à disposição na rua 19 de Novembro, Nº 1646, Bairro centro, em Porto de 
Moz/Pa. Polo ativo: P. T. l. E. S. (09 anos) e f. G. l. E. S. (08 anos) Polo Pas-
sivo: Mário Sérgio Alves do Espirito Santo Objetivo: Acompanhar e fiscalizar 
as políticas públicas voltadas a garantir os direitos fundamentais à saúde, à 
personalidade, ao respeito, à dignidade e à assistência social das crianças P. T. 
l. E. S. (09 anos) e f.G.l.E.S. (08 anos), em Porto de Moz.
Porto de Moz/Pa, 30 de setembro de 2022.
cEZar aUGUSTo doS SaNToS MoTTa Promotor de Justiça, titular do cargo 
da 13ª PJ da Comarca de Belém/PA, Respondendo pelo Cargo de Porto de Moz

Protocolo: 860147
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 057/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Jus-
tiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção 
ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Na-
cional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notí-
cia de fato SiMP nº 000967-152/2020, instaurada para apurar possíveis 
irregularidades no trânsito de motocicletas sem dispositivo silencioso na 
descarga das motos .

almeirim-Pa, 23 de Setembro de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 860152
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 054/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de 
fato SiMP nº 001019-152/2020, instaurada a partir do pedido de providên-
cias acerca do elevado preço das passagens em transportes alternativos, 
via terrestre, no trecho almeirim/Monte dourado/almeirim.
almeirim-Pa, 23 de Setembro de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 860153
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 052/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de 
fato SiMP nº 000673-152/2020, registrada para apurar possível violência 
contra o adolescente E.S.S por parte de policial militar no dia 30/05/2020.
almeirim-Pa, 23 de Setembro de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 860155
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 050/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de 
fato SiMP nº 000519-152/2020, para apurar abuso sexual praticado, em 
tese, contra a infante a.V.f.M, de 04 anos de idade..
almeirim-Pa, 23 de Setembro de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 860157
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 059/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia 
de fato SiMP nº 000870-152/2020, instaurada para apurar possível desvio 
e uso indevido dos recursos públicos municipais por parte da ex-gestora 
municipal adriane Tavares Bentes Sadala.
almeirim-Pa, 23 de Setembro de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 860160
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 055/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia 
de fato SiMP nº 000705-152/2022, instaurada a partir do pedido de provi-
dências face a atual Prefeita do Município de almeirim Sra. Maria lucidalva 
Bezerra de carvalho, haja vista supostas irregularidades a ocorrerem em 
sua administração.
almeirim-Pa, 23 de Setembro de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 860167
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 053/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia 
de fato SiMP nº 001003-152/2020, instaurada para apurar possível crime 
contra a ordem tributária por parte da empresa E.M.Monteles-ME
almeirim-Pa, 23 de Setembro de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 860189
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editaL de arQUiVaMeNto Nº. 056/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia 
de fato SiMP nº 000672-152/2020, instaurada a partir do pedido de pro-
vidências da Câmara Municipal de Almeirim acerca de preços abusivos de 
medicamentos praticados nas farmácias de almeirim.
almeirim-Pa, 23 de Setembro de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 860178
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 051/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justiça 
que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao dis-
posto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional do 
Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quantos pos-
sam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso no 
prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de fato SiMP nº 
000334-152/2020, a partir de abaixo-assinado de moradores da avenida Bei-
ra rio solicitando providências face a possível perturbação do sossego alheiro 
e poluição sonora por parte da casa de Show rodrigo Bruno.
almeirim-Pa, 23 de Setembro de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 860196
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 060/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justiça 
que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao dis-
posto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional do 
Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quantos pos-
sam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso no 
prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de fato SiMP nº 
000194-152/2020, instaurada para apurar a falta de insulina para o paciente 
Jocelino Bezerra de freitas, na Secretaria Municipal de Saúde de almeirim,
almeirim-Pa, 23 de Setembro de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 860197
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 058/2022-MPPa/1ºPJ/aLM
a Promotoria de Justiça de almeirim, por intermédio do Promotor de Justi-
ça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de 
fato SiMP nº 000726-152/2020, instaurada para apurar violência domés-
tica contra a adolescente K.c.M.
almeirim-Pa, 23 de Setembro de 2022.
raMoN fUrTado SaNToS
Promotor de Justiça
Em exercício na Promotoria de Justiça de almeirim

Protocolo: 860199
extrato da Portaria N.º 009/2022/MP/1ªPJcaM, de 24/09/2022, 
iNQUÉrito ciViL Nº 001790-042/2022.
A 1ª Promotoria de Justiça de Cametá, com fundamento no art. 54, VI e 
§ 3° da lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇao 
N° 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do inquérito civil 
n° 001790-042/2022-1ªPJCAM que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de cametá, situada na Trilha da Juventude, s/n, Bairro central, 
cEP: 68.400-000 - cametá - Pará - fones: (91) 3781-1274.
PORTARIA n.º 009/2022/MP/1ªPJCAM
assunto: acompanhar Políticas Públicas em relação ao atendimento das 
exigências legais, constitucionais e de melhores práticas nacional e inter-
nacional acerca da construção de uma praça, localizada no território qui-
lombola Terra da liberdade, Tomázia, distrito de Juaba, e os demais exis-
tentes no município de cametá/Pa. (inquérito civil - 001790-042/2022).
louise rejane de araújo Silva Severino - Promotora de Justiça

Protocolo: 860246
extrato da Portaria nº 015/2022/MP/PJaB
a Promotora de Justiça de abaetetuba, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 57/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº001310-921/2022/MP/PJaB que se encontra à disposição 
na 3ª Promotoria de Justiça de Abaetetuba, situada na Avenida São Paulo, 
n.º 2072, Bairro aviação, abaetetuba - Pa,cEP: 68.440-000- abaetetuba- 
Pará – fone: (91) 3751-1177
PorTaria nº 015/2022/MP/PJaB
Polo Passivo: Maria lucinete da Silva
assunto: “acompanhar o cumprimento das políticas públicas relacionadas a 
situação de vulnerabilidade vivenciada pela idosa Maria lucinete da Silva”
adriana Passos ferreira – Promotora de Justiça

Protocolo: 860274

eXtrato da iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto PreParatÓrio 
Nº 000362-082/2022
A PROMOTORA DE JUSTIÇA – EM ATUAÇÃO CONJUNTA COM A 1ª PRO-
MoToria dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da Mo-
ralidadE adMiNiSTraTiVa dE BElÉM, dra. SaBriNa MaMEdE NaPo-
lEÃo KalUME, torna pública a instauração do Procedimento Preparatório 
nº 000362-082/2022, que se encontra à disposição na sede do Ministério 
Público na rua João diogo nº 100, bairro da cidade Velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 33/2022 - data da instauração: 29/09/2022
objeto: apurar em face da Secretaria Municipal de Meio ambiente – SEM-
Ma, possível lotação do senhor Hernan Garreta da Silva, haja vista que o 
mesmo informa nunca ter trabalhado no local ou recebido para tanto.
Promotora de Justiça: SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 860276
extrato da Portaria Nº 09/2022-MP/PJsat
a Promotora de Justiça da cidade de Santo antônio do Tauá, Mônica 
crisstina Gonçalves Melo da rocha, com amparo nas disposições do art. 
129, iii, da cf, art. 8º, da lei 7.347/1985, art. 25, iV, alínea “a”, da lei 
8.625/1993, resolução cNMP nº 23/2007 e resolução nº 007/2019 do 
colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Pará, instaura o Procedi-
mento Preparatório nº 000462-035/2022, que visa acompanhar o serviço 
de fornecimento de água e esgoto na comarca de Santo antônio do Tauá. 
Que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Santo antônio 
do Tauá, situada na rua Sebastião dantas, nº 490 - centro, cEP 68.786-
000, Santo antônio do Tauá, E-mail: mpsantoantoniodotaua@mppa.mp.br.

Protocolo: 860278
extrato da Portaria nº 50/2022-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to 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 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 002424-040/2022 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, cas-
tanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria nº 50/2022-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: SiGiloSo
Polo Passivo: SiGiloSo
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que envolve ado-
lescente.
TaTiaNa fErrEira GraNHEN – Promotora de Justiça

Protocolo: 860364
extrato da Portaria nº 51/2022-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to 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 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 002480-040/2022 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, cas-
tanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria nº 51/2022-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: raiMUNdo NEGrÃo BarBoSa/ESTado do Pará-MiNiSTÉrio 
PÚBlico do ESTado do Pará/roSaNGEla NEGrÃo
Polo Passivo: PaUlo NEGrÃo BarBoSa
assunto: acompanhamento da possível situação de risco e vulnerabilidade 
que envolve idoso.
TaTiaNa fErrEira GraNHEN – Promotora de Justiça

Protocolo: 860361
extrato da Portaria nº 049/2022-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 000349-092/2022, 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: 049/2022-MP/PJJ
reclamado: MUNicÍPio dE JUrUTi / o ESTado do Pará
aSSUNTo: acoMPaNHar a SiTUaÇÃo da NoTiciaNTE JENilcE dE al-
MEida PErEira MEdiaNTE a NEcESSidadE dE rEaliZaÇÃo da rESSo-
NÂNcia MaGNÉTica Para fEcHaMENTo dE diaGNÓSTico cirÚrGico E 
o forNEciMENTo daS MEdicaÇÕES SoliciTadaS.
Nadilson Portilho Gomes – Promotor de Justiça de Juruti, em exercício

Protocolo: 860381
extrato da Portaria nº 050/2022-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 000365-092/2022, 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: 050/2022-MP/PJJ
reclamado: MUNicÍPio dE JUrUTi / o ESTado do Pará
aSSUNTo: acoMPaNHar a SiTUaÇÃo da adolEScENTE a.c.l., 15 
(QUiNZE) aNoS, MEdiaNTE a NEcESSidadE dE coNTiNUaÇÃo do Tra-
TaMENTo MÉdico PElo caPS
Nadilson Portilho Gomes – Promotor de Justiça de Juruti, em exercício

Protocolo: 860385
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos  

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 028/2022
ata de reGistro de PreÇos 037/2022 do PreGÃo eLetrÔNico 
srP N° 028/2022, Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de Educação 
de Brasil Novo. objeto: fornecimento de Suprimentos e equipamentos de 
informática, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de 
Educação. Empresa e preço registrado: coNSTrUciTY coMErcio MaT 
coNSTrUcao EirEli- cNPJ: 34.000.383/0001-10 para o lote “1”, no valor 
total de r$ 277.825,11 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e vinte 
e cinco reais e onze centavos).. Validade: 12 (doze) meses, a partir da 
data de sua de assinatura. informações: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS 
N° 038/2022, vinculada ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP N° 028/2022, po-
derá ser solicitada no departamento de licitações e contratos ou através 
do e-mail: licitacaosemed28@gmail.com assinatura: 01 de setembro de 
2022, ordenador de despesas: Wederson Noiminche, secretário Mu-
nicipal de educação.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos  
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 028/2022

ata de reGistro de PreÇos 038/2022 do PreGÃo eLetrÔNico 
srP N° 028/2022, Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de Educa-
ção de Brasil Novo. objeto: fornecimento de Suprimentos e equipamentos 
de informática, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal 
de Educação. Empresa e preço registrado: JorGE HENriQUE SaNToS dE 
SoUSa-EPP - cNPJ: 20.174.278/0001-92 para os lotes 2,3,4 e 5, no valor 
total de r$ 964.597,00 (novecentos e sessenta e quatro mil, quinhen-
tos e noventa e sete reais). Validade: 12 (doze) meses, a partir da data 
de sua de assinatura. informações: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS N° 
038/2022, vinculada ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP N° 028/2022, pode-
rá ser solicitada no departamento de licitações e contratos ou através 
do e-mail: licitacaosemed28@gmail.com assinatura: 01 de setembro de 
2022, ordenador de despesas: Wederson Noiminche, secretário 
Municipal de educação.

eXtrato de coNtrato  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2022

coNtrataNte - PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraSil NoVo/ fUNdo 
MUNiciPal Para GESTÃo da MoViMENTaÇÃo doS rEcUrSoS do fUN-
dEB, coNTraTado: JorGE HENriQUE SaNToS dE SoUSa-EPP - cNPJ: 
20.174.278/0001-92- contrato administrativo nº. 290/2022, no valor de 
r$ 142.221,55(cento e quarenta e dois mil, duzentos e vinte e um reais 
e cinquenta e cinco centavos), oBJETo: fornecimento de Suprimentos e 
equipamentos de informática, para manutenção das atividades da Secre-
taria Municipal de Educação, dotação: 12 361 0401 2048 - Manutenção 
e apoio administrativo - fUNdEB; 33 90 30 00 - Material de consumo; 
3.3.90.39.00 - Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica; 4.4.90.52.00 -Equipa-
mentos e material permanente. Vigência: 29/09/2022 a 31/12/2022.

Wederson Noiminche
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 860401

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de coNtratos 

contrato nº 1209001-2022. origem: Pregão eletrônico nº 024/2022 - 
Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: PP 
f comercio e Serviços Eireli cnpj: 07.606.575/0001-00. objeto: aquisição 
de equipamentos e Material Permanente destinados a Unidade Básica de 
Saúde da familia dr. Jorge Netto da costa, oriundo da emenda Parlamen-
tar, Proposta de nº 07313.973000/1220-01, Para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde do Município de capanema/Pa. Valor Global: r$ 
3.827,30(três mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta centavos). Vigên-
cia: Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data 
da assinatura: 12/09/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.
coNtrato Nº 1209002-2022. origem: Pregão eletrônico nº 024/2022- 
Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: 
Parameddistribuidora de Medicamentos ltda cnpj: 16.647.278/0001-95. 
objeto: aquisição de equipamentos e Material Permanente destinados a 
Unidade Básica de Saúde da familia dr. Jorge Netto da costa, oriundo da 
emenda Parlamentar, Proposta de nº 07313.973000/1220-01, Para aten-

der as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de capanema/
Pa. Valor Global: 6.705,00 (seis mil, setecentos e cinco reais). Vigência: 
Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. ass. 
12/09/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.
coNtrato Nº 1209003-2022. origem: Pregão eletrônico nº 024/2022 - 
Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: 
Softcomp coomércio e Serviços informática ltda cnpj: 10.378.838/0001-
77. objeto: aquisição de equipamentos e Material Permanente destinados 
a Unidade Básica de Saúde da familia dr. Jorge Netto da costa, oriun-
do da emenda Parlamentar, Proposta de nº 07313.973000/1220-01, Para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de capane-
ma/Pa. Valor Global: r$ 7.900,00(sete mil e novecentos reais). Vigência: 
Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. ass. 
12/09/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.
coNtrato Nº 1209004-2022. origem: Pregão eletrônico nº 024/2022 - 
Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: lon-
drihosp importação e exportação de Produtos Medicos Hospitalares Eireli cnpj: 
42.650.279/0001-07. objeto: aquisição de equipamentos e Material Perma-
nente destinados a Unidade Básica de Saúde da familia dr. Jorge Netto da 
costa, oriundo da emenda Parlamentar, Proposta de nº 07313.973000/1220-
01, Para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de 
capanema/Pa. Valor Global: r$ 5.800,00(cinco mil e oitocentos reais). Vigên-
cia: Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data 
da assinatura: 12/09/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.
coNtrato Nº 1209005-2022. origem: Pregão eletrônico nº 024/2022 - 
Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: 
Tekmarket industria, comercio e Serviços ltda - Epp cnpj: 21.579.468/0001-
52. objeto: aquisição de equipamentos e Material Permanente destinados a 
Unidade Básica de Saúde da familia dr. Jorge Netto da costa, oriundo da 
emenda Parlamentar, Proposta de nº 07313.973000/1220-01, Para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de capanema/Pa. Valor 
Global: r$ 5.795,00 (cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais). Vigên-
cia: Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data 
da assinatura: 12/09/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.
coNtrato Nº 1209006-2022. origem: Pregão eletrônico nº 024/2022 - 
Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: Hosp-
com equipamentos Hospitalares Eireli cnpj: 05.743.288/0001-08. objeto: 
aquisição de equipamentos e Material Permanente destinados a Unidade 
Básica de Saúde da familia dr. Jorge Netto da costa, oriundo da emenda 
Parlamentar, Proposta de nº 07313.973000/1220-01, Para atender as neces-
sidades da Secretaria de Saúde do Município de capanema/Pa. Valor Global: 
r$ 85.950,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais). Vigência: 
Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data da 
assinatura: 12/09/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.
coNtrato Nº 1209007-2022. origem: Pregão eletrônico nº 024/2022 - 
Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: 
K.c.r industria e comercio de equipamentos Eireli cnpj: 09.251.627/0001-
90. objeto:aquisição de equipamentos e Material Permanente destinados a 
Unidade Básica de Saúde da familia dr. Jorge Netto da costa, oriundo da 
emenda Parlamentar, Proposta de nº 07313.973000/1220-01, Para aten-
der as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de capanema/Pa. 
Valor Global: r$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais). Vigência: 
Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data da 
assinatura: 12/09/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.
coNtrato Nº 1209008-2022. origem: Pregão eletrônico nº 024/2022 - 
Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: 
licita HB informática ltda cnpj: 38.422.516/0001-05. objeto: aquisição 
de equipamentos e Material Permanente destinados a Unidade Básica de 
Saúde da familia dr. Jorge Netto da costa, oriundo da emenda Parlamen-
tar, Proposta de nº 07313.973000/1220-01, Para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde do Município de capanema/Pa. Valor Global: r$ 
4.080,00 (quatro mil e oitenta reais). Vigência: Por 12(dose) Meses, con-
tados a Partir da data de Sua assinatura. data da assinatura: 12/09/2022. 
ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.
coNtrato Nº 12090010-2022. origem: Pregão eletrônico nº 024/2022 - 
Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: 
innovatis comercio atacadista de Produtos de Escritorio de informatica 
ltda cnpj: 30.620.060/0001-78. objeto: aquisição de equipamentos e 
Material Permanente destinados a Unidade Básica de Saúde da familia 
dr. Jorge Netto da costa, oriundo da emenda Parlamentar, Proposta de 
nº 07313.973000/1220-01, Para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde do Município de capanema/Pa. Valor Global: r$ 7.972,30 (sete 
mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos). Vigência: Por 
12(dose) Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data da 
assinatura: 12/09/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.
coNtrato Nº 12090011-2022. Pregão eletrônico nº 024/2022 - 
Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: 
r P S de oliveira Eireli cnpj: 41.288.259/0001-30. objeto: aquisição de 
equipamentos e Material Permanente destinados a Unidade Básica de 
Saúde da familia dr. Jorge Netto da costa, oriundo da emenda Parla-
mentar, Proposta de nº 07313.973000/1220-01, Para atender as neces-
sidades da Secretaria de Saúde do Município de capanema/Pa. Valor Glo-
bal: r$ 6.967,00 (seis mil, novecentos e sessenta e sete reais). Vigência: 
Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. ass. 
12/09/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.
coNtrato Nº 12090012-2022. origem: Pregão eletrônico nº 024/2022 - 
Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: J. 
ribeiro comercio atacadista ltda - Me cnpj: 84.972.926/0001-39. objeto: 
aquisição de equipamentos e Material Permanente destinados a Unidade 
Básica de Saúde da familia dr. Jorge Netto da costa, oriundo da emen-
da Parlamentar, Proposta de nº 07313.973000/1220-01, Para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de capanema/Pa. Valor 
Global r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Vigência: Por 12(dose) 
Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data da assinatura: 
12/09/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.
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aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022- srP - PMc 

objeto: registro de Preço Para contratação de Pessoa Jurídica Para Ser-
viços de Malharia em Geral, para atender a Prefeitura Municipal de capa-
nema e suas Secretarias. adJUdicado Para: Elo criações Textil ltda, 
cNPJ 33.948.013/0001-46, com valor unitário: item- Valor Unitário: 1- r$ 
18,40; 5- r$ 33,90; 6- r$ 14,70; 7- r$ 22,40; 10- r$ 87,80; 29- r$ 38,90; 
30- r$ 25,90; 33- r$ 22,40; 34- r$ 23,90. Majhun Malharia ltda, cNPJ 
06.848.530/0001-70, com valor unitário: item-Valor Unitário: 8-r$ 22,00; 
39-r$ 18,80; 40-r$ 18,80; 41-r$ 21,00; 53-r$ 30,90; 54-r$ 30,90; 55-
r$ 55,00; 56-r$ 59,90; 57-r$ 64,90; 58-r$ 61,90; 66-r$ 48,00. Myo2 
Soluções em Saúde industria Eireli, cNPJ 15.564.580/0001-17, com valor 
unitário: item-Valor Unitário: 3-r$ 17,90; 4-r$ 19,90; 24-r$ 19,00; 25-
r$ 19,00; 32-r$ 37,00; 37-r$ 24,90; 38-r$ 24,90; 42-r$ 22,80; 44-
r$ 19,00; 63-r$ 29,00; 65-r$ 295,00. orthovida industria e Negocios 
digitais ltda, cNPJ 14.323.297/0001-30, com valor unitário: item-Valor 
Unitário: 60-r$ 19,82; 61-r$ 37,87; 62-r$ 37,85; 64-r$ 38,88. T B de 
Moraes comercio Varejista de Tecidos, cNPJ 26.014.457/0001-49, com va-
lor unitário: item-Valor Unitário: 2-r$ 20,00; 11-r$ 94,00; 12-r$ 83,00; 
13-r$ 81,00; 14-r$ 81,00; 15-r$ 87,00; 16-r$ 90,00; 17-r$ 94,00; 18-
r$ 87,00; 19-r$ 89,00; 20-r$ 71,00; 21-r$ 73,00; 22-r$ 17,00; 23-
r$ 17,30; 26-r$ 17,50; 27-r$ 17,50; 28-r$ 17,50; 31-r$ 40,00; 35-
r$ 35,00; 36-r$ 35,00; 43-r$ 18,70; 45-r$ 16,40; 46-r$ 16,40; 47-
r$ 16,20; 48-r$ 65,00; 49-r$ 69,00; 50-r$ 62,00; 51-r$ 63,00; 52-
r$ 14,50; 59-r$ 19,00. HoMoloGado Para: Elo criações Textil ltda, 
cNPJ 33.948.013/0001-46, com valor unitário: item- Valor Unitário: 1- r$ 
18,40; 5- r$ 33,90; 6- r$ 14,70; 7- r$ 22,40; 10- r$ 87,80; 29- r$ 38,90; 
30- r$ 25,90; 33- r$ 22,40; 34- r$ 23,90. Majhun Malharia ltda, cNPJ 
06.848.530/0001-70, com valor unitário: item-Valor Unitário: 8-r$ 22,00; 
39-r$ 18,80; 40-r$ 18,80; 41-r$ 21,00; 53-r$ 30,90; 54-r$ 30,90; 55-
r$ 55,00; 56-r$ 59,90; 57-r$ 64,90; 58-r$ 61,90; 66-r$ 48,00. Myo2 
Soluções em Saúde industria Eireli, cNPJ 15.564.580/0001-17, com valor 
unitário: item-Valor Unitário: 3-r$ 17,90; 4-r$ 19,90; 24-r$ 19,00; 25-
r$ 19,00; 32-r$ 37,00; 37-r$ 24,90; 38-r$ 24,90; 42-r$ 22,80; 44-
r$ 19,00; 63-r$ 29,00; 65-r$ 295,00. orthovida industria e Negocios 
digitais ltda, cNPJ  14.323.297/0001-30, com valor unitário: item-Valor 
Unitário: 60-r$ 19,82; 61-r$ 37,87; 62-r$ 37,85; 64-r$ 38,88. T B de 
Moraes comercio Varejista de Tecidos, cNPJ 26.014.457/0001-49, com va-
lor unitário: item-Valor Unitário: 2-r$ 20,00; 11-r$ 94,00; 12-r$ 83,00; 
13-r$ 81,00; 14-r$ 81,00; 15-r$ 87,00; 16-r$ 90,00; 17-r$ 94,00; 18-
r$ 87,00; 19-r$ 89,00; 20-r$ 71,00; 21-r$ 73,00; 22-r$ 17,00; 23-
r$ 17,30; 26-r$ 17,50; 27-r$ 17,50; 28-r$ 17,50; 31-r$ 40,00; 35-
r$ 35,00; 36-r$ 35,00; 43-r$ 18,70; 45-r$ 16,40; 46-r$ 16,40; 47-
r$ 16,20; 48-r$ 65,00; 49-r$ 69,00; 50-r$ 62,00; 51-r$ 63,00; 52-r$ 
14,50; 59-r$ 19,00. iTEM fracaSSado: 09. conforme mapa comparativo 
anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da lei nº 8666/93. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 860403

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo 
licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico 
SrP nº 086/2022/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especia-
lizada Para fornecimento de cartucho e Tonner, destinado a atender as 
necessidades das diversas Secretarias/fundos Municipais e o instituto de 
Previdência do Município de castanhal/Pa por um período de 12 (doze) Me-
ses. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das 
Propostas de Preços e início da etapa de lances no dia 19/10/2022às 09:00 
horas. o Edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transpa-
rencia.com.br/categoria/licitacoese www.gov.br/compras e e-mail pregao-
eletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. célia do 
socorro da silva andrade - Pregoeira da Prefeitura Municipal de 
castanhal.

Protocolo: 860405

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ Miri
eXtrato de coNtratos

origem: Pregão eletrônico srP nº 015/2021/2022; objeto: registro 
de preço para aquisição de material descartavel, higiene e limpeza para 
atender as demandas da Prefeitura Municipal de igarapé-Miri e Secretaria 
Municipal de cultura.
contrato administrativo Nº 015.9.2021/2022-PE-SrP-PMi. contratada: J 
dE J araUJo MaciEl - ME, cNPJ:  10.527.964/0001-46), Valor Global r$ 

469.866,30. Vigência: 30/09/2022 até 31/12/2022. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de igarapé-Miri, ordenador: roberto Pina oliveira.
contrato administrativo Nº 015.10.2021/2022-PE-SrP-PMi. contratada: V 
S dElGado coMErcio EirEli - ME, cNPJ: 12.665.218/0001- 44, Valor 
Global r$ 653.747,50. Vigência: 30/09/2022 até 31/12/2022. contratan-
te: Prefeitura Municipal de igarapé-Miri.

roberto Pina oliveira-Prefeito Municipal
Protocolo: 860406

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ Miri
secretaria MUNiciPaL de cULtUra

eXtrato de coNtratos
origem: Pregão eletrônico srP nº 015/2021/2022; objeto: registro 
de preço para aquisição de material descartavel, higiene e limpeza para 
atender as demandas da Prefeitura Municipal de igarapé-Miri e Secretaria 
Municipal de cultura.
contrato administrativo Nº 015.12.2021/2022-PE-SrP-fMc contratada: V 
S dElGado coMErcio EirEli  - ME, cNPJ: 12.665.218/0001- 44, Valor 
Global r$ 13.104,68. Vigência: 30/09/2022 até 31/12/2022. contratante: 
Secretaria Municipal de cultura, ordenador: Josival Moraes Quaresma.
contrato administrativo Nº 015.11.2021/2022-PE-SrP-fMc contratada: J 
dE J araUJo MaciEl - ME, cNPJ:  10.527.964/0001-46, Valor Global r$ 
14.882,64 Vigência: 30/09/2022 até 31/12/2022. contratante: Secretaria 
Municipal de cultura, ordenador: Josival Moraes Quaresma.

Josival Moraes Quaresma
Secretário Municipal de cultura

Protocolo: 860408

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 050/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará, através do fUNdo MUNici-
Pal dE SaÚdE, torna público a todos os interessados ao processo licitató-
rio que tem como objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE PEÇaS E MaNU-
TENÇÕES EM VEicUloS, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da 
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE iPiXUNa do Pará. a abertura será 
no dia 17/10/2022, às 09:00 horas no site www.portaldecompraspublicas.
com.br e informações no e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

JHoNatas de LiMa coeLHo da costa
SEcrETário dE SaÚdE

Protocolo: 860410

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 054/2022-Pe

Processo adMiNistratiVo Nº 097/2022
objeto: aquisição de materiais permanentes em atendimento a Secreta-
ria Municipal de Meio ambiente e Mineração do Município de itaituba-Pa. 
Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 17/10/2022, as 10:00 hora 
local. 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: 860412

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
a Fundação casa da cultura de Marabá, Vanda régia américo Gomes, 
Presidente da FccM HoMoLoGa e adJUdica a decisão do Presidente 
da cEl, referente ao Processo Nº 21312/2022/PMM, PP - SrP n° 007/2022/
cEl/fccM - registro de preço para fornecimento de suprimentos de infor-
mática, equipamentos para atender a fundação e suas extensões vence-
dora: l a QUEiroZ EirEli, cNPJ/Mf sob o Nº 34.791.063/0001-25, ven-
cedora dos itens 1,3,4,5,7,9,11,12,14,15,17,18,19,20,23,25,28,30,31,32,
33,35,36,37,38,40,52, perfazendo o valor total de r$ r$ 41.202,00 (qua-
renta e um mil duzentos e dois reais), vencedora: PoNTo iNfo coMEr-
cio dE iNforMaTica EirEli EPP, cNPJ/Mf sob o Nº 08.255.726/0001-87, 
vencedora dos itens 2,6,8,10,13,16,21,22,26,27,29,34,39,41,42,43,44,4
7,48,49,51 perfazendo o valor total de r$ r$ 77.661,72 (setenta e sete 
mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos. assinada 
27/09/2022. recurso próprio da fccM. Vanda régia américo Gomes- 
Presidente da Fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 860415
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aViso de sUsPeNsÃo
a Prefeitura Municipal de Marabá, através da comissão Especial de lici-
tação/SEVoP, avisa que a ToMada dE PrEÇoS Nº 066/2022-cEl/SEVoP/
PMM, ProcESSo N° 24.540/2022-PMM - objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE PaViMENTaÇÃo 
E UrBaNiZaÇÃo Na aVENida floriaNo PEiXoTo No rESidENcial To-
caNTiNS E Na rUa PiaUi, No SÃo fEliX PioNEiro, NUclEo SÃo fÉliX, 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, que estava com sessão agendada para o dia 
18/10/2022 - 09h00, fica SUSPENSA por tempo indeterminado em virtude 
da necessidade de retificação da Planilha Orçamentária. ass.: Franklin 
carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 860424

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao PreGÃo PreseNciaL srP 
Nº 064/2022-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 22.899/2022-PMM -cEl/
SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE PEÇaS dE iMPlEMENToS aGricolaS, Para aTENdEr aS NEcESSi-
dadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra, conforme Edital 
e seus anexos. adjudica e Homologado as empresas: BraGa diSTriBUi-
dora, coMErcio E SErViÇoS lTda, cNPJ: 42.122.046/0001-23, vence-
dora do loTE 02, no valor total de r$ 306.998,20 (trezentos e seis mil, 
novecentos e noventa e oito reais e vinte centavos), a alENcar da SilVa 
lTda, cNPJ: 33.004.072/0001-66, vencedora dos loTES 01, 03, no valor 
total de r$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais) Pelo 
que ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado final. Marabá - PA, 27.09.2022, 
José Nilton de Medeiros - secretário Municipal de administração.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº 094/2022-ceL/seVoP/PMM. origem: PrE-
GÃo PrESENcial SrP Nº 064/2022-cEl/SEVoP/PMM, Processo n° 
22.899/2022-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS dE iMPlEMENToS aGricolaS, Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUl-
TUra. Empresas: BraGa diSTriBUidora, coMErcio E SErViÇoS lTda, 
cNPJ: 42.122.046/0001-23, vencedora do loTE 02, no valor total de r$ 
306.998,20 (trezentos e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte 
centavos), a alENcar da SilVa lTda, cNPJ: 33.004.072/0001-66, ven-
cedora dos loTES 01, 03, no valor total de r$ 137.500,00 (cento e trinta 
e sete mil e quinhentos reais). Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de 
administração - Unidade Gestora da Secretaria Municipal de administra-
ção. Vigência: 12 meses. assinatura: 28/09/2022 - José Nilton de Me-
deiros - secretário Municipal de administração.

Protocolo: 860419

eXtrato ata de reGistro de PreÇo N° 13/2022  
Processo Nº 21312/2022/PMM, PP - srP n° 007/2022/ceL/FccM - re-
gistro de preço para fornecimento de suprimentos de informática, equipa-
mentos para atender a fundação e suas extensões vencedora: l a QUEi-
roZ EirEli, cNPJ/Mf sob o Nº 34.791.063/0001-25, vencedora dos itens 
1,3,4,5,7,9,11,12,14,15,17,18,19,20,23,25,28,30,31,32,33,35,36,37,38,
40,52, perfazendo o valor total de r$ r$ 41.202,00 (quarenta e um mil 
duzentos e dois reais), Vigência: 30/09/2023, recurso próprio da fccM. 
Vanda régia américo Gomes- Presidente da Fundação casa da cul-
tura de Marabá.

eXtrato ata de reGistro de PreÇo N° 12/2022  
Processo Nº 21312/2022/PMM, PP - srP n° 007/2022/ceL/FccM - re-
gistro de preço para fornecimento de suprimentos de informática, equi-
pamentos para atender a fundação e suas extensões vencedora: PoN-
To iNfo coMErcio dE iNforMaTica EirEli EPP, cNPJ/Mf sob o Nº 
08.255.726/0001-87, vencedora dos itens 2,6,8,10,13,16,21,22,26,27
,29,34,39,41,42,43,44,47,48,49,51 perfazendo o valor total de r$ r$ 
77.661,72 (setenta e sete mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta e 
dois centavos. Vigência: 28/09/2023, recurso próprio da fccM. 
Vanda régia américo Gomes- Presidente da Fundação casa da cul-
tura de Marabá.

Protocolo: 860417

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 391-2022/CPL, Beneficiário - T. S. 
FraNco JUNior coMercio, inscrita no cNPJ sob nº 02.219.339/0001-
09, vencedora do item: 13 perfazendo o valor total de r$ 64.563,75 (Ses-
senta e quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta e cinco 
centavos), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 392-2022/CPL, Beneficiário 
- ESfEra PrESTacao dE SErVicoS E coMErcio lTda, inscrita no cNPJ 
sob nº 05.328.910/0001-11, vencedora dos itens: 14, 15, 16, 19, 20 per-
fazendo o valor total de r$ 298.285,00 (duzentos e noventa e oito mil, 
duzentos e oitenta e cinco reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 393-
2022/CPL, Beneficiário - SENSUS X TECNOLOGIA S.A, inscrita no CNPJ sob 
nº 05.633.697/0001-51, vencedora do item: 22 perfazendo o valor total 
de r$ 402.000,00 (Quatrocentos e dois mil reais), aTa dE rEGiSTro dE 
PREÇO Nº 394-2022/CPL, Beneficiário - PONTO INFO COMERCIO E SERVI-
coS dE iNforMaTica EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 08.255.726/0001-
87, vencedora dos itens: 01, 03, 05, 18, 24 perfazendo o valor total de 
r$ 80.858,00 ( oitenta  mil oitocentos e cinquenta e oito reais), aTa dE 
REGISTRO DE PREÇO Nº 395-2022/CPL, Beneficiário - AUGUSTU S INFOR-
MaTica EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 10.433.143/0001-40, vencedora 
dos itens: 04, 10, 11, 27, 28 perfazendo o valor total de r$ 53.056,00 

(cinquenta e três mil cinquenta e seis reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo 
Nº 396 -2022/CPL, Beneficiário - CH TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE-
li, inscrita no cNPJ sob nº 14.623.593/0002-38, vencedora do item: 23 
perfazendo o valor total de r$ 158.250,00 ( cento e cinquenta e oito mil 
duzentos e cinquenta reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 397-2022/
CPL, Beneficiário -  INVICTA CLEAN HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob nº 18.504.036/0001-78, vencedora do item: 21  perfazendo o valor 
total de r$ 12.000,00 (doze mil reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 
398-2022/CPL, Beneficiário - ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA 
E ElETroNicoS, iMPorTacao E EXPorTacaolTda, inscrita no cNPJ sob 
nº 18.828.894/0003-30, vencedora dos itens: 02, 08 perfazendo o valor 
total de r$ 111.240,00 (cento e onze mil duzentos e quarenta reais), aTa 
DE REGISTRO DE PREÇO Nº 399-2022/CPL, Beneficiário -  J.C. ARCHILLA 
coMErcio dE coNfEccoES, inscrita no cNPJ sob nº 27.465.898/0001-
20, vencedora dos itens: 07, 12 perfazendo o valor total de r$ 511.537,50 
(Quinhentos e onze mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta cen-
tavos), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº  401-2022/CPL, Beneficiário - 3S 
iNforMaTica lTda, inscrita no cNPJ sob nº 32.674.351/0001-74, ven-
cedora do item: 17 perfazendo o valor total de r$ 40.000,00 ( Quaren-
ta mil reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 402-2022/CPL, Beneficiá-
rio - caMila GaVaSSoNi NaSciMENTo EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 
32.953.789/0001-91, vencedora do item: 09 perfazendo o valor total de r$ 
31.475,00 (Trinta e um mil quatrocentos e setenta e  cinco reais). Vigência 
da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriunda do PrEGÃo ElETrÔNico 
(SrP) Nº 034-2022-cPl/PMM. Processo licitatório nº 4.376/2022-PMM. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE acESSÓ-
rioS, PErifÉricoS, EQUiPaMENToS E SUPriMENToS dE iNforMáTica, 
dESTiNadoS a SUPrir aS dEMaNdaS oPEracioNaiS da rEdE PÚBlica 
dE ENSiNo E da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd. Mara-
bá 03/10/2022 - Marilza de oliveira Leite - secretaria Municipal de 
educação - seMed - Portaria nº 306/2019-GP.

Protocolo: 860430

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 455/2022/seVoP, 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 ProGra-
MaS dE ESTáGio No MUNÍciPio dE MaraBá. Empresa: cENTro dE iN-
TEGraÇÃo EMPrESa-EScola - ciEE, cNPJ Nº 61.600.839/0001-55; r$ 
455.716,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e dezesseis 
reais), assinatura 01/09/2022, Vigência: 01/09/2023. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 486/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 5.853/2022-PMM, autuado na modalida-
de ToMada dE PrEÇo Nº 011/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS 
dE coNSTrUÇÃo dE iNSTalaÇÕES No ParQUE aMBiENTal do MUrU-
MUrU, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, Empresa: Md SEr-
ViÇoS E ENGENHaria lTda-ME, cNPJ Nº 19.969.637/0001-19; Valor: 
r$ 888.778,37 (oitocentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e 
oito reais e trinta e sete centavos), assinatura 29/09/2022, Vigência: 
29/09/2023. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 474/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 18.248/2022-PMM, autuado na moda-
lidade coNcorrÊNcia (SrP) Nº 018/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: 
aQUiSiÇÃo dE coNcrETo USiNado (30, 25, 20, 15 MPa), iNclUSo SEr-
ViÇoS dE BoMBEaMENTo, faBricaÇÃo dE forMa, loNa PláSTica PrE-
Ta E arMaÇÃo Para coNcrETo dE coNSTrUÇÃo, MaNUTENÇÃo oU rE-
Paro dE PEÇaS ESTrUTUraiS coMo: laJES, ViGaS, PilarES, BlocoS 
dE fUNdaÇÕES, ESTacaS, SaPaTaS ViGaS ParEdES, MUro dE arriMio, 
PiSo GUiaS, SarJETaS, SarJETÕES, PoÇoS dE ViSiTa, Boca dE loBo, 
PaViMENTaÇÃo E oUTroS No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, Empresa: G.r. 
froTa EirEli, cNPJ Nº 15.376.197/0001-35; Valor: r$ 435.187,22 (qua-
trocentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta e sete reais e vinte dois 
centavos), assinatura 29/09/2022, Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 860435

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 103/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 24.625/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo 
de disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 18/10/2022. Horário: 
09:00 (horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE liMPEZa dE USo HoSPiTalar E Hi-
GiENiZaÇÃo Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E UNi-
dadES ViNcUladaS. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://
www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Er-
nesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-sub-
solo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 
3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou 
pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 03/10/2022. aN-
toNia Barroso Mota GoMes - Pregoeira cPL/PMM. Portaria nº 
831/2022-GP.

Protocolo: 860427
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL  

PP 24/2022-PMNi - srP
Município de NoVa iPiXUNa - Pa, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, 
por intermédio do coordenador de licitação, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão 
na forma Presencial, tipo Menor Preço, por loTE, Sistema de registro de 
Preços - SrP, em Sessão Pública Presencial a partir das 09h00min (horário 
de Brasília- df) do dia 18/10/2022, de acordo com o que determina a le-
gislação vigente, a realizar-se na sala da comissão de licitação da PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE NoVa iPiXUNa. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo 
dE liNKS dEdicadoS dE iNTErNET. 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, 03 de outubro de 2022. FraNQUissUeL GoMes 
reis - coordenador de Licitação.

Protocolo: 860444
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte
eXtrato de coNtrato Nº 20220463

oriGeM: arP 016 PreGÃo Nº Pe srP 022/2022
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE
coNTraTada(o).....: cENTro ElETrico lTda
cNPJ: 30.590.099/0001-90
oBJETo.......: fornecimento de materiais de construção para manutenção 
de bens imóveis, destinado ao atendimento de demandas da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente da Prefeitura Municipal de Pacajá.
Valor ToTal........: r$ 33.306,55 (trinta e três mil, trezentos e seis reais 
e cinquenta e cinco centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.008, Classifica-
ção econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 29 de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

cLeide Ferreira cHaVes
PrEGoEira

Protocolo: 860448
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: reGistro de PreÇos Para 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-1208001-Pe srP-PMsat-FMas

oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS 
fUNErárioS dE rEMoÇÃo, TraNSlado E forMoliZaÇÃo, BEM coMo 
aQUiSiÇÃo dE UrNaS MorTUáriaS (TaMaNHoS VariadoS), Para 
aTENdEr aS dEMaNdaS do fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social 
do MUNicÍPio dE SaNTo aNToNio do TaUá.
coNTraTada: SÃo JUdaS SErViÇoS dE fUNEráriaS EirEli - ME, cNPJ: 
41.325.422/0001-14.
coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 2309001/2022 - PE-SrP/fMaS- no valor 
Global de r$ 99.290,00 (noventa e nove mil e duzentos e noventa reais).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal na lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na lei 
Nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
daTa dE aSSiNaTUra: 23 de setembro de 2022.

edsoN Farias siQUeira
Secretário Municipal de assistência Social

Protocolo: 860451

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220469 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022-srP 
- contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - con-
tratado: NorTE SUl coM. dE PEÇaS E SErViÇoS dE aUToMoTorES lTda 
- objeto: aQUiSiÇÃo dE PEÇaS, acESSÓrioS, fErraMENTaS, PNEUS E 
MaTErial PErMaNENTE Para MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa 
doS VEÍcUloS E MaQUiNaS PESadaS, Para aTENdEr aS NEcESSi-
dadES daS SEcrETariaS: SEMoB e SEMUrB. Vigência: 02/09/2022 a 
31/12/2022 - Valor Global: r$ 1.047.423,28 (um milhão, quarenta e sete 
mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos) - data da 
assinatura: 02/09/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 860454

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-063FMs

o Município de tUcUMÃ, através da FUNdo MUNiciPaL da saÚde, 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação 
às 09:00 horas do dia 17 de outubro de 2022, na modalidade PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 9/2022-063fMS, tipo menor preço por iTEM, cujo 
EVENTUal aQUiSiÇÃo ParcElada dE iNSUMoS HoSPiTalarES dESTi-
NadoS a aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚ-
dE de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no 
Portal de compras Públicas, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor 
alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: 
cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço www.
tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 03 de outubro de 2022. 
iGor LiMa dos saNtos - Pregoeiro.

Protocolo: 860457

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
aViso de ratiFicaÇÃo

a secretária municipal de educação ratiFica a dispensa de Licita-
ção 027/2022. objeto: locação de 01 (um) imóvel para o funcionamento 
da Escola Municipal de Ensino fundamental Maria de Nazaré dos reis San-
tos, na comunidade de Bombom, no município de Viseu/Pa. Em nome da 
igreja Evangélica assembleia de deus, cNPJ: 04.557.567/0001-14, com 
valor global estimado de r$ 9.600,00. assinatura em 29/09/2022.

Ângela Lima da silva
Secretária Municipal de Educação - fUNdEB

cNPJ 30.879.826/0001-33

eXtrato de coNtrato
disPeNsa 027/2022

objeto: locação de 01 (um) imóvel para o funcionamento da Escola 
Municipal de Ensino fundamental Maria de Nazaré dos reis Santos, na 
comunidade de Bombom, no município de Viseu/Pa. Termo de contrato 
376/2022/cPl. locatário: fundo de Manutenção e desenvolvimento da 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu, 
cNPJ: 30.879.826/0001-33. locadora: igreja Evangélica assembleia de 
deus, cNPJ 04.557.567/0001-14. Valor mensal r$ 800,00, com valor glo-
bal estimado de r$ 9.600,00. Vigência: 30/09/2022 a 30/09/2023, conso-
ante com o inciso X, art. 24, lei 8.666/93.

Ângela Lima da silva
Secretária Municipal de Educação - fUNdEB

cNPJ 30.879.826/0001-33
Protocolo: 860446

.

.

ParticULares
.

serViÇo NacioNaL de aPreNdiZaGeM do traNsPorte - seNat
UNidade B Nº37

ato aViso de LicitaÇÃo
ato coNcorrÊNcia Nº 010/2022

o SENaT – Serviço Nacional de aprendizagem do Transporte comunica 
aos interessados a data da concorrência para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
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Para EXEcUÇÃo da oBra dE rEforMa da oficiNa PEdaGÓGica da 
UNidadE do SEST SENaT B Nº37 BElÉM/Pará. o recebimento dos enve-
lopes contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial será 
no dia 19/10/2022, das 15h às 15h20min. Para retirada do edital e acesso 
às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade SEST 
SENaT Belém situado no endereço situado avenida augusto Montenegro, 
KM 12, 765 – águas Negras – cEP 66820-000 – Belém/Pará ou através do 
e-mail: licitacao.b037@sestsenat.org.br.

Gabriela Bastos Machado
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 859899

LeoNardo KeY KiMUra 
Torna público que recebeu da SEMMa a renovação da licença de ativida-
de rural sob nº 0028/2022, p/agricultura da fazenda Kimura, mun. São 
francisco do Pará/Pa.

Protocolo: 860418

iVaLdo de soUZa cHaVes
cPF N° 631.808.802-44 

Torna público o requerimento de renovação de licença ambiental, refe-
rente ao Processo aNM N° 850.612/2017, junto à Secretaria Municipal de 
Meio ambiente de itaituba, para Permissão de lavra Garimpeira, localizada 
no Garimpo São Pedro Henrique, Gleba Surubim, Vicinal do 1085, Moraes 
almeida, itaituba/Pa.

Protocolo: 860415

sHYdNeY JorGe rosa 
cPF: 324.731.847-04 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS/Pa, (faZENda ValParaiSo) aUToriZaÇÃo 
dE SUPrESSÃo florESTal E dEMaiS forMaS dE VEGETaÇÃo - aUaS 
Nº259/2022 com validade até 26/08/2023, licENÇa dE aTiVidadE rUral 
- lar Nº 14036/2022 com validade até 25/08/2026 E aUToriZaÇÃo Para 
rEaliZar afUGENTaMENTo, rESGaTE, TraNSPorTE E TraNSlocaÇÃo 
dE faUNa SilVESTrE - aU Nº 5059/2022 com validade até 26/08/2023,  
no município de Paragominas/Pa.

Protocolo: 860413

FaZeNda GraNada 
Marcos VeNiciUs aNoNi BerNart 

cPF: 637.465.499-49 
Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas, a lar para atividade 
de agricultura e pecuária situada no município de Paragominas/Pa.

Protocolo: 860414

.

.

eMPresariaL
.

a cF distriBUidora de aLiMeNtos Ltda 
inscrita no cNPJ 04.267.390/0012-74 

Torna público que solicitou à Secretaria Municipal de Meio ambiente de Bra-
gança a renovação da licença de operação nº 056/2020 para a atividade 
de “comércio atacadista de Produtos alimentícios em Geral” com endereço 
na Praça da república, S/N, Bairro aldeia, Bragança/Pa, através do Proces-
so 077/2020/SEMMa/PMB.

Protocolo: 860421

Posto ParaÍso Ltda 
cNPJ: 13.117.842 /0002-50 

localizada a rua castro alves, 01, Bairro rio Verde, torna público que 
está requerendo junto à SEMMa Goianésia do Pará a concessão da licença 
de operação para a atividade de comércio Varejista de combustível para 
veículos automotores.

Protocolo: 860428

Pedido de LiceNciaMeNto aMBieNtaL
o ceNtro de diaGNÓsticos Nassar s/s Ltda

inscrito sob o cNPJ 03.778.631/0003-96 
Torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio ambien-
te- SEMa, o licenciamento ambiental para laboratório de análises clínicas, 
com End. na Tv. We-72 nº 312, cidade Nova Vii, ananindeua - Pará. atra-
vés do requerimento código: r046/2022.

Protocolo: 860429

aViso de coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
a ceNtrais eLÉtricas do Norte do BrasiL s/a 

eLetroBras eLetroNorte 
Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade do Pará - SEMaS-Pa a licença de operação - lo n° 
13592/2022, com validade até 13/02/2027, que autoriza a operação da 
atividade de geração de energia elétrica pela UHE Tucuruí, localizada no 
município de Tucuruí - Pa, em substituição à lo nº 13445/2022.

Jader Fernandes de Jesus
Superintendência de Gestão ambiental - EaM

Protocolo: 860425

aUto Posto VitÓria coMÉrcio de coMBUstiVeis Ltda 
 aUto Posto VitÓria 

cNPJ nº 12.577.119/0001-00 
Torna público o recebimento da licença de operação nº13656/2022, pro-
cesso n° 2021/18939 na Secretaria Estadual de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS, para atividade de TraNSPorTE dE SUBSTÂNciaS E 
ProdUToS PEriGoSoS, localizada no Município de Eldorado dos carajás, 
estado do Pará.

Protocolo: 860426

aViso de coNVocaÇÃo Para retorNo 
ao traBaLHo Na eMPresa

ideaL MÓVeis coMÉrcio eireLi 
cNPJ nº 19.450.860/0001-55 

Que convoca o colaborador ElEVEN PErEira doS SaNToS, para assumir 
sua função nessa empresa ou justificar sua ausência no prazo de três dias 
úteis, a contar da data de publicação deste, sob pena de caracterizar o 
abandono de emprego, nos termos do art, 482, i, da consolidação das leis 
do Trabalho.

Protocolo: 860432

LiceNÇa de oPeraÇÃo
a empresa BaGGaGio MiNeraÇÃo Ltda 

inscrita no cNPJ 21.805.675/0002-69 
Torna público que recebeu junto a Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade- SEMaS, a licENÇa dE oPEraÇÃo N°:. 13737/2022, Pro-
cesso n° 2021/0000039977, com validade de 29/09/2022 até 28/09/2024 
para atividade de PESQUiSa MiNEral coM laVra EXPEriMENTal, na ro-
dovia Br-230, KM 155 Sul, KM 37, Zona rural, município de Uruará- Pa.

Protocolo: 860447

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0001-10 
Torna público que solicitou a SEMMac, renovação da licença de operação 
n° 017/2020, para alojamento e dormitórios. Processo 051/2020. concór-
dia do Pará/Pa.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0001-10 
Torna público que solicitou a SEMMa, renovação da licença de operação 
n° 022/2020, para alojamentos e dormitórios. Processo 4513/2020. Tomé 
açú/Pa.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0001-10 
Torna público que solicitou a SEMMa, renovação da licença de operação 
n° 023/2020, para alojamentos e dormitórios. Processo 4516/2020. Tomé 
açú/Pa.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0001-10 
Torna público que solicitou a SEMMa, renovação da licença de operação 
n° 024/2020, para alojamentos e dormitórios. Processo 4520/2020. Tomé 
açú/Pa.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0001-10 
Torna público que solicitou a SEMMa, renovação da licença de operação 
n° 025/2020, para alojamentos e dormitórios. Processo 4514/2020. Tomé 
açú/Pa.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0001-10 
Torna público que solicitou a SEMMa, renovação da licença de operação 
n° 026/2020, para alojamentos e dormitórios. Processo 4518/2020. Tomé 
açú/Pa.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0001-10 
Torna público que solicitou a SEMMa, renovação da licença de operação 
n° 027/2020, para alojamentos e dormitórios. Processo 4517/2020. Tomé 
açú/Pa.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0001-10 
Torna público que solicitou a SEMMa, renovação da licença de operação 
n° 028/2020, para alojamentos e dormitórios. Processo 4519/2020. Tomé 
açú/Pa.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0001-10 
Torna público que recebeu da SEMMac, a licença de operação n° 014/2022 
para alojamentos e dormitórios. Processo 046/2022. concórdia do Pará/Pa.

Protocolo: 860449
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P da s rodriGUes serViÇos LaBoratoriais - LaBesPH 
cNPJ: 10.635.749/0001-69 

Torna público que recebeu da SEMMa a licença de operação Nº 047/2022, 
para a atividade de laboratório de análises clínicas, biológicas, radiológi-
cas, físico-química e outros análogos, com validade até 04/09/2026 em 
São Miguel do Guamá/Pa.

Protocolo: 860450

JaMBers & FerNaNdes 
coMÉrcio de PetrÓLeo e deriVados Ltda

Torna público que requereu junto a SEMMa/STM, a licença de operação - 
lo, sob processo nº 2022.lo.0000905, para atividade de Posto varejista 
de querosene e gasolina de aviação, em Santarém/Pa.

Protocolo: 860452

a empresa PB GUiMarÃes 
cNPJ n° 31.061.798/0001-05 

Torna público que protocolou na Secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Mineração-SEMMa, do município oriximiná -Pa o pedido de licença am-
biental Simplificada para exercer a atividade de Comércio varejista de pro-
dutos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, no dia 13 de Julho de 
2022.

Protocolo: 860453

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S/a, cNPJ: 04.895.728/0001-
80, torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Belém - SEMMa, as renovações da licença de instalação (li) e da au-
torização de Supressão de Vegetação (aSV) para a construção do Sistema 
de distribuição de Energia Elétrica, 69 KV: Batista campos, composto pela 
linha de distribuição e pela Subestação, ambas com tensões 69 KV, no 
município de Belém, Estado do Pará.

Protocolo: 860443

J GaBrieL LaBoratorio de 
aNaLise do soLo e MiNerios Ltda  

J GaBrieL trade MiNas empresa inscrita no cNPJ: 46.704.080/0001-
67, sito à avenida rotary nº 84andar 1 Bairro Bela Vista cEP 68180390 
em itaituba - Pa, torna público que rEQUErEU da Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS a licença de operação para 
a atividade de coMÉrcio aTacadiSTa dE EXTraÇÃo MiNEral, EXcE-
To coMBUSTÍVEiS SoB ProTocolo Nº 2022/0000035179 na data de 
28/09/2022.

Protocolo: 860434

a YaMada coMÉrcio de GraMas eireLi 
Torna público que requereu da SEMMa a licença de atividade rural sob 
Nº 029/2022 p/agricultura da Grameira Yamada, mun. São francisco do 
Pará/Pa.

Protocolo: 860436

a N de MaGaLHÃes eireLi 
com cNPJ 29.567.672/0001-65 

Torna público que recebeu da Secretária de Meio ambiente de rurópo-
lis, renovação de licença de operação nº 020/2022 com validade até 
20/09/2024, para atividade de posto revendedor de combustível na cidade 
de rurópolis.

Protocolo: 860437

coNtrataNte - cÂMara MUNiciPaL de aLtaMira 
cNPJ: 04.574.083/0001-83 

coNtratado: aUto Posto iVi eireLi  
cNPJ/MF Nº 21.387.460/0003-56  

contrato administrativo nº 014/2022, oriundo do Pregão Presencial 
nº 006/2021 - oBJETo: fornecimento de combustiveis, dotação orça-
mentária: 0101.010331001.2.2.001 - Manutenção das atividades do Poder 
legislativo - 3.3.90.30.00 - Material de consumo; Vigencia: 12/08/2022 a 
31/12/2022. Parecer Jurídico com deferimento referente análise de Pedido 
de Termo Aditivo Atinente a Reequilíbrio Econômico-financeiro, com dimi-
nuição e adequação dos valores conforme mercado.

Protocolo: 860438

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S/a, cNPJ: 04.895.728/0001-
80, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Belém - SEMMa, as renovações da licença de instalação (li) e da au-
torização de Supressão de Vegetação (aSV) para a construção do Sistema 
de distribuição de Energia Elétrica, 69 KV: Batista campos, composto pela 
linha de distribuição e pela Subestação, ambas com tensões 69 KV, no 
município de Belém, Estado do Pará.

Protocolo: 860439
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