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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto Nº 2.394, de 1º de JUNHo de 2022
concede Pensão Especial civil em favor de TaTiaNa criSTiNa MoUra dE 
SoUZa MENdES, na condição de cônjuge do investigador de Polícia civil do 
Estado do Pará, JoÃo carloS MENdES da SilVa.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando, o disposto no art. 160, inciso ii, alínea “c”, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e com o art. 6º da lei complementar 
Estadual nº 39, de 9 de janeiro de 2002;
considerando, as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2021/348923,
dEcrETa:
art. 1º fica concedida Pensão Especial civil mensal, no valor de r$ 9.947,10 
(nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e dez centavos), em favor 
de TaTiaNa criSTiNa MoUra dE SoUZa MENdES, cônjuge do investiga-
dor de Polícia civil do Estado do Pará, JoÃo carloS MENdES da SilVa, 
falecido em 20 de março de 2021, em decorrência de doença contraída no 
exercício de suas atribuições, cabendo à dependente a integralidade do 
montante do benefício, na seguinte data e proporção:
 i - 100% (cem por cento) a TaTiaNa criSTiNa MoUra dE SoUZa MEN-
dES, a contar de 20 de março de 2021.
art. 2º a Pensão Especial civil mencionada corresponde ao vencimento e 
demais vantagens, assim discriminados:
Vencimento Base............................................................. r$ 1.653,03 
Gratificação Tempo Integral (70%).................................... R$ 1.157,12
Gratificação Dedicação Exclusiva (70%)............................. R$ 1.157,12
Gratificação de Risco de Vida (100%)................................ R$ 1.653,03 
Gratificação de Polícia Judiciária (70%).............................. R$ 1.157,12
adicional de curso de Especialização (5%)......................... r$      82,65
adicional por Tempo de Serviço (45%).............................. r$  3.087,03
Provento Mensal............................................................. r$  9.947,10
Parágrafo único. a Pensão Especial de que trata este artigo será reajustada 
com base no Índice Nacional de Preços ao consumidor (iNPc).
art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos 
financeiros retroagindo de acordo com a data constante no art. 1º deste ato.
Palácio do GoVErNo, 1º de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 861157

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria N°. 1369/2022-crG, de 03 de outubro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 88 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, a apresentação do registro civil de Nascimento, Matrí-
cula nº . 066431 01 55 2022 1 00164 227 0118780 41,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1263325, de 3009/2022.
rESolVE:
i – conceder à servidora lilliaN faBiaNNiE SoarES alVES, id. funcional 
n° 5956174/1, ocupante do cargo de coordenador, 180 (cento e oitenta) 
dias de licença Maternidade, no período de 20/09/2022 a 18/03/2023.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 20 de Setembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 03 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 861035

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato – 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 14/2022-ccG/Pa.
TErMo adiTiVo: 1º Tac
coNTraTo: 14/2022 – ccG/Pa
oBJETo: ativação da vigência do contrato, conforme cláUSUla dÉciMa 
TErcEira – da ViGÊNcia, e alteração do valor do combustível pratica-
do no contrato nº 14/2022-ccG/Pa, considerando a revisão dos valores 
dos combustíveis fixados pela DGL/SEPLAD, apresentado através do Ofício 
circular, datado de 11 de agosto de 2022, cópia em anexo aos autos do 
processo em análise.
fUNdaMENTo: artigo 65, ii, d, da lei federal n.º 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 29/09/2022.

ViGÊNcia: 29/09/2022 a 28/09/2023.
Valor: r$ r$ 1.068.958,80 (Um milhão sessenta e oito mil novecentos e 
cinqüenta e oito reais e oitenta centavos).
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa:1297; Projeto/ati-
vidade: 4668; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339030; ação: 231776.
coNTraTada: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a; inscrita no cNPJ nº 
03.506.307/0001-57.
ENdErEÇo: campo Bom/rS, rua Machado de assis, nº 50, Edifício 02, 
Bairro Santa lucia, cEP: 93.700-000.
ordENador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria

Protocolo: 860890
eXtrato – 3º terMo aditiVo ao coNtrato de Nº 18/2019-ccG/Pa.
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: localiZa VEÍcUloS ESPEciaiS S.a, inscrita no cNPJ nº 
02.491.558/0001-42.
ENdErEÇo: avenida deputado rubens Granja, nº 121, Térreo, Sacomã, 
cEP: 04.298-000, na cidade de São Paulo/SP.
oBJETo: Prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, com possi-
bilidade de rescisão imediata, conforme cláusula Sexta do Termo aditivo.
fUNdaMENTo: art. 57, ii da lei nº 8.666/93 e suas alterações.
daTa da aSSiNaTUra: 29/09/2022.
ViGÊNcia: 30/09/2022 à 29/09/2023.
Valor GloBal: r$ 633.276,00 (Seiscentos e trinta e três mil duzentos e 
setenta e seis reais).
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297; Projeto/ati-
vidade: 8338; fonte: 0101; Natureza de despesa: 339033; ação: 213476.
ordENador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria.

Protocolo: 860897

diÁria
.

Portaria Nº 1372/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1257865, de 29 de setembro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aBaETETUBa/Pa, no dia 29/09/2022.

servidor objetivo
aNToNio riBEiro dE aViZ, cPf 488.702.002-30, matrícula fun-
cional nº 5948823/1, ocupante do cargo assistente operacional i, 

lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 860965

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 1.368/2022-ccG, de 30 de setembro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/1257712, de 30/09/2022;
rESolVE:
coNcEdEr, 18 (dEZoiTo) dias de férias residuais, a servidora PriScila 
roSElE dE liMa PiNHEiro, id. funcional nº. 8014445/3, para gozo no 
período de 03/10/2022 a 20/10/2022, interrompidas através da Portaria 
nº. 1.262/2022-crG, Publicada no doE nº. 35.079, de 17/08/2022, refe-
rente ao período aquisitivo 2021/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 30 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
PorTaria N°. 1.370/2022 - crG, de 04 de outubro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e o decreto nº.1.462 de 12 de abril de 2021;
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados.
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id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo GoZo

5951845/1 adriaNa do Socorro alVES rEiS 07/11/2019 a 
06/11/2020

01/11/2022 a 
30/11/2022

5926176/2 aNdErSoN fEliPE da coSTa frEiTaS 24/10/2021 a 
23/10/2022

07/11/2022 a 
21/11/2022

5020808/2 aNTHENor NaSciMENTo dE oliVEira 14/01/2021 a 
13/01/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

5949629/1 aNToNio da PaiXÃo NoNaTo 01/07/2021 a 
30/06/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

3212181/1 BENEdiTo rodriGUES dE SoUZa 06/03/2021 a 
05/03/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

5946790/2 EdilENE arlY NUNES NEVES 01/10/2021 a 
30/09/2022

03/11/2022 a 
02/12/2022

57231939/1 EllEN cHriSTiNE dE BarroS TaVarES 05/08/2020 a 
04/08/2021

28/11/2022 a 
27/12/2022

5909399/2 EVEraldo SiQUEira MorEira 27/11/2019 a 
26/11/2020

01/11/2022 a 
30/11/2022

6402877/1 fErNaNda Maria diaS dE alMEida PiNHEiro 10/01/2020 a 
09/01/2021

03/11/2022 a 
02/12/2022

5950916/1 GUioMar BarBoSa doS SaNToS 12/09/2021 a 
11/09/2022

03/11/2022 a 
02/12/2022

6403210/2 JacQUEliNE criSTiaNE TaVarES faVacHo 
GiordaNo

13/09/2021 a 
12/09/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

3156460/1 JoÃo roBErTo MaToS GUErrEiro 01/08/2021 a 
31/07/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

5946491/1 JoSiaNE rodriGUES carNEiro 07/02/2021 a 
06/02/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

5920477/4 KariNE TaKaNaSHi BaSEGGio aZEVEdo 11/09/2021 a 
10/09/2022

16/11/2022 a 
15/12/2022

5917552/1 Karla TEiXEira SalaME 03/03/2021 a 
02/03/2022

03/11/2022 a 
02/12/2022

5946648/2 laUro ViTor BarBoSa alEXaNdriNo 05/08/2021 a 
04/08/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

6403121/1 lUciEli BENiTaH MaToS 30/04/2019 a 
29/04/2020

01/11/2022 a 
30/11/2022

5946314/1 lUiZ EdUardo coBra MEda 30/01/2021 a 
29/01/2022

03/11/2022 a 
02/12/2022

5950920/1 Maria roSa doS SaNToS BorcEM 19/09/2020 a 
18/09/2021

01/11/2022 a 
30/11/2022

54193936/1 MiriaN rocHa KaHWaGE 01/11/2019 a 
31/10/2020

07/11/2022 a 
06/12/2022

10880/1 NaTaria PiNHo SilVa TEiXEira 03/10/2021 a 
02/10/2022

07/11/2022 a 
06/12/2022

5896646/3 roGEr BarroS rEZEGUE 01/02/2021 a 
31/01/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

5952616/2 roSaNGEla rocHa TorTola 27/07/2021 a 
26/07/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

5957567/1 SaMara fErrEira coTa 10/11/2021 a 
09/11/2022

10/11/2022 a 
09/12/2022

5945723/1 THEo aNdradE dE caSTro riBEiro 01/01/2021 a 
31/12/2021

03/11/2022 a 
02/12/2022

5919258/2 TiaGo HENriQUE PErEira raBElo 29/08/2021 a 
28/08/2022

16/11/2022 a 
15/12/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 04 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 860787
Portaria N°. 1.371/2022-ccG, de 04 de outubro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/1277944, de 04/10/2022;
rESolVE:
coNcEdEr, 29 (ViNTE E NoVE) dias de férias residuais, ao servidor car-
loS roBErTo Garcia BriTo, id. funcional nº. 54187446/6, para gozo no 
período de 05/10/2022 a 02/11/2022, interrompidas através da Portaria 
nº. 070/2022-crG, Publicada no doE nº. 34.852, de 02/02/2022, referen-
te ao período aquisitivo 2021/2021.
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 04 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 861061

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de rescisÃo ao coNtrato Nº 04/2017 – 
eMPresa ticKet soLUÇÕes HdFGt s/a ePP.
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado do Pará, 
cNPJ nº. 07.730.458/0001-45.
ENdErEÇo: avenida dr. freitas, nº 2531, Bairro do Marco, cEP: 66.087-812 Belém-Pa.

coNTraTado: – EMPrESa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a EPP, cNPJ nº 
03.506.307/0001-57.
ENdErEÇo: campo Bom/rS, a rua Machado de assis, nº 50, Edifício 02, 
Bairro Santa lucia, cEP: 93.700-000.
oBJETo: rescisão do contrato n.º 04/2017-ccG/Pa.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 79, inciso i, da lei 8.666/93.
aSSiNaTUra: 29/09/2022.
diSPoSiÇÕES fiNaiS: fica rescindido o contrato a partir da data de 
29/09/2022.
ordENador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria

Protocolo: 860876

Portaria Nº 1.187/2022-ccG, de 4 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1255262,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, SÉrGio dE SoUZa MariNHo do cargo em comissão de 
assessor V, código GEP-daS-012.5 com lotação na Procuradoria-Geral do 
Estado, a contar de 1º de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.188/2022-ccG, de 4 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1245527,
r E S o l V E:
i. exonerar Marilia lEal MarcHiori do cargo em comissão de Titular de 
delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a contar de 
7 de agosto de 2022.
ii. nomear daNiEla MENdES dE SoUZa oliVEira para exercer o cargo 
em comissão de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação 
na Polícia civil, a contar de 7 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.189/2022-ccG, de 4 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1245702,
r E S o l V E:
i. exonerar MariaNa MadEira oliVEira do cargo em comissão de Titular 
de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a contar 
de 10 de agosto de 2022.
ii. nomear SaWaNa foNTES rESENdE para exercer o cargo em comissão 
de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 10 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.190/2022-ccG, de 4 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1195678,
r E S o l V E:
i. exonerar lUiZ oTaVio ErNESTo dE BarroS do cargo em comissão de 
Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a 
contar de 27 de setembro de 2022.
ii. nomear iVaN rodriGUES dE MoraES para exercer o cargo em comis-
são de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 27 de setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.191/2022-ccG, de 4 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1045425,
r E S o l V E:
i. exonerar roBErTo HaMilToN BarroS PalHETa do cargo em comissão 
de chefe de operações de Seccional, código GEP-daS-011.2, com lotação 
na Polícia civil, a contar de 1º de setembro de 2022.
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ii. nomear aNdrEY GEorGE MoNTEiro BaraTa para exercer o cargo em 
comissão de chefe de operações de Seccional, código GEP-daS-011.2, 
com lotação na Polícia civil, a contar de 1º de setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.192/2022-ccG, de 4 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1247600,
r E S o l V E:
i. exonerar lUciaNa fraNÇa caYrES TUNES  do cargo em comissão de 
Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a 
contar de 9 de agosto de 2022.
ii. nomear THaiS do coUTo ESTEVES para exercer o cargo em comissão 
de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 9 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.193/2022-ccG, de 4 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1257776,
r E S o l V E:
nomear loYHaNNa fErrEira alVES para exercer o cargo em comissão de 
chefe de Serviços, código GEP-daS-011.1, com lotação na Polícia civil, a 
contar de 1° de setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado.

Portaria Nº 1.194/2022-ccG, de 4 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1245408,
r E S o l V E:
i. exonerar riTa dE cáSSia MalcHEr da SilVa do cargo em comissão 
coordenador de administração, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 1º 
de outubro de 2022.
ii. nomear SaMara criSTiNa roMariZ dE carValHo para exercer o car-
go em comissão de coordenador de administração, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, 
a contar de 1º de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.195/2022-ccG, de 4 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
exonerar EliSSaNdro GoMES dE fariaS do cargo em comissão de asses-
sor administrativo iii, código GEP-daS-012.3, com lotação na casa civil 
da Governadoria do Estado, a contar de 5 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.196/2022-ccG, de 4 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
r E S o l V E:
i. exonerar lariSSa da coSTa Gaia do cargo em comissão de assessor 
de comunicação ii, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de 
Estado de comunicação. 
ii. nomear carloS HENriQUE da coSTa Gaia para exercer o cargo em 
comissão de assessor de comunicação ii, código GEP-daS-012.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de comunicação. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.197/2022-ccG, de 4 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1279155,

r E S o l V E:
i. exonerar MEliSSa caroliNa coSTa alVES do cargo em comissão de 
coordenador de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a con-
tar de 5 de outubro de 2022. 
ii. nomear EliSSaNdro GoMES dE fariaS para exercer o cargo em co-
missão de coordenador de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de administração Peni-
tenciária, a contar 5 de outubro de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 861162

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato de Portaria Nº 1159/2022 – di/cMG, 
de 04 de oUtUBro de 2022

objetivo: 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); Servidora/Mf: alcirene Santia-
go Vilhena, 5949376/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau 
corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1160/2022 – di/cMG, 
de 04 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: dom Eliseu/Pa; Pe-
ríodo: 29/09/2022 a 01/10/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimenta-
ção) e 2,0 (pousada); Servidores/Mf: MaJ QoPM Paulo Henrique Bechara e 
Silva, 57199724/3; cB PM raimundo Hélio Pereira de lima, 57232600/2; cB PM 
carlos Wanderson Silva de Souza, 4219593/2; cB PM leonardo Nunes Gomes, 
4220190/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retor-
no. ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1161/2022 – di/cMG, 
de 04 de oUtUBro de 2022

objetivo: em complementação à Port. 1145/2022 – di/cMG, a serviço 
do Governo do Estado; destino: dom Eliseu/Pa e curionópolis/Pa; Período: 
30/09/2022 a 01/10/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) e 1,0 
(pousada); Servidores/Mf: 1° TEN QoPM Victor lincoln da cunha Barros, 
4220541/3; 3° SGT PM Elias fernando Malheiros da costa Júnior, 57199916/2; 
cB PM Bruno david da Silva rocha, 57232737/3; cB PM franklin Brandão de 
Souza, 4219050/3; Sd PM luciano audai ferreira Pereira, 6402188/4. Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1162/2022 – di/cMG, 
de 04 de oUtUBro de 2022

objetivo: em complementação à Port. 1138/2022 – di/cMG, a serviço 
do Governo do Estado; destino: Paragominas/Pa; Período: 01/10/2022; 
Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); Servidor/Mf: 3° 
SGT BM Jesiel dias Silva, 54184993/3. Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio 
Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1163/2022 – di/cMG, 
de 04 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: ourilândia do Nor-
te/Pa, Xinguara/Pa, Eldorado dos carajás/Pa, Parauapebas/Pa, rondon 
do Pará/Pa, dom Eliseu/Pa, Ulianópolis/Pa e Paragominas/Pa; Período: 
29/09/2022 a 01/10/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 
2,0 (pousada); Servidor/Mf: cB PM alécio fábio cunha Silva, 4218819/2. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 861161

.

.

Vice-GoVerNadoria do estado

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 116/2022-GVG de 04 de oUtUBro de 2022.
o diretor Geral da Vice-Governadoria do Estado, no uso de suas atribuições 
que lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 001/2019-GVG, de 18 
de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo a necessidade de dar celeridade aos processos licitatórios 
realizados pela Vice-Governadoria do Estado do Pará, atendendo sempre 
os princípios basilares que norteiam a administração Pública;
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coNSidEraNdo a necessidade de designar nova comissão Permanente 
de Licitação – CPL - desta Vice-Governadoria, com a finalidade de receber, 
examinar e julgar todos os documentos, processos e procedimentos rela-
tivos as licitações:
rESolVE:
art. 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados que, sob a presidência 
do primeiro, passam a constituir a comissão Permanente de licitação, con-
forme lei federal nº 9.666/93 e alterações posteriores, em seus artigos 
6º, XVi e 51, caput.:
GraZiEla coSTa MoNTENEGro, Matrícula 7009653/3 – Presidente
riTa dE cáSSia foNSEca PaES – Matrícula 5897884/5 – 1 º Membro
PaUlo cESar SaNToS TaVarES – Matrícula 0035165/1 - 2º Membro
art. 2º - a investidura dos membros da comissão de licitação será de um 
ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma 
comissão no período subsequente.
art. 3º - Esta Portaria tem seus efeitos retroagindo a contar de 22 de julho 
de 2022, revogando-se todas as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alberto alcântara
diretor Geral

Protocolo: 860840

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

Portaria. N° 280/2022 – GaB/seac
Belém Pa, 04 de outubro de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor lUiZ fErNaNdo SoUZa loBaTo, Matrícula, 
55589973-1, coordenador, a responder pela diretoria de administração 
e finanças - daf, a contar de 17/10/2022 a 24/10/2022, por ocasião do 
gozo de 08 (oito) dias de férias do titular, iValdo XaViEr afoNSo dE 
aMoriM, Matrícula 5920408-3, referente ao período aquisitivo 04/02/2020 
a 03/02/2021, publicada no doE 35.117 de 16/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 04 de outubro de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 860845

FÉrias
.

Portaria N° 284/2022-GaB/seac
Belém Pa, 04 de outubro de 2022.
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de 24.01.1994,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, 
conforme discriminação:

MaTr fUNc NoME do SErVidor PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo diaS
6402874-2 MaGNo PEdroSo MacEdo 08/06/2021 a 07/06/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 30

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 04 de outubro de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 861127
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria N° 257 de 30 de seteMBro de 2022, PU-
BLicada No d.o.e. N° 35.138, PaG. 07 de 03 de oUtUBro de 
2022 – Protocolo: 859863
onde se lê:

serVidor MatrÍcULa

afonso Pinheiro ferreira 5935928/2

isabella fernanda ferreira lobo 5922940/2

Marina carla Pinheiro do Nascimento Pinheiro 5960433/1

raimundo do Socorro Silva cordeiro 5943906/2

João carlos Nascimento Bandeira Junior 59311217

Leia-se

serVidor MatrÍcULa
afonso Pinheiro ferreira 5935928/2

isabella fernanda ferreira lobo 5922940/2
João carlos Nascimento Bandeira Junior 5931217/2

Marina carla Pinheiro do Nascimento Pinheiro 5943906/2

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

Protocolo: 860687

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0315-Gs/sePLad, 
de 03 de oUtUBro de 2.022.

o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo

antonio Maria Vieira da Silva 57210271/1 Vigia SEdUc
 05/09/2022 2021/690064

izabel conceição Nascimento costa 
dos Santos 57208573/1 Especialista em Edu-

cação/classe i SEdUc 05/10/2022 2022/1143166 

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, de 03 de 
outubro de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 860712
Portaria coLetiVa N° 0316-Gs/sePLad, 

de 03 de oUtUBro de 2.022.
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, os 
servidores relacionados abaixo, resguardando o direito à recondução nas 
hipóteses do art. 57, inciso i, do citado diploma legal.

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo
francis Thomas Viana Nascimento 

Barros 5940521/1 delegado de Polícia PcPa 03/02/2022 2022/159492

Suzane cristina Viana abreu 57231516/2 investigador de Polícia PcPa 05/09/2022 2022/1109596

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 de 
outubro de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 860715

FÉrias
.

Portaria Nº 950/2022-daF/sePLad, 
de 04 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: 2022/985289 de 04/08/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 23 (vinte e três) dias de férias regulamentares ao servidor 
raiMUNdo NoNaTo GoNÇalVES cardoSo id. funcional nº 2216/1, ocu-
pante do cargo de agente de Portaria, lo tado na consultoria Jurídica – 
cJUr/SEPlad, no período de 07 de novembro de 2022 a 29 de novembro 
de 2022, referente ao período aquisitivo de 27 de maio de 2021 a 26 de 
maio de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
oUTUBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 860727
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Portaria Nº 948-/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: 2022/1258130 de 29/09/2022.
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.868/2022-daf/SEPlad de 09/09/2022, publica-
da no doE nº.35.113 de 13/09/2022, referente à concessão de férias do 
servidor HEraldo MarQUES NoGUEira id. funcional nº 55588532/3/1, 
ocupante do cargo de assistente de Gestão B.
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: 860638
Portaria Nº 949/2022-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: 2022/1111139 de 30/08/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora JoEl-
Ma dE faTiMa GoMES da SilVa id. funcional nº5941037/1, ocupante 
do cargo de assistente administrativo, lo tada na coordenadoria de Perícia 
Médica – coPM/dSo/SEPlad, no período de 16 de novembro de 2022 a 
30 de novembro de 2022, referente ao período aquisitivo de 10 de abril de 
2021 a 09 de abril de 2022.
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: 860643

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de cessÃo ParciaL de Uso de BeM iMÓVeL
cedeNte: estado do ParÁ
cESSioNária: aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPoliTaNo.
oBJeto: cessão de uso, a título gratuito, pelo cEdENTE, de parte do imó-
vel de propriedade do Estado, situado na rod. aUGUSTo MoNTENEGro, 
Km 09, no município de Belém, cadastrado no Sistema do Patrimônio imo-
biliário do Estado – SiSPaT iMÓVEiS sob o rPi nº 2628, medindo 4.090,83 
m² de área de terreno, de acordo com a informação constante dos autos 
do Processo nº 2022/630423.
da FiNaLidade: a cessão de Uso ajustada por este instrumento tem 
por finalidade a utilização, pela CESSIONÁRIA, do bem referido na Cláusula 
anterior exclusivamente para funcionamento do centro de controle opera-
cional – cco/aGTraN.
das oBriGaÇÕes da cessioNÁria: as benfeitorias e melhoramentos 
feitos no imóvel a ele se incorporarão, passando a pertencer ao cEdENTE, 
sem que este fique obrigado a indenizar a CessionáriA e sem que assista a 
esta qualquer direito à retenção ou indenização no quando da restituição 
do bem ao cedente.
a cessionária assumirá, a partir da assinatura deste Termo, todos os ÔNUS 
decorrentes da utilização do imóvel, tais como contas de água, luz e de-
mais tributos inerentes ao exercício de suas atividades.
A CessionáriA fica impedida de dar ao imóvel estadual cedido, no todo ou 
em parte, nova ou diferente destinação, sob pena de nulidade e reversão 
imediata do bem ao cEdENTE, independentemente de interpelação ou no-
tificação extrajudicial.
de igual modo, deve a cESSioNária manter o imóvel em perfeitas condi-
ções de uso, higiene e conservação, não podendo fazer nenhuma benfei-
toria, modificação ou reforma no imóvel ora cedido, sem prévio consenti-
mento da cEdENTE.
da restitUiÇÃo: a cESSioNária restituirá o bem em condições nor-
mais de uso, quando requerido pelo cedente, seja qual for o motivo do 
requerimento, inclusive o interesse público e a violação das cláusulas deste 
instrumento, garantida a responsabilização por todos os danos sofridos ao 
imóvel durante o período de vigência do instrumento, salvaguardando o 
desgaste natural de sua depreciação pelo tempo e utilização.
daTa da aSSiNaTUra: 28 de setembro de 2022.

Protocolo: 860804

Portaria Nº. 317/2022-Gs/sePLad de 04 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 01 
de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 2022, e
coNSidEraNdo a Manifestação Jurídica constante do Sequencial 30 do 
Processo 2021/1029309 – cJUr/SEPlad;
coNSidEraNdo o que dispõe a lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro 
de 2020, que regula o processo administrativo no âmbito da administração 
Pública do Estado Pará;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo, ainda, o disposto no § 1º do art. 105, da lei nº 8.972/20 
de 13 de janeiro de 2020; 
r E S o l V E: 
art. 1º- designar os servidores JoSiENE TaVarES dE liMa, ocupante do 
cargo de assistente de Gestão, matrícula nº 57191508/1; láZaro Mar-
TiNS BarBoSa, matricula nº 3254410/1, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, 1º membro e; WalcilÉa NaZarENa crUZ da SilVa, ocu-
pante do cargo de assistente de Gestão, matrícula 5085624/1, 2º mem-
bro, para, sob a presidência do primeiro, comporem a comissão de Sindi-
cância investigativa, destinada a apurar fatos constantes do Processo nº 
2021/1029309
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE oUTUBro dE  2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 861158

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo LicitatÓrio N.º 009/2022
HoMoloGo, nos termos da legislação em vigor, o Processo licitatório nº 
009/2022, na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos do decreto nº 
10.024/19 e da lei nº 8.666/93, cujo objeto consiste na contratação de 
Empresa Especializada para realizar Serviços de Gravação de chapas Tér-
micas Digitais, para atender as necessidades da Imprensa Oficial do Estado 
do Pará - ioEPa, tendo como vencedora a empresa:

 eMPresa cNPJ VaLor
Grupo

01
PolifilMES coMErcial lTda 04.875.423/0001-06

r$
80.100,00

Grupo
02

r$
91.666,67

Valor global Homologado de r$ 171.766,67 (cento e setenta e um mil, 
setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) à Empresa 
PolifilMES coMErcial lTda atendendo ao interesse da ioE/Pa.
Belém-Pa, 04 de outubro de 2022.
aroldo carneiro
Presidente da ioE

Protocolo: 860846
terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo LicitatÓrio N.º 010/2022
HoMoloGo, nos termos da legislação em vigor, o Processo licitatório nº 
010/2022, na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos do decreto nº 
10.024/19 e da lei nº 8.666/93, cujo objeto consiste na contratação de 
Empresa Especializada em Fornecimento de Material Gráfico para Reposi-
ção e abastecimento do Estoque da Imprensa Oficial do Estado do Pará – 
ioEPa, tendo como vencedora as empresas:

 eMPresa cNPJ VaLor
itens

01, 02, 03, 19, 20 e 21
 

Sicoli iNdÚSTria E coMÉrcio dE MáQUi-
NaS lTda 67.642.736/0001-34 r$

57.740,00

itens
04, 06, 07, 08, 09, 10, 
13, 23, 34, 35, 36 e 37

JVS iMPorTadora E diSTriBUidora lTda 04.154.798/0001-87 r$
137.600,00

itens
05, 12, 22, 24, 25, 26, 

27, 28, 30 e 33
Gráfica E EdiTora SaNTa crUZ lTda 02.373.761/0001-14 r$

80.670,00

itens
14, 15, 16, 17 e 18 PriSMa PaPElaria lTda 28.076.288/0001-05 r$

8.583,98
itens

11, 29, 31 e 32 fNi coMÉrcio E SErViÇoS liMiTada 18.083.734/0001-47 r$
15.960,00

Valor global Homologado de r$ 300.553,98 (trezentos mil, quinhentos 
e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos) às Empresas Sico-
li iNdÚSTria E coMÉrcio dE MáQUiNaS lTda, JVS iMPorTadora E 
diSTriBUidora lTda, Gráfica E EdiTora SaNTa crUZ lTda, PriSMa 
PaPElaria lTda e fNi coMÉrcio E SErViÇoS liMiTada atendendo ao 
interesse da ioE/Pa.
Belém-Pa, 04 de outubro de 2022.
aroldo carneiro
Presidente da ioE

Protocolo: 860869
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INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 764 de 04 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 
2022/1255750 (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 Marabá/Pa, no período de 24/10/2022 a 
27/10/2022, a fim de realizar visita institucional e diligências relativas a 
Processos de recuperação de crédito.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e 
meia) diárias 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, 04 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 765 de 04 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 
2022/1267667 (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 Marabá/PA, no período de 13/10/2022 a 15/10/2022, a fim de 
realizar a vistoria dos serviços de reformas e adequações no polo do iGE-
PrEV do referido município.
 ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 861059

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 766 de 04 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.
rESolVE:
i - coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores 
abaixo relacionados:

NoMe MatrÍcULa LotaÇÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo
de GoZo

alice Barros Guedes 5946219/2 Gerência de diligências
 

20/05/2021 a 
19/05/2022

16/11/2022 a 
30/11/2022

02/01/2023 a 
16/01/2023

iara ferreira de oliveira 5948788/1 coordenadoria do consultivo 07/05/2021 a 
06/05/2022

14/11/2022 a 
23/11/2022

12/06/2023 a 
01/07/2023

igor do Nascimento Sudário 5952291/1 coordenadoria de concessão 
de Benefícios

10/12/2020 a 
09/12/2021

16/11/2022 a 
30/11/2022

16/06/2023 a 
30/06/2023

larissa Santana da Silva 
Trindade 57176283/2 Procuradoria Jurídica 07/05/2021 a 

06/05/2022

03/11/2022 a 
12/11/2022

02/01/2023 a 
21/01/2023

Marlon José ferreira de Brito 57175693/1 coordenadoria do con-
tencioso

01/12/2020 a 
30/11/2021

24/11/2022 a 
23/12/2022

renata alves faciola de 
Souza 54193931/1 Núcleo de Planejamento 01/11/2021 a 

31/10/2022
21/11/2022 a 
20/12/2022

Samya oliveira rocha 
Nogueira 5888407/6 Núcleo de controle interno 07/05/2021 a 

06/05/2022

28/11/2022 a 
07/12/2022

30/01/2022 a 
18/02/2022

Sérgio roberto assis de 
Moraes 5596165/2 coordenadoria de orçamen-

to e finanças
25/06/2021 a 
24/06/2022

03/11/2022 a 
02/12/2022

Tenili ramos Palhares Meira 54193922/1 coordenadoria do con-
tencioso

01/11/2019 a 
31/10/2020

16/11/2022 a 
15/12/2022

Patricia amaral Potiguar 5962962/1 Núcleos regionais 22/11/2021 a 
21/11/2022

29/11/2022 a 
13/12/2022

17/07/2023 a 
31/07/2023

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 861149

PeNsÃo
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret. Ps Nº 4943 de 03 de aGosto de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/670100, 2022/903454 E 2022/903578.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
Considerando a necessidade de retificação da data da implantação do be-
neficio na portaria de pensão por morte em favor de ANDREA MARILIA SA-
raH dE lUcENa, caroliNa dE lUcENa caSTro e MiriaN SUElY dE lU-
cENa caSTro concedido através da Portaria PS Nº 3760, de 28/06/2022, 
publicada no Diário Oficial nº 35.074, de 10/08/2022 resolve:
I - Retificar o item II da Portaria PS Nº 3760, de 28/06/2022, que concedeu 
a pensão por morte, nos termos do parecer técnico constante nos autos 
do processo nº 2022/670100, 2022/903454 e 2022/903578 em favor de 
aNdrEa Marilia SaraH dE lUcENa, caroliNa dE lUcENa caSTro e 
MIRIAN SUELY DE LUCENA CASTRO, na condição de companheira e filhas 
menores de 21 anos do ex-segurado Elio Solandro da Silva castro, para 
alterar a data da implantação do beneficio, para que passe a constar a 
efetivação do benefício a partir de 01/08/2022, permanecendo inalterados 
os demais itens da portaria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 860641

.

.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo Por editaL
Processo: 2022/987754. Pelo presente edital NoTificaMoS a senho-
ra dalva Maria Pantoja Gonçalves, Matrícula nº 605930/1, aposentada na 
função de Professor classe Especial, Nível J, na Secretaria do Estado de 
Educação - SEdUc, que o Tribunal de contas do Estado do Pará, através 
do ofício n° 202203496/SEGEr-TcE, por ocasião da análise do seu pro-
cesso de inativação, para fins de registro, recomendou e este Instituto de 
Previdência acatou a revisão da composição de seu benefício, no sentido 
de retificar a parcela Aulas Suplementares, de 138h para 126h. Prazo para 
comparecimento e/ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a con-
tar desta publicação.
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

Protocolo: 860690

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

editaL Nº 003/2022 diVULGaÇÃo do resULtado do recUrso 
e resULtado FiNaL da PrÉ-seLeÇÃo do editaL de Processo 
seLetiVo siMPLiFicado Nº 001/2022.
o diretor Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPa, 
no uso de suas atribuições legais torna público o resultado do recurso e 
o resultado final do Processo de Pré-seleção para o Preenchimento das 
Vagas de Mestrado e doutorado, que será executado pelo Programa de 
Pós-graduação em administração da Universidade da amazônia (UNaMa), 
através de sua mantenedora o instituto campinense de Ensino Superior- 
LTDA, mediante contrato de prestação de serviços educacionais firmado 
entre esta EGPa e o instituto campinense de Ensino Superior – lTda.
os candidatos que foram pré-selecionados considerando a ordem de inscri-
ção e a apresentação da documentação completa, como previsto no Edital 
nº 001/2022, em seu item 4 que trata da pré-seleção, devem comparecer 
nesta EGPa, no centro de Pós-graduação – cPoS, no dia 13 de outubro de 
2022, no horário de 09:00 até 16:00h, apresentando toda a documentação 
original informada na sua inscrição para fins de conferência, comprovação 
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e receber sua carta de Habilitação que deverá será apresentada para a 
comissão de Seleção da UNaMa.
após da análise dos recursos, o resultado da pré-seleção publicada no dia 
27 de setembro de 2022, em Diário Oficial do Estado do Pará, permanece 
inalterado, conforme quadro abaixo.

1-resULtado FiNaL dos caNdidatos PrÉ-seLecioNados ao Mestrado eM adMiNistraÇÃo Para os 
serVidores eFetiVos estadUais da secretaria de PLaNeJaMeNto - sePLad

Nº Nº de iNscriÇÃo NoMe do caNdidato sitUaÇÃo
1 MS001 HEraldo MarQUES NoGUEira HaBiliTado
2 MS002 Marcia corrEia laGo MoUra HaBiliTado
3 MS004 BErNadETE dE JESUS BarroS alMEida HaBiliTado
4 MS005 ENEMar PiEdadE SaloMÃo HaBiliTado
5 MS006 PaUlo SÉrGio da SilVa araÚJo HaBiliTado
6 MS007 rENaTa dE oliVEira TaVarES HaBiliTado
7 MS008 lUciaNa QUEMEl PirES GESTEr dE SoUZa HaBiliTado
8 MS009 HElEN TaTiaNa SaldaNHa da SilVa riBEiro HaBiliTado
9 MS010 dÉBora dE aGUiar GoMES HaBiliTado
10 MS015 iriS alVES MiraNda NEGÃo HaBiliTado
11 MS016 PaUla fraSSiNETE GoNÇalVES caMPEllo HaBiliTado
12 MS017 aNToNio Maria dE liMa cordEiro HaBiliTado
13 MS018 carloS fErNaNdo SilVa dE SENa HaBiliTado
14 MS019 ValdENi da coNcEiÇÃo fariaS HaBiliTado
15 MS022 railSoN lEMoS MoTa HaBiliTado
16 MS025 flaVia fraNciNETE fErrEira MacHado NUNES HaBiliTado
17 MS026 aNdrÉ fErNaNdES dE PoNTES HaBiliTado
18 MS027 roSEaNE aNdradE da SilVa HaBiliTado
19 MS030 ZoroBaBEl riBEiro GUEdES HaBiliTado
20 MS033 MariSTEla alMEida dE SoUZa HaBiliTado

ToTal 20
2- resULtado FiNaL dos caNdidatos PrÉ-seLecioNados ao Mestrado eM adMiNistraÇÃo Para os 

serVidores eFetiVos estadUais dos deMais ÓrGÃos do GoVerNo do estado do ParÁ
Nº Nº de iNscriÇÃo NoMe do caNdidato sitUaÇÃo
1 MS023 alEX SaNToS da SilVa HaBiliTado
2 MS024 MiciclEia ciNHa doS PaSSoS GoNÇalVES HaBiliTado
3 MS028 JacQUEliNE aGNES da SilVEira SaNToS HaBiliTado
4 MS032 carloS aNdErSoN corrEa SilVa HaBiliTado
5 MS034 darlENE fErrEira dE MaToS coUTo HaBiliTado
6 MS046 aNa criSTiNa PiNHEiro da SilVa HaBiliTado
7 MS047 roGErio fErrEra loUrENÇo HaBiliTado
8 MS051 roSE aNNE caMPElo do NaSciMENTo HaBiliTado
9 MS055 ElaYNE criSTiNa araUJo roMario HaBiliTado
10 MS059 EdWaldo loPES da SilVa HaBiliTado
11 MS062 THaiS BorGES dE oliVEira coHEN HaBiliTado
12 MS064 GaBriEl PEiXoTo dE oliVEira HaBiliTado
13 MS065 ESTEr MiriaN PiMENTEl dE oliVEira HaBiliTado
14 MS067 MaUricElia SilVa rodriGUES carValHo HaBiliTado

ToTal 14
3- resULtado FiNaL dos caNdidatos PrÉ-seLecioNados ao doUtorado eM adMiNistraÇÃo Para os 

serVidores eFetiVos da escoLa de GoVerNaNÇa PÚBLica do estado do ParÁ - eGPa
Nº Nº de iNscriÇÃo NoMe do caNdidato sitUaÇÃo
1 dr001 flaVio HElENo SolaNo HaBiliTado

ToTal 1

4- resULtado do recUrso dos caNdidatos ao Mestrado eM 
adMiNistraÇÃo Para os serVidores eFetiVos estadUais da 
secretaria de PLaNeJaMeNto – sePLad

Nº Nº de iNscriÇÃo NoMe do caNdidato resULtado

1 MS003 orlaNdo SaNTaNa roSa iNdEfErido- Não atende ao item 2 do edital de pré-
seleção que trata do público alvo.

2 MS012 EdEMilSoN faGUNdES BarBoSa iNdEfErido- Por descumprimento dos itens 4.2 e 5.2.

3 MS036 GiSEllE SaNJad MaUÉS

iNdEfErido- de acordo com item 4. do Edital que 
trata da pré-seleção subitens 4.1 e 4.2/ a candidata 

não alcançou a classificação dentro do número limite de 
vagas ofertadas na pré-seleção.

4 MS037 aGoSTiNHo loPES arNaUd

iNdEfErido- de acordo com item 4. do Edital que 
trata da pré-seleção subitens 4.1 e 4.2/ o candidato 

não alcançou a classificação dentro do número limite de 
vagas ofertadas na pré-seleção.

5 MS039 adriaNa doS SaNToS SoUSa

iNdEfErido- de acordo com item 4. do Edital que 
trata da pré-seleção subitens 4.1 e 4.2/ a candidata 

não alcançou a classificação dentro do número limite de 
vagas ofertadas na pré-seleção.

6 MS087 EUriclES liMiTE TEiXEira

iNdEfErido- de acordo com item 4. do Edital que 
trata da pré-seleção subitens 4.1 e 4.2/ o candidato 

não alcançou a classificação dentro do número limite de 
vagas ofertadas na pré-seleção.

5- resULtado do recUrso dos caNdidatos ao Mestrado eM 
adMiNistraÇÃo Para os serVidores eFetiVos estadUais 
dos deMais ÓrGÃos do GoVerNo do estado do ParÁ

Nº Nº de iNscriÇÃo NoMe do caNdidato resULtado

1 MS013 HEYdEr SilVa do NaSciMENTo iNdEfErido- Em descumprimento ao item 4.2.9 e 
4.2.10. os documentos não foram anexados.

2 MS020 claUdia cHaMiÉ cHaVES iNdEfErido- Não atende o item 2.1, 3.1 e 4.2.1 que 
trata do público alvo.

3 MS029 adriaNo SilVa arrUda iNdEfErido- Em descumprimento ao item 4.2.10. o 
documento anexado solicita senha de acesso.

4 MS035 MiriaN rocHa KaHWaGE iNdEfErido- Em descumprimento ao item 4.2.10. o 
documento anexado solicita senha de acesso.

5 MS041 PaTrÍcia MEdEiroS MiralHa iNdEfErido- Não atende o item 2.1 que trata do público 
alvo.

6 MS045 lYSMar QUarESMa frEiTaS iNdEfErido- Não atende o item 2.1 que trata do público.

7 MS052 MarlY daNTaS NErY
iNdEfErido- Não atende o item 2.1 que trata do público 
alvo e o descumprimento do item 4.2.8. ausência do dos 

comprovantes de quitação eleitoral.

8 MS058 roBErVal lUiZ fEio iNdEfErido- Não atende o item 2.1, 3.1 e 4.2.1 que 
trata do público alvo.

9 MS059 EdWaldo loPES da SilVa DEFERIDO- O nome do candidato será retificado no 
resultado final.

10 MS066 Maria dE NaZarÉ BENTES 
dE liMa

iNdEfErido- Não atende o item 2.1, 3.1 e 4.2.1 que 
trata do público alvo.

11 MS093 JoSÉ GUilHErME dE SoUZa 
MoiTTa KoUrY

iNdEfErido- de acordo com o item 4 do Edital que 
trata da pré-seleção subitens 4.1 e 4.2 . o candidato não 
alcançou a classificação dentro do número limite de vagas 

ofertadas na pré-seleção.

Belém, 05 de outubro de 2022.
Wilson luiz alves ferreira - diretor Geral da Escola de Governança Pública 
do Estado do Pará – EGPa

Protocolo: 861080

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 571 de 03 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr ao servidor JoSE raiMUNdo NoGUEira, Marinheiro regional 
de Maquinas, id func nº 5106265/1, lotado na cEraT de Santarém, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, 
correspondentes ao triênio de 04/08/2013 a 03/08/2016.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 572 de 03 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr à servidora lEila SUElY TadaiESKi liMa dE oliVEira, au-
xiliar operacional fazendário/Secretario de Gestor, id func nº 50385/1, 
lotada na cEEaT de Micro e Pequenas Empresas, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 17/10/2022 a 15/11/2022, correspondentes ao tri-
ênio de 28/06/2016 a 27/06/2019.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 569 de 03 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr ao servidor raiMUNdo aUGUSTo cardoSo dE MiraNda, au-
ditor fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5096987/2, lotado no Gabinete 
do Secretário, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 03/10/2022 a 
01/11/2022, correspondentes ao triênio de 01/09/2010 a 31/08/2013.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 573 de 03 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr à servidora Maria do Socorro MaciEl PErEira, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 3251489/2, lotada na cEEaT de Substi-
tuição Tributária, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01/10/2022 a 
30/10/2022, correspondentes ao triênio de 16/06/1998 a 15/06/2001.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 860749

errata
.

errata da Portaria No. 560/2022-seFa, de 20 de seteMBro 
de 2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado No. 35.123, 
Protocolo: 856220, de 21 de seteMBro de 2022.
onde se lê:
art. 1º. divulgar a Execução orçamentária do Governo do Estado do Pará, 
realizada e registrada no SiafEM pelos órgãos e entidades da administra-
ção Pública Estadual, integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
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Social, relativa ao 4º bimestre de 2022 (julho/agosto), período de referên-
cia janeiro a agosto.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Leia-se:
art. 1º divulgar o demonstrativo da receita corrente liquida do Governo 
do Estado do Pará, realizada e registrada no SiafEM pelos órgãos e entida-
des da administração Pública Estadual, integrantes dos orçamentos fiscal 
e da Seguridade Social, relativa ao 4º bimestre de 2022 (julho/agosto).
art. 2º a receita corrente liquida apurada servirá de base de cálculo para os 
Poderes e Órgãos da administração pública estadual, na divulgação dos relató-
rios exigidos na lei de responsabilidade fiscal e demais informações vinculadas.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Protocolo: 860614

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

extrato do acordo de cooperação técnica Nº 05/2022
Partes: Secretaria de Estado da fazenda - SEfa e o Município de altamira-Pa.
objeto: o presente acordo de cooperação Técnica e institucional entre os 
partícipes, com a implantação de sistema de apoio logístico do MUNicÍPio 
para melhorar o atendimento do serviço de emissão de Nota fiscal avulsa 
Eletrônica -Nfa a da SEfa, por pessoas físicas e jurídicas estabelecidas no 
Município, para as situações previstas nos incisos i,ii,iii,V e Vi do art.346 
do ricMS aprovado pelo decreto nº 4.676, de 2001.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura.
foro: Belém – Pará
data da assinatura: 03/10/2022
ordenador responsável: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 860823

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 095/2022/seFa.
coNtrato N.º 024/2021/seFa.
ModaLidade de LicitaÇÃo: Pregão eletrônico nº 010/2019.
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico N.º 2022/1135746.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E a EMPrESa dadY ilHa 
SolUÇÕES iNTEGradaS EirEli cNPJ n° 08.540.992/0001-51
oBJeto do coNtrato: contratação de serviços para gestão de serviços 
de outsourcing de impressão coorporativa, cópia, digitalização departa-
mental, incluindo a disponibilização de equipamentos com os serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, com a substituição de peças e supri-
mentos, fornecimento de insumos (incluindo papel), sistema de gerencia-
mento, contabilização de impressões/cópias e avaliações
oBJeto do aPostiLaMeNto: inclusão de fonte de recursos, no que 
tange a cobertura das despesas dos contratos no exercício de 2022, da 
seguinte forma:
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 0176 - fundo de investimento da administração Tribu-
tária do Pará.
funcional Programática/ atividade: 170106.04.126.1508.8238
função: 04 - administração
Sub-função: 126 - Tecnologia da informação
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8238 - Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Natureza da despesa: 33.90.40-Serviços Tecnológicos da informação e 
comunicação Pessoa Jurídica.
Valor Mensal: r$ 92.970,00
Valor Total: r$ 557.820,00
fonte de recursos: 0376 - Superavit- fundo de investimento Permanente 
da administração Tributária do Estado do Pará – fiPaT
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 04/10/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, EM EXErcÍcio: aNidio MoUTiNHo.

Protocolo: 861146

.

.

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração.
Portaria Nº 2092 de 22 de setembro de 2022 autorizar 2 e 1/2 
diárias ao servidor JESUS laUETE dE BriTo MorEira, nº 0591527801, 
fiScal -a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do 
TAPAJÓS, objetivo de realizar operação de fiscalização de mercadorias em 
trânsito, no período de 22.09.2022 à 24.09.2022, no trecho Óbidos - ori-
ximiná - Óbidos.
Portaria Nº 2093 de 22 de setembro de 2022 autorizar 2 e 1/2 di-
árias ao servidor GilcEMir aParEcido NardElli, nº 0591478801, fiScal 
-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do TaPaJÓS, 
objetivo de realizar operação de fiscalização de mercadorias em trânsito, no 
período de 22.09.2022 à 24.09.2022, no trecho Óbidos - oriximiná - Óbidos.
Portaria Nº 2116 de 22 de setembro de 2022 autorizar 2 e 1/2 di-
árias ao servidor Jairo MEScoUTo da SilVa, nº 0514966501, aUXiliar 
oPEracioNal faZENdário coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria 
EM TRANS. DO TAPAJÓS, objetivo de auxiliar em operação de fiscalização 
de mercadorias em trânsito, no período de 22.09.2022 à 24.09.2022, no 
trecho Óbidos - oriximiná - Óbidos.

Portaria Nº 2172 de 03 de outubro de 2022 autorizar 1 diária ao 
servidor GaBriEl BorGES TriNdadE, nº 0324843702, MoToriSTa fa-
ZENdário, cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo de condu-
zir veículo transportando servidores, no período de 03.10.2022, no trecho 
Belém - capanema - Belém.
Portaria Nº 2173 de 03 de outubro de 2022 autorizar 2 e 1/2 di-
árias ao servidor Mario aNToNio cardoSo SaBado, nº 0324805401, 
MoToriSTa, cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo de con-
duzir veiculo oficial transportando servidores da CGRM para fiscalizações 
em obras nas unidades desta secretaria, no período de 03.10.2022 à 
05.10.2022, no trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 2175 de 03 de outubro de 2022 autorizar 2 e 1/2 diá-
rias a servidora SilVia SoUZa NaSciMENTo fErrEira, nº 0000389101, 
coordENador faZENdario, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTE-
riaiS, participar de reunião administrativa com a coordenação e com a 
empresa responsável pela obra das guaritas, no período de 03.10.2022 à 
05.10.2022, no trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 2176 de 03 de outubro de 2022 autorizar 2 e 1/2 diá-
rias a servidora BrENda MoNTEiro BaTalHa, nº 5185566602, TEcNico EM 
GESTÃo dE oBraS PUBlicaS, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTE-
RIAIS, objetivo de fiscalização da obra de reforma e ampliação das guaritas, 
no período de 03.10.2022 à 05.10.2022, no trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 2174 de 03 de outubro de 2022 autorizar 1/2 diária a 
servidora MarlY aNNE oliViEr dE oliVEira NoBUMaSa, nº 5719144701, aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, 
objetivo de realizar vistoria do mobiliário da unidade cEraT castanhal, no perío-
do de 04.10.2022 à 04.10.2022, no trecho Belém - castanhal - Belém.
Portaria Nº 2184 de 03 de outubro de 2022 autorizar 5 e 1/2 diárias 
ao servidor rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior, nº 0594557901, SEcrE-
Tario dE ESTado da faZENda, GaBiNETE do SEcrETário, objetivo de 
participar do 3º fórum de administração fiscal: administração tributária 
digital: a próxima transformação, no período de 06.11.2022 à 11.11.2022, 
no trecho Belém - Seul,coreia do Sul - Belém.

Protocolo: 860708

.

.

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

812022510003519-4 812022390002636 afc coMErcio VarEJiSTa dE coMPoNENTES 
ElETroNicoS lTda 18.983.263/0001-23

812022510003410-4 812022390001111 afc coMErcio VarEJiSTa dE coMPoNENTES 
ElETroNicoS lTda 18.983.263/0001-23

812022510003136-9 812022390001976 MaNUPa coM EXP iMP dE EQUiP E VEicUloS 
adaPTadoS EirEli 03.093.776/0003-53

812022510002497-4 812022390000283 alUMifil ESQUadriaS dE alUMiNio E VidroS 
EirEli 15.039.268/0001-04

812022510003065-6 812022390002313 claSSE a coMErcio PoNTo coM lTda 12.843.752/0002-84

812022510003109-1 812022390002332 E.E.f coMErcio dE ElETroNicoS E coNfEc-
coES E arMariNHoS lTda 45.860.709/0001-03

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: 860713
cerat ParaGoMiNas - terMo de ProrroGaÇÃo 

de FiscaLiZaÇÃo - Nº 082022920000014-3
o ilmo. Sr. francisco assis carolino Junior, coordenador regional de ad-
ministração Tributária e Não Tributária da cEraT - ParaGoMiNaS, no uso 
de suas atribuições, faZ SaBEr a todos quantos o presente Edital lerem 
ou dele por qualquer outro meio tomarem conhecimento, que foi emitido 
o TErMo dE ProrroGaÇÃo dE fiScaliZaÇÃo Nº 082022920000014-
3, que prorroga o prazo de conclusão por 180 dias dos trabalhos refe-
rentes à NoTificaÇÃo fiScal, referente a ordEM dE SErViÇo Nº. 
002021480000316-2, para a fiscalização da firma abaixo identificada.
raZÃo Social: c. V. TraNSPorTES EirEli
iNScriÇÃo ESTadUal: 15.581.530-0
cNPJ: 28.904.218/0001-90
afrE responsável: raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES
francisco assis carolino Junior
coordenador da cerat - Paragominas

Protocolo: 861086
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cerat ParaGoMiNas - terMo de ProrroGaÇÃo 
de FiscaLiZaÇÃo - Nº 082022920000015-1

o ilmo. Sr. francisco assis carolino Junior, coordenador regional de ad-
ministração Tributária e Não Tributária da cEraT - ParaGoMiNaS, no uso 
de suas atribuições, faZ SaBEr a todos quantos o presente Edital lerem 
ou dele por qualquer outro meio tomarem conhecimento, que foi emitido 
o TErMo dE ProrroGaÇÃo dE fiScaliZaÇÃo Nº 082022920000015-
1, que prorroga o prazo de conclusão por 180 dias dos trabalhos refe-
rentes à NoTificaÇÃo fiScal, referente a ordEM dE SErViÇo Nº. 
002021480000254-9, para a fiscalização da firma abaixo identificada.
raZÃo Social: MoNTE criSTo-iNdUSTria MEdEirEira EirEli
iNScriÇÃo ESTadUal: 15.429.106-4
cNPJ: 19.189.558/0001-95
afrE responsável: raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES
francisco assis carolino Junior
coordenador da cerat - Paragominas

Protocolo: 861093

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo - JULGadoria
a secretária-geral da Julgadoria de 1ª instância da Secretaria de Esta-
do da fazenda faZ SaBEr ao contribuinte alESSaNdro rafaEl PErEira 
caBral, cPf nº. 643.166.962-20, que a análise do processo de auto de 
Infração e Notificação Fiscal nº. 012012510006437-4 concluiu pelo inde-
ferimento da impugnação, em razão do disposto no artigo 26, inciso ii, da 
lei Estadual nº 6.182/98.
Belém (Pa), 04 de outubro de 2022.
aNa KáTia NaSciMENTo da PaZ SarMENTo
Secretária-Geral da Julgadoria de 1ª instância

Protocolo: 860754
assUNto: iNtiMaÇÃo
o coordenador regional de administração Tributária e Não Tributária - cE-
raT Belém da Secretaria de Estado da fazenda, no uso de suas atribuições, 
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que o aiNf nº 352021510003236-9 
foi JUlGado iNdEfEriMENTo da iMPUGNaÇÃo SEM aPrEciaÇÃo dE MÉ-
riTo nos termos dos artigos 13 e 14 da lei nº 6.182/98. Sujeito passivo: 
ModaSa BraSil coM. iMP. EXPorTaÇÃo, cNPJ: 17.280.127/0001-04.
ilyich dantas diniz
coordenador fazendário

Protocolo: 860748
assUNto: iNtiMaÇÃo
o coordenador regional de administração Tributária e Não Tributária - cE-
raT Belém da Secretaria de Estado da fazenda, no uso de suas atribuições, 
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que o aiNf nº 372022510000152-
2 foi JUlGado iNdEfEriMENTo da iMPUGNaÇÃo SEM aPrEciaÇÃo do 
MÉriTo, com fundamento no artigos 13, 14 da lei nº 6.182/98. Sujeito 
passivo: idEal TUBoS lTda, cNPJ: 09.106.104/0001-50.
ilyich dantas diniz
coordenador fazendário

Protocolo: 860792
assUNto: iNtiMaÇÃo
o coordenador regional de administração Tributária e Não Tributária - cE-
raT Belém da Secretaria de Estado da fazenda, no uso de suas atribuições, 
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que o aiNf nº 352021510003137-
0 foi JUlGado iNdEfEriMENTo da iMPUGNaÇÃo SEM aPrEciaÇÃo do 
MÉriTo, com fundamento no artigos 13, 14 da lei nº 6.182/98. Sujeito 
passivo: idEal orioN TEcNoloGia E SiSTEMaS aGricolaS lTda, cNPJ: 
07.858.068/0001-55.
ilyich dantas diniz
coordenador fazendário

Protocolo: 860807

.

.

oUtras MatÉrias
.

triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, a partir da sala de sessões do 
Tribunal, sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre 
Trav. castelo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18535, aiNf nº 
662018510000207-5, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Es-
tadual nº. 15088292-0, advogado: afoNSo MarciUS VaZ loBaTo, oaB/Pa-8265
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18533, aiNf nº 
662018510000203-2, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Es-
tadual nº. 15088292-0, advogado: afoNSo MarciUS VaZ loBaTo, oaB/Pa-8265
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18523, aiNf nº 
662018510000197-4, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Es-
tadual nº. 15088292-0, advogado: afoNSo MarciUS VaZ loBaTo, oaB/Pa-8265
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18513, aiNf nº 
662018510000177-0, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Es-
tadual nº. 15088292-0, advogado: afoNSo MarciUS VaZ loBaTo, oaB/Pa-8265
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18503, aiNf nº 
662018510000148-6, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Es-

tadual nº. 15088292-0, advogado: afoNSo MarciUS VaZ loBaTo, oaB/Pa-8265
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18551, aiNf nº 
662019510000075-4, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Es-
tadual nº. 15088292-0, advogado: afoNSo MarciUS VaZ loBaTo, oaB/Pa-8265
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18541, aiNf nº 
662019510000062-2, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Es-
tadual nº. 15088292-0, advogado: afoNSo MarciUS VaZ loBaTo, oaB/Pa-8265
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18575, aiNf nº 
662019510000015-0, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Es-
tadual nº. 15088292-0, advogado: afoNSo MarciUS VaZ loBaTo, oaB/Pa-8265
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18565, aiNf nº 
662019510000002-9, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Es-
tadual nº. 15088292-0, advogado: afoNSo MarciUS VaZ loBaTo, oaB/Pa-8265
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18587, aiNf nº 
662019510000044-4, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Es-
tadual nº. 15088292-0, advogado: afoNSo MarciUS VaZ loBaTo, oaB/Pa-8265
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18499, aiNf nº 
662018510000136-2, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Es-
tadual nº. 15088292-0, advogado: GaBriEla dE SoUZa MENdES, oaB/Pa-28864
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18493, aiNf nº 
662018510000123-0, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Es-
tadual nº. 15088292-0, advogado: afoNSo MarciUS VaZ loBaTo, oaB/Pa-8265
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18487, aiNf nº 
662018510000110-9, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Es-
tadual nº. 15088292-0, advogado: afoNSo MarciUS VaZ loBaTo, oaB/Pa-8265
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18471, aiNf nº 
662018510000087-0, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Es-
tadual nº. 15088292-0, advogado: GaBriEla dE SoUZa MENdES, oaB/Pa-28864
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18479, aiNf nº 
662018510000097-8, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Esta-
dual nº. 15088292-0, advogado: daNiEllE cEcY cardoSo SErENi, oaB/Pa-17320
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18473, aiNf nº 
662018510000093-5, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Esta-
dual nº. 15088292-0, advogado: daNiEllE cEcY cardoSo SErENi, oaB/Pa-17320
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18585, aiNf nº 
662019510000042-8, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Es-
tadual nº. 15088292-0, advogado: afoNSo MarciUS VaZ loBaTo, oaB/Pa-8265
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18581, aiNf nº 
662019510000024-0, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Es-
tadual nº. 15088292-0, advogado: afoNSo MarciUS VaZ loBaTo, oaB/Pa-8265
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18579, aiNf nº 
662019510000023-1, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Es-
tadual nº. 15088292-0, advogado: afoNSo MarciUS VaZ loBaTo, oaB/Pa-8265
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18577, aiNf nº 
662019510000021-5, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, insc. Es-
tadual nº. 15088292-0, advogado: afoNSo MarciUS VaZ loBaTo, oaB/Pa-8265
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19032, aiNf nº 042016510004065-
3, contribuinte d BEZErra BElo EPP, insc. Estadual nº. 15095780-7
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19037, aiNf nº 042016510010502-
0, contribuinte a r coMErcial lTda, insc. Estadual nº. 15179612-2
Em 19/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19044, aiNf nº 
042017510000678-9, contribuinte adiNaEl cUNHa da coSTa, cPf nº. 24294071320

Protocolo: 860878
Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat

Portaria n.º202204005742, de 04/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006947/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: rubenilson Nascimento de lira – cPf: 598.710.082-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr T a lT/Pas/automovel/9BGEB76H0PB181171
Portaria n.º202204005744, de 04/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006919/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: Emanoel aleixo Vaz – cPf: 146.322.922-49
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 18a lTZ/Pas/automovel/9BGJc6920JB191853
Portaria n.º202204005746, de 04/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006936/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: claudio Ezequiel Borges flexa – cPf: 393.029.382-04
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol MPi/Pas/automovel/9BWaG45U3PT069900
Portaria n.º202204005748, de 04/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006945/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: José Maurício da Silva – cPf: 440.876.912-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0PG177847
Portaria n.º202204005750, de 04/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006931/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: Nilson ferreira Gonçalves – cPf: 940.460.262-00
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWdG45UXMT076397
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Portaria n.º202204005752, de 04/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006922/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Nonato da cruz e Silva – cPf: 056.909.272-87
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE Tl MB S/Pas/automovel/9BWdB45U5fT065017
Portaria n.º202204005754, de 04/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006941/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: Edmilson rodrigues ferreira – cPf: 072.638.482-87
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45U1lT085829
Portaria n.º202204005756, de 04/10/2022 - 
Proc n.º 22022730002113/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jaime de Sousa alves – cPf: 304.854.012-15
Marca/Tipo/chassi
GM/PriSMa MaXX/Pas/automovel/9BGrM69X0BG169339
Portaria n.º202204005758, de 04/10/2022 - 
Proc n.º 32022730003204/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: José Pereira da costa – cPf: 336.947.373-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0MG157476
Portaria n.º202204005760, de 04/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006890/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: Valdenor Gomes da costa – cPf: 332.698.312-34
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/loGaN EXPr 1016V/Pas/automovel/93Y4Srd04EJ833792
Portaria n.º202204005762, de 04/10/2022 - 
Proc n.º 32022730003559/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: ildaquim Sousa Sardinha – cPf: 213.171.002-04
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XS 15 MT/Pas/automovel/9BrB29BT4J2191970
Portaria n.º202204005764, de 04/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006631/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: Telma Maria da Silva – cPf: 116.649.322-91
Marca/Tipo/chassi
HoNda/Hr-V EXl cVT/Pas/automovel/93HrV2870MK237358
Portaria n.º202204005766, de 04/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006923/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: Walber Eduardo freitas Spessirits – cPf: 152.427.812-20
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT SiENa firE flEX/Pas/automovel/8aP17206lc2236414
Portaria n.º202204005768, de 04/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006924/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: luzinei de Jesus rodrigues – cPf: 120.830.462-34
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE ciTY Ma S/Pas/automovel/9BWda45U8fT072661

Protocolo: 860860

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 128/2022
objeto: contratação de empresa atuante na área de tecnologia da infor-
mação para a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, su-
porte técnico e atualização tecnológica dos sistemas da solução integrada 
denominada Automação Bancária, conforme especificações técnicas e fun-
cionais contidas na Subseção 1 - ESPEcificaÇÃo doS iTENS, do Termo de 
referência, conforme transcrição abaixo:
2.o desenvolvimento, manutenção e suporte técnico à operação da Solu-
ção de automação, incluindo componentes e sistemas desenvolvidos e/ou 
adquiridos pelo coNTraTaNTE hoje em funcionamento e após o processo 
de atualização tecnológica (conforme necessidade do coNTraTaNTE), para 
manter a disponibilidade da Solução, bem como apoio à análise de negócio, 
através dos seguintes profissionais:
a) até 6 (seis) analistas de suporte e desenvolvimento de Sistemas para 
implementação e manutenção da solução, a critério do coNTraTaNTE;
b) até 1 (um) analista de Testes e Qualidade, a critério do coNTraTaNTE;
c) até 1 (um) analista de Negócio, a critério do coNTraTaNTE

3.Sobreaviso para a prestação do serviço de suporte técnico integral, 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 ocor-
rerá durante o tempo que durar o contrato, ficando um ou mais membros 
da equipe à disposição do coNTra TaNTE para acionamento, no caso de 
uma ocorrência anormal nos serviços da Solução.
a) Suporte 24x7x365 para Sistemas e aplicações;
b) o sobreaviso é um serviço prestado pela coNTraTada para problemas 
relacionados à Solução que ocorram em horário fora do expediente comer-
cial, que necessitem de ação corretiva por parte da coNTraTada.
4.adicionalmente, para o processo de desenvolvimento de novas funciona-
lidades, prospecção, concepção e estudos para a evolução da Solução, os 
itens abaixo fazem parte do objeto deste documento:
a) Banco de Horas, anual, no total de 2.000 (duas mil) horas com o objetivo 
de prover o atendimento 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;
b) Pontos de função, anuais, para a prestação do serviço de fábrica de 
software nas dependências da coNTraTada. o total de até 2.500 (dois 
mil e quinhentos) Pontos de função poderá ser demandado, conforme cri-
tério 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.
c) Pontos de função, anuais, para a prestação do serviço de fábrica de sof-
tware nas dependências da coNTraTada. o total de 1.500 (mil e quinhen-
tos) Pontos de função poderá ser demandado, conforme critério exclusivo 
do coNTraTaNTE, durante a vigência do contrato, para a execução das 
ordens de Serviço referentes à evolução tecnológica da Solução.

item do 
objeto descrição detalhamento tipo de paga-

mento

1
Equipe de Suporte 

Técnico e análise de 
Negócios 

o desenvolvimento, manutenção e suporte técnico à operação 
da Solução de automação, total de 8 (oito) técnicos, incluindo 
componentes e sistemas desenvolvidos e/ou adquiridos pelo 
coNTraTaNTE hoje em funcionamento e após o processo de 

atualização tecnológica (conforme necessidade do coNTraTaN-
TE), para manter a disponibilidade da Solução, bem como apoio 

à análise de negócio.

Mensal.

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 coNTra TaNTE 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 que ocorram em horário fora 
do expediente comercial que necessitem de ação corretiva por 

parte da coNTraTada.

Mensal.

3 Banco de Horas.

anual, no total de 2.000 (duas mil) horas com o objetivo de 
prover o atendimento 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.

Sob demanda.

4
Pontos de função – 

Projetos de desenvol-
vimento.

anuais, para a prestação do serviço de fábrica de software nas 
dependências da coNTraTada. o total de até 2.500 (dois mil e 
quinhentos) 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

Sob demanda.

5 Pontos de função – evo-
lução tecnológica.

anuais, para a prestação do serviço de fábrica de software nas 
dependências da coNTraTada. o total de 1.500 (mil e quinhen-
tos) Pontos de função poderá ser demandado, conforme critério 

exclusivo do coNTraTaNTE, durante a vigência do contrato, 
para a execução das ordens de Serviço referentes à evolução 

tecnológica da Solução.

Sob demanda.

Valor Total de até: r$-5.928.688,16 (cinco milhões, novecentos e vinte e 
oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos)
data de assinatura: 03.10.2022
Vigência: 03.10.2022 a 02.10.2023
fundamento legal: Pregão Eletrônico Nº 009/2022
contratada: W3 comércio Varejista e Serviços em Sistema de informática lTda
Endereço: rua Ó de almeida, Edifício rotary, Sala 202, Segundo Pavimen-
to, nº 490, campina
cEP: 66.017-050 Belém/Pa
diretor responsável: Vando Vagner Soares ferreira – diretor financeiro
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 861085
dispensa Nº 023/2022
data dispensa: 21.09.2022
contrato Nº: 132/2022
data assinatura: 26.09.2022
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 250 m², que será realizado pela empresa Pará locaÇÃo 
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dE iMÓVEiS lTda, cNPJ 43.126.025/0001-49, localizado na avenida João 
Gomes Pedrosa, s/n, entre Tiradentes e Veiga cabral, no município de Pei-
xe Boi/PA, a ser utilizado pelo Locatário para fins de instalação e funciona-
mento de Unidade Bancária.
Valor Mensal do aluguel: r$-17.100,00 (dezessete mil e cem reais).
Vigência: 26.09.2022 a 25.09.2037
fundamento legal: art. 29, inciso V da lei nº 13.303/2016 e regulamento 
de licitações e contratos do Banpará.
contratada: Pará locaÇÃo dE iMÓVEiS lTda.
Endereço: rua Nova Primeira, nº 516 - Bairro: condor
cEP: 66045-260 Belém/Pa
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 860990

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato Nº: 120/2012
terMo aditiVo Nº: 02
objeto do contrato: locação de 01 (um) bem imóvel urbano, localizado 
na av. Getúlio Vargas no centro do município de Breu Branco, destinado à 
instalação e funcionamento de Posto de atendimento Bancário do Banpará.
Modalidade da contratação: dispensa de licitação, nos termos do art. 24, 
inciso X da lei federal Nº 8.666/93.
data de assinatura do aditivo: 27.09.2022
Vigência do aditivo: 28.09.2022 a 27.09.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência contratual e inclusão de cláu-
sula de Tratamento de dados Pessoais.
fundamento legal do aditivo: art. 62, §3º, i da lei nº 8.333/93 c/c art. 
3º da lei 8.245/1991
Valor mensal de até: r$-11.437,53 (onze mil, quatrocentos e trinta e sete 
reais e cinquenta e três centavos)
contratada: JMl incorporação ltda.
Endereço: rua Saturno Bolsoni, nº 659 Bairro: centro
cEP: 95345-000 Protasio/rS
diretor responsável: Paulo arévalo – diretor administrativo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 860977

.

.

oUtras MatÉrias
.

Nota de empenho da despesa: nº 094/2022;
Valor: r$ 100.660,00 (cem mil, seiscentos e sessenta reais);
data: 27/09/2022
Vigência: 30.09.2022 a 19.10.2022;
objeto: aquisição de (007)unidades de letreiro luminoso e (007) unidades 
de Bandeiras luminosa Bifacial.
PrEGÃo 008/2022 – arP Nº 004/2022 - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE lETrEiroS E BaNdEiraS.
contratado: alTair da SilVa SaNToS EirEli.
Endereço: avenida afonso Pena, nº 1100 – Santa Helena – cuiabá/MT.
cEP: 78049-323
Telefone: (65) 3621-1004/ 98102-9131
ordenador: rUTH PiMENTEl MEllo – diretora presidente.

Protocolo: 860914

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 905 de 30 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo o relatório apresentado pela comissão de Processo 
administrativo de diciplinar, instaurado pela da PorTaria Nº 003, de 24 
de janeiro de 2022, publicada no d.o.E. nº 34.841, de 24/01/2022, nos 
autos do Processo administrativo nº 2022.879634
coNSidEraNdo os termos do parecer jurídico constante no Processo aci-
ma mencionado;
coNSidEraNdo os termos do art. 224 da lei Estadual nº 5.810/1994 - 
regime Jurídico Único Estadual.
r E S o l V E:
i – arQUiVar o Processo administrativo de disciplinar - Processo nº 
2022.879634, com base na exarada pelo EXMo. Sr GoVErNador HEldEr 
ZaHlUTH BarBalHo, datado de 23 de setembro de 2022, constante nos 
autos do referido processo (anexo sequencial 23).
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 30 de setembro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 860741
Portaria 906.2022. de 03 de outubro de 2022.
dispõe sobre a criação do Grupo de Trabalho interinstitucional indígena 
para alinhamento, acompanhamento e organização de assistência a Saúde 
aos povos indígenas do Estado do Pará.

considerando a deliberação da reunião interinstitucional realizada de for-
ma presencial e virtual no dia 14/07/2021, às 14h no Gabinete do Secre-
tário de Saúde do Estado do Pará.
artigo 1º- fica criado o Grupo de Trabalho interinstitucional indígena para 
alinhamento, acompanhamento e organização de assistência de Saúde aos 
povos indígenas no Estado do Pará.
artigo 2º- o GT será composto por um membro de titular e um suplente 
das seguintes instituições:
1. secretaria de estado de saúde Pública- sesPa
1.1- Secretaria adjunto de Gestão de Política de Saúde-SaPS 1.1.1- dire-
toria Técnica-dT/SaPS
1.2- diretoria de desenvolvimento e auditoria e Serviços de Saúde-ddaSS
1.2.1-central de regulação do Estado:
- central de regulação ambulatorial e central de regulação Hospitalar
1.3- diretoria de Políticas de atenção integral a Saúde-dPaiS
1.3.1-coordenação Estadual de Saúde indígena e Populações Tradicionais- cESiPT
1.4- departamento Estadual de assistência farmacêutica-dEaf 1.5- dire-
toria de Vigilância em Saúde-dVS
1.6- Ministério da Saúde
1.7- federação dos Povos indígenas no Pará-fEPiPa 1.8- Secretaria Espe-
cial de Saúde indígena- SESai
1.9.1-distrito Sanitário Especial indígena- dSEi:
-dSEi Guamá-Tocantins, dSEi Kaiapo, dSEi altamira e dSEi rio Tapajós
1.9- fundação Nacional do Índio- fUNai
1.10- conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Pará- coSEMS
artigo 3º- a Secretaria de Estado de Saúde Pública -SESPa coordenará 
o GT, através da coordenação Estadual de Saúde indígena e Populações 
Tradicionais – cESiPT.
artigo 4º- os membros titulares e suplentes das instituições mencionadas 
serão indicados por elas até a primeira reunião do GT, ocasião em que a ata 
consignará as indicações para os devidos fins.
Artigo 5º- A periodicidade das reuniões do GT será definida em sua pri-
meira reunião.
artigo 6º- Não será devida remuneração aos membros do GT pela sua 
participação no grupo.
Segue a composição do Grupo de Trabalho, conforme da demanda das 
instituições envolvidas na Política Pública de Saúde indígena.
coordeNaÇÃo estadUaL de saÚde iNdÍGeNa e PoPULaÇÕes 
tradicioNais - cesiPt
• TÍTULAR: Tatiany Raiol Peralta da
• SUPLENTE: Eliene dos Santos Rodrigues – Putira
cENTral ESTadUal dE rEGUlaÇÃo - cEr
• TÍTULAR: Fernanda Corrêa
• SUPLENTE: Jaciara Santos da
cENTral ESTadUal dE rEGUlaÇÃo aMBUlaTorial - cEr
• TÍTULAR: Marcia Helena de Sousa Jucá.
• SUPLENTE: Girllane de Nazaré da Cunha
coNSElHo dE SEcrETariaS MUNiciPaiS dE SaÚdE do ESTado do 
Pará - coSEMS
• TÍTULAR: José Raimundo
• SUPLENTE: Raimundo Nonato Bitencourt de
dEParTaMENTo ESTadUal dE aSSiSTÊNcia farMacÊUTica - dEaf
• TÍTULAR: Paula Roberta Xavier do Rosário
• SUPLENTE: Nilcíria Cecília Freire
MiNiSTÉrio da SaÚdE - MS
• TÍTULAR: Pedro de Lemos Macdowell
• SUPLENTE: Osvaldo Gomes de Andrade Junior
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PoliTicaS dE SaÚdE - SaPS
• TÍTULAR: Carla Fernandes Figueiredo Mello
• SUPLENTE: Cyris de Nazaré Pereira
dirEToria EM ViGilÂNcia EM SaÚdE - dVS
• TÍTULAR: Marília Leão magalhães
• SUPLENTE: Paoola Bezerra
diSTriTo SaNiTário ESPEcial iNdÍGENa (dSEi) KaiaPÓ do Pará
• TÍTULAR: Fabiano Soares
• SUPLENTE: Gleyka Raytanna de Sousa
diSTriTo SaNiTário ESPEcial iNdÍGENa (dSEi) GUaMa-TocaNTiNS
• TÍTULAR: Ubirajara Nazareno Sompré.
• SUPLENTE: Jorge Alberto Sarmento dos Santos Tembé
diSTriTo SaNiTário ESPEcial iNdÍGENa (dSEi) rio TaPaJÓS
• TÍTULAR: João Antônio Tapajós
• SUPLENTE: Meire
diSTriTo SaNiTário ESPEcial iNdÍGENa (dSEi) alTaMira
• TÍTULAR: Edivar Teixeira de Lima
• SUPLENTE: Natália Araújo da
fUNdaÇÃo NacioNal dE iNdÍo - fUNai
• TÍTULAR: Richelly de Nazaré Lima da
• SUPLENTE: João Felipe Raulino
fEdEraÇÃo doS PoVoS iNdÍGENaS do Pará - fEPiPa
• TÍTULAR: Ronaldo Nunes
• SUPLENTE: Concita Guaxipiguara Sompré.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando suas 
disposições contrarias.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Em 03 de outubro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 860743
Portaria Nº 903 de 30 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
considerando o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994;
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considerando os fatos denunciados nos autos do Processo nº 2022/115354, 
nº 2022/35536 e processos conexos (Prestação de Serviço sem cobertura 
contratual/HSaMZ);
considerando a solicitação constante no ofício Nº 096/2022/cPS/Nc/SES-
Pa, de 30 de setembro de 2022, a qual solicita a publicação da portaria de 
prorrogação, para que se concluam as investigações referentes aos proces-
sos supramencionados;
rESolVE:
i - dETErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos à SiNdicÂNcia adMi-
NiSTraTiVa, a qual apura a prestação de serviço sem cobertura contratual, nos 
termos do 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 5.810/1994.
ii - Prorrogar o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 (trinta) dias;
iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios, reportar-se diretamente à 
autoridade e órgãos da administração Pública e proceder às diligências 
necessárias à instrução processual;
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 30 de setembro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 860709
Portaria N° 0864 de 30 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor dos PaE nº 2022/1235419.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora MicHEllY MilENY MESQUiTa dE SoUZa, matrí-
cula nº 57206626/1, lotada na diViSÃo dE iMUNiZaÇÃo, para responder 
pelo cargo comissionado de cHEfE da diViSÃo dE SErViÇoS aMBUla-
ToriaiS/ daS-3, no período de 01.12.2022 a 30.12.2022, em substituição 
a titular Jaira aTaidE doS SaNToS dE BriTo, matrícula nº 5096324/1, 
que se encontrará em gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0865 de 30 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual.
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1054768.
r E S o l V E:
DESIGNAR, a servidora listada abaixo, para compor junta oficial profissio-
nal do HrS, conforme necessidade de implementação da lei nº 9.313/2021 
de 17/09/2021, publicada no doE nº 34.704 de 20/09/2021, referente ao 
Horário Especial dos Servidores Públicos Estaduais.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo

54183550/2 lUciENE BarrETo MoTa lEdo MÉdico – MEdiciNa do 
TraBalHo HoSPiTal rEGioNal – SaliNÓPoliS

Portaria coLetiVa N° 0866 de 30 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual.
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1054783.
r E S o l V E:
DESIGNAR, os servidores listados abaixo, para comporem junta oficial mul-
tiprofissional do 8º CRS, conforme necessidade de implementação da Lei nº 
9.313/2021 de 17/09/2021, publicada no doE nº 34.704 de 20/09/2021, 
referente ao Horário Especial dos Servidores Públicos Estaduais.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo
5966631/1 EUriElES SErrÃo dE carValHo aSSiSTENTE Social 8º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
5962493/1 diEGo JoSÉ dE oliVEira da SilVa MÉdico 8º cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Portaria coLetiVa N° 0867 de 30 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual.
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1054792.
r E S o l V E:
DESIGNAR, os servidores listados abaixo, para comporem junta oficial mul-
tiprofissional do 3º CRS, conforme necessidade de implementação da Lei nº 
9.313/2021 de 17/09/2021, publicada no doE nº 34.704 de 20/09/2021, 
referente ao Horário Especial dos Servidores Públicos Estaduais.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo

55209617/1 arETHUSa MilENa SalES dE BriTo aSSiSTENTE Social 3º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE

5957609/2 cElENE da PaZ GoNcalVES MÉdico 3º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE

3218406/2 rEJaNi do Socorro MorEira da SilVa PSicÓloGo 3º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE

Portaria coLetiVa N° 0868 de 30 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual.
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1054789.
r E S o l V E:
DESIGNAR, os servidores listados abaixo, para comporem junta oficial 
multiprofissional do 13º CRS, conforme necessidade de implementação da Lei 
nº 9.313/2021 de 17/09/2021, publicada no doE nº 34.704 de 20/09/2021, 
referente ao Horário Especial dos Servidores Públicos Estaduais.

MaTrÍcUla NoME carGo loTaÇÃo

5966195/1 Maria ZUlEidE fariaS cEi aSSiSTENTE Social 13º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE

5918294/3 Márcio VEiGa coSTa MÉdico 13º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE

5959506/2 carlENa SoUZa PElaiS PSicÓloGo 13º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE

Portaria coLetiVa N° 0869 de 30 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual.
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1054788.
r E S o l V E:
DESIGNAR, os servidores listados abaixo, para comporem junta oficial mul-
tiprofissional do 12º CRS, conforme necessidade de implementação da Lei nº 
9.313/2021 de 17/09/2021, publicada no doE nº 34.704 de 20/09/2021, 
referente ao Horário Especial dos Servidores Públicos Estaduais.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo

5897806/1 MaYra dE MElo carValHo PSicÓloGo 12º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE

57234542/1 alESSaNdra coElHo dE frEiTaS 
NUNES aSSiSTENTE Social 12º cENTro rEGioNal dE 

SaÚdE

5883377/1 WElliNGToN BaNdEira MÉdico HoSPiTal rEGioNal - coNcEi-
ÇÃo do araGUaia

Portaria N° 0870 de 30 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor dos PaE nº 2022/1188077.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora aNa carla GoMES NaSciMENTo, matrícula nº 
116297/1, lotada na diViSÃo dE EXEcUÇÃo fiNaNcEira, para responder 
pelo cargo comissionado de cHEfE dE UNidadE MiSTa/ daS-3, no perío-
do de 03.10.2022 a 01.11.2022, em substituição a titular faBÍola PaVÃo 
alMEida, matrícula nº 55586408/5, que se encontrará em gozo de férias 
regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 30.09.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 860649
Portaria Nº 907 de 03 de oUtUBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo o relatório apresentado pela comissão de Processo 
administrativo de diciplinar, instaurado pela da PorTaria Nº 029, de 17 de 
maio de 2022, publicada no d.o.E. nº 34.973, de 18/05/2022, nos autos 
do Processo administrativo nº 2022.1032385
coNSidEraNdo os termos do parecer jurídico constante no Processo aci-
ma mencionado;
coNSidEraNdo os termos do art. 224 da lei Estadual nº 5.810/1994 - 
regime Jurídico Único Estadual.
r E S o l V E:
i – arQUiVar o Processo administrativo de disciplinar - Processo nº 
2022.1032385, com base na exarada pelo EXMo. Sr GoVErNador HEl-
dEr ZaHlUTH BarBalHo, datado de 21 de setembro de 2022, constante 
nos autos do referido processo (anexo sequencial 18).
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 03 de setembro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 860979
Portaria N.º 828 de 13 de seteMBro de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e
coNSidEraNdo o que dispões o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, 
que determina que autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado 
ampla defesa;
coNSidEraNdo o parecer jurídico constante nos autos do processo nº 
2016/435940;
rESolVE:
art. 1º - instaurar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar SiMPlifi-
cado através da coMiSSÃo PErMaNENTE dE ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar do Nível central/ SESPa composta pelos servidores: flavio Hen-
rique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1 e irany do Socorro oliveira 
da Silva, matrícula nº 54189539/1, juntamente com o suplente , matrícu-
la nº Myrian Vanessa Moraes de Souza, matrícula 5830370/3 para, sob a 
presidência do primeiro, apurar indícios de possível abandono de cargo e/ou 
inassiduidade habitual (arts. 178, iV e 190, ii da lei 5.810/94-rJU) atribuída 
a servidora G.a.M., ocupante do cargo de médico, matrícula: 54186649/3, 
tendo em vista as faltas não justificadas ao serviço no período de março/2011 
a setembro/2011 totalizando 214 (duzentos e quatorze dias), conforme cons-
ta dos autos do Processo administrativo nº 2016/435940.
art. 2º - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos traba-
lhos da referida comissão, admitida a prorrogação por até 15 (quinze) dias;
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art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 13 de setembro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 860996
Portaria N.º 829 de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e,
coNSidEraNdo o que dispões o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, 
que determina que autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado 
ampla defesa;
coNSidEraNdo o parecer jurídico constante nos autos do processo nº 2019/528117;
rESolVE:
art. 1º - instaurar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar SiMPlifi-
cado através da coMiSSÃo PErMaNENTE dE ProcESSo adMiNiSTra-
TiVo diSciPliNar do Nível central/ SESPa composta pelos servidores: 
irany do Socorro oliveira da Silva, matrícula nº 57191242/1 e Solange 
da costa Pedrosa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com o suplente, 
flavio Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1 para, sob a 
presidência do primeiro, apurar indícios de possível abandono de cargo e/
ou inassiduidade habitual (arts. 178, iV e 190, ii da lei 5.810/94-rJU) 
atribuída a servidora E.c.a., ocupante do cargo de datilógrafo, matrícula: 
733525/1, tendo em vista as faltas não justificadas ao serviço no período 
de janeiro/2020 a junho/20 totalizando 181 (cento e oitenta e um dias), 
conforme consta dos autos do Processo administrativo nº 2019/528117.
art. 2º - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos traba-
lhos da referida comissão, admitida a prorrogação por até 15 (quinze) dias;
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 03 de outubro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 861004
Portaria N.º 830 de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e,
coNSidEraNdo o que dispões o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, 
que determina que autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado 
ampla defesa;
coNSidEraNdo o parecer jurídico constante nos autos do processo nº 2020/310573;
rESolVE:
art. 1º - instaurar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar SiMPlifi-
cado através da coMiSSÃo PErMaNENTE dE ProcESSo adMiNiSTraTi-
Vo diSciPliNar do Nível central/ SESPa composta pelos servidores: fla-
vio Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1 e Myrian Wanessa 
Moraes de Souza, matrícula 5830370/3 juntamente com a suplente , irany 
do Socorro oliveira da silva, matrícula 54189539/1 para, sob a presidência 
do primeiro, apurar indícios de possível abandono de cargo e/ou inassidui-
dade habitual (arts. 178, iV e 190, ii da lei 5.810/94-rJU) atribuída a ser-
vidora d.r.r.S., ocupante do cargo de nutricionista, matrícula: 54188873-
1, tendo em vista as faltas não justificadas ao serviço no período de 03 
de maio/2020 a 30 de junho/20 totalizando 59 (cinquenta e nove dias), 
conforme consta dos autos do Processo administrativo nº 2020/310573.
art. 2º - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos traba-
lhos da referida comissão, admitida a prorrogação por até 15 (quinze) dias;
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 03 de outubro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 861011
Portaria N.º 831 de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e,
coNSidEraNdo o que dispões o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, 
que determina que autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado 
ampla defesa;
coNSidEraNdo o parecer jurídico constante nos autos do processo nº 2020/371108;
rESolVE:
art. 1º - instaurar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar SiMPlifi-
cado através da coMiSSÃo PErMaNENTE dE ProcESSo adMiNiSTra-
TiVo diSciPliNar do Nível central/ SESPa composta pelos servidores: 
irany do Socorro oliveira da Silva, matrícula nº 57191242/1 e Solange 
da costa Pedrosa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com o suplente, 
flavio Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1 para, sob a 
presidência do primeiro, apurar indícios de possível abandono de cargo e/
ou inassiduidade habitual (arts. 178, iV e 190, ii da lei 5.810/94-rJU) 

atribuída a servidora d.o.S., ocupante do cargo de médico, matrícula: 
57205062/1, tendo em vista as faltas não justificadas ao serviço no perío-
do de 01 a 31 de agosto/2020 totalizando 31 (trinta e um dias), conforme 
consta dos autos do Processo administrativo nº 2020/371108.
art. 2º - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos traba-
lhos da referida comissão, admitida a prorrogação por até 15 (quinze) dias;
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 03 de outubro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 861016
Portaria N° 1128 de 04 de oUtUBro 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 2022/1265834.
rESolVE:
REMOVER, a contar de 18/07/2022, para fins de regularização funcional, o 
servidor lidiElSoN da lUZ riBEiro, cargo aGENTE dE PorTaria, matrí-
cula n° 54194586/1, do 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE para a UNidadE 
dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada - PrESidENTE VarGaS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 04.10.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 860861

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 270 de 04 de oUtUBro de 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93, os termos do decreto Estadual nº 870, de 07 de 
outubro de 2013, a cláusula Sétima do contrato nº 046/2021(BElÉM rio 
SEGUraNÇa EirEli) nos autos do Processo n° 2022/1245567.
r E S o l V E: incluir a servidora Márcia ESTEVES NUNES, matrícula 
nº 5900952/1, como suplente da fiscalização do Contrato 046/2021, 
juntamente com a fiscal/Titular alESSaNdra NadrEa dE SoUSa SilVa, 
matrícula nº 59014121, designada na PorTaria Nº 288, publicada no 
DOE nº 34.753 de 29/10/2021, para acompanhar, controlar e fiscalizar 
o contrato, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando 
comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins 
de pagamento, no âmbito do escritório ENdEMiaS/iTaiTUBa/9º/SESPa, 
adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei. .
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 860793

.

.

coNtrato
.

coNtrato N.º 079/2022- Processo 2022/604836 – P.e. srP nº 
055/2021/ cPeL/FscMP - Processo Nº 805954/2021 – FUNda-
ÇÃo saNta casa de MisericÓdia do ParÁ - ata de registro de 
Preços Nº 099/2022.
oBJETo: a presente contratação destina-se prover futura aquisição dos 
Equipamentos Médicos Hospitalares listados na tabela abaixo. Com a fi-
nalidade de equipar os Estabelecimentos assistenciais de Saúde - EaS por 
intermédio da SESPa - Secretaria Estadual de Saúde, em conformidade 
com as normas da aNViSa, aBNT, iNMETro E rdc. com validade de 12 
(doze) meses, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas 
estabelecidas no Termo de referência/SESPa de acordo com as etapas 
segundo a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
data da assinatura: 04/10/2022.
Vigência a partir da assinatura: 04/10/2022 a 04/10/2023.
Valor Total: r$ 838.644,60 (oitocentos e trinta e oito mil seiscentos e qua-
renta e quatro reais e sessenta centavos)
dotação orçamentária: 908289; Elemento de despesa: 449052; fonte de 
recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301.
contratada: ac fraNco dE alMEida coMÉrcio MaT. HoSPiTalar EirE-
li - cNPJ sob nº 05.564.838/0001-21, localizada na rod. Br 316, Edifício 
Bussiness, 316, sala 417, nº 501, Bairro águas lindas, cEP: 67.020-000, 
ananindeua-Pá.
ordenador de despesa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS 
- Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 861103

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º termo aditivo ao contrato Nº 006/sesPa/2021
Processo: 2022/984056
objeto: o presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência 
contratual pelo prazo de 12(doze) meses, iniciando em 16 de outubro de 
2022 e finalizando em 15 de outubro de 2023.
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Valor Total: Mantem-se o valor mensal de custeio de até r$ 3.715.000,00 
(três milhões setecentos e quinze mil reais), ate que seja modificado por 
novo Termo aditivo.
Vigência: 12(doze) meses, iniciando em 16 de outubro de 2022 e finalizan-
do em 15 de outubro de 2023.
dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 335085;
fonte de recurso: 0103/0303/0301/0101/0149/0349
data de assinatura: 03/10/2022
contratado: iNSTiTUTo dE SaUdE Social E aMBiENTal da aMaZoNia - 
iSSaa - cNPJ 22.176.345/0005-67
End.: rodovia Mario covas, 2553 cEP 66.652-000
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 860747
4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 31/2021 - 
Processo Nº 2022/1166961
ParTES: SESPa E EMPrESa BElÉM rio SErGUraNÇa EirEli EPP.
do oBJETo: o presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo de 02 
(dois) posto de vigilância armada 24hs no Hotel regente de Paragominas, 
todos os dias da semana.
do Valor: com o acréscimo de 14,2% (quatorze virgula dois por centos), 
o contrato passará para valor global de r$ 2.632.808,45 (dois milhões e 
seiscentos e trinta e dois mil e oitocentos e oito reais e quarenta e cinco 
centavos), o valor mensal de r$239.337,67 (duzentos e trinta nove mil, 
trezentos e trinta sete reais e sessenta sete centavos) e valor de reajuste 
de r$ 334.966,24 (trezentos e trinta e quatro mil e novecentos e sessenta 
e seis reais e vinte e quatro centavos).
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a presente despesa esta prevista na se-
guinte dotação orçamentária: 8338 / 8288, Elemento de despesa: 339037 
e fonte de recurso: 0103006361.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº 31/2021, não alteradas por este instrumento.
 data de assinatura: 04 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: 861148

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

  aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico srP 
Nº 059/sesPa/2022

a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf), 
para atender aos pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pública do 
Pará – SESPa, por um período de 12 (doze) meses.
daTa da aBErTUra:19/10/2022
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856
dotação orçamentária: 8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103 / 0103001381 / 0149001381
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 05 de outubro de 2022.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 860284
aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 

Nº 028/sesPa/2022
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, comu-
nica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico EXclUSiVo 
para ME/EPP do tipo “MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais van-
tajosa para a aquisição de BolSaS dE loNa fio 10, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 19/10/2022
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908302
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
foNTE: 0149/0349
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 04 de outubro de 2022
cElia PUGa
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 860609

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 032/sesPa/2022.
Processo: 2022/993168.
oBJETo: Pagamento de 03 (três) inscrições de servidores da SESPa no 
XXVii coNGrESSo BraSilEiro dE NUTriÇÃo, que será realizado no pe-
ríodo de 04 a 07 de outubro de 2022, no formato presencial em Maceió/al.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: aSSociaÇÃo BraSilEira dE NUTriÇÃo – aSBraN.
cNPJ Nº: 00.718.288/0001-34.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 25, ii, c/c art. 13, Vi, ambos da lei federal 
nº 8.666/93 e Súmula nº 252 do TcU.
Valor: r$ r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8397.
ElEMENTo dE dESPESa: 339039.
foNTE: 0349001934.
Belém (Pá), 03 de outubro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 032/2022.

Nesta data, raTifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 032/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pá), 03 de outubro de 2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 860624

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1.209 de 04 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/1268049.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora SilVaNa carla foNSEca MUlaTi-
NHo, ocupante do cargo de farmacêutico, id. funcional nº 57191278/1, 
lo tada na divisão de Medicamentos e Material Técnico, a contar de 
16/09/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de seu genitor.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 04/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.210 de 04 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/1277994.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora Maria KarEM doS SaNToS fErNaN-
dES, ocupante do cargo de administrador, id. funcional nº 57211829/2, 
lo tada no Hospital regional - Salinópolis, a contar de 26/09/2022, por um 
período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu irmão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 04/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 860627
coNseLHo estadUaL de saÚde do ParÁ
Processo eLeitoraL aNo 2022
editaL Nº 005/22 – de adeQUaÇÃo ao aNeXo i do reGULaMeN-
to do Processo eLeitoraL do ces/Pa – do croNoGraMa de 
reaLiZaÇÃo das PLeNÁrias de reGiÕes de saÚde e PLeNÁria 
estadUaL de saÚde.
adequação do anexo i do regulamento do Processo Eleitoral, publicado atra-
vés do Edital 002/2022, de 23/09/2022, no doE nº 35.128, de 26/09/2022, 
que trata do cronograma de realização das Plenárias de regiões de Saúde e 
Plenária Estadual de Saúde que elegerão as Entidades e instituições que com-
porão o conselho Estadual de Saúde do Pará no biênio 2022 – 2024.
a coMiSSÃo ElEiToral, no uso de suas atribuições, considerando a lei 
do cES/Pa N° 7.264, de 24/04/2009 e a resolução 453/2012, do conselho 
Nacional de Saúde; e; consubstanciada pela resolução cES/Pa nº 042 de 
25/08/2022, publicado no doE nº 35.095, de 29/08/2022, que criou a 
Comissão com a finalidade de organizar, preparar processo eleitoral, para 
eleição das entidades que irão compor o conselho Estadual de Saúde, no 
biênio 2022-2024.
considerando o Edital nº 002/2022, publicado no doE nº 35.128, de 
26/09/2022, que tornou público o regulamento do Processo Eleitoral das 
Entidades e instituições que comporão o conselho Estadual de Saúde do 
Pará no biênio 2022-2024.
considerando o artigo 10 e o anexo i do regulamento do Processo Eleitoral 
que trata do cronograma de realização das Plenárias de regiões de Saúde 
para o período de 27 de outubro a 03 de novembro de 2022; torna pública 
a adequação pertinente:
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torNa PÚBLico:
art. 1.º - adequar o art. 10 do Edital nº 002/2022 do regulamento do 
Processo Eleitoral, conforme abaixo:
onde se lê: art. 10 - a eleição para preenchimento das vagas das entida-
des dos movimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de traba-
lhadores de saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das en-
tidades de gestores e prestadores de serviços de saúde conveniados com 
o SUS para compor o conselho Estadual de Saúde do Pará, inclusive das 
suplências, dar-se-á por meio de 13 (treze) plenárias de regiões de saúde 
pelos segmentos, conforme disposto no anexo i deste regulamento, reali-
zadas no decorrer do período de 27 de outubro a 04 de novembro de 2022.
Leia-se: art. 10 - a eleição para preenchimento das vagas das entidades 
dos movimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhado-
res de saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades 
de gestores e prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS 
para compor o conselho Estadual de Saúde do Pará, inclusive das suplên-
cias, dar-se-á por meio de 13 (treze) plenárias de regiões de saúde pelos 
segmentos, conforme disposto no anexo i deste regulamento, realizadas 
no decorrer do período de 27 de outubro a 03 de novembro de 2022.
art. 2º - a alteração do cronograma de realização das Plenárias de regiões 
de Saúde para o período de 27 de outubro a 03 de novembro de 2022, 
conforme anexo Único deste Edital.
art. 3º - os demais artigos e anexos do Edital nº 002/2022 – do regula-
mento do Processo Eleitoral, publicado no doE nº 35.128, de 26 de setem-
bro de 2022 SE MaNTEM iNalTEradoS.
Belém/Pa, 03 de outubro de 2022.
a coMiSSÃo ElEiToral

SEGMENTo TiTUlar SUPlENTE

Gestor/Prestador Mônika camila Pereira camêlo Braga
SESPa

carla fernandes figueiredo Mello
SESPa

Trabalhador José ribamar Santos de assis
SiNdSaUdE

Maria Elizabeth cardoso Siqueira
SiNdSaUdE

Usuários
 

luis carlos Magno ferreira
fEPEM

Bremem raimundo cardoso da Silva
aMaEP

rômulo augusto Gomes de azevedo
aBNH

ananias de Jesus da rocha Picanço
MorHaN

aNeXo ÚNico do editaL Nº 005, de 03 de oUtUBro de 2022.
alTEraÇÃo do croNoGraMa dE rEaliZaÇÃo daS PlENáriaS dE rEGi-
ÕES dE SaÚdE E da PlENária ESTadUal dE SaÚdE Para EScolHa daS 
ENTidadES E iNSTiTUiÇÕES QUE irÃo coMPor o coNSElHo ESTadUal 
dE SaÚdE do Pará, No BiÊNio 2022-2024.

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

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

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

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

09 Municípios 364.031 BElÉM 27/10/2022 16
· acará (55.513) – Bujarú (28.832) – colares (12.040) – concórdia do Pará (32.847) – Santa izabel do Pará (69.746) – 

Santo antônio do Tauá (31.038) São caetano de odivelas (17.970) – Tomé açú (62.854)
– Vigia (53.191).

PLeNÁria 3 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de deLeGados (as)
rEGiÃo do MaraJÓ i

09 Municípios. 241.047 BElÉM 27/10/2022 12
· afuá (38.863) – cachoeira do arari (23.466) – chaves (23.482) – Muaná (39.783) – Ponta de Pedras

(30.608) – Salvaterra (23.424) – Santa cruz do arari (9.939) – São Sebastião da Boa Vista (26.301) – Soure (25.181)

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

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

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

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

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

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

PLeNÁria 6 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de deLeGados (as)

rEGiÃo METroPoliTaNa iii
22 Municípios. 929.184 caSTaNHal 27/10/2022 44  

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

(29.917) – Magalhães Barata (8.523) – Maracanã (29.429) – Marapanim (28.220) - Nova Esperança do Piriá (21.291) 
– Paragominas (111.764) – Santa Maria do Pará (24.725) – São domingos do capim (31.837) – São francisco do Pará 
(15.833) – São João da Ponta (6.059) – São Miguel do Guamá (58.328) – Terra alta (11.591) – Ulianópolis (57.632).

 

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

rEGiÃo rio caETÉS
16 Municípios 536.587 caPaNEMa 27/10/2022 24  

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

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

 

PLeNÁria 8 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de
deLeGados (as)  

rEGiÃo do BaiXo aMa-
ZoNaS

14 Municípios.
1.058.848 SaNTarÉM 31/10/2022 48  

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

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

PLeNÁria 9 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de deLeGados (as)  

rEGiÃo do araGUaia
15 Municípios 555.913 rEdENÇÃo 01/11/2022 24  

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

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

 

PLeNÁria 10 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de
deLeGados (as)  

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

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

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

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

 

PLeNÁria 11 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de deLeGados
(as)  

rEGiÃo do TaPaJÓS
06 Municípios 253.023 iTaiTUBa 03/11/2022 12  

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

PLeNÁria 12 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de
deLeGados (as)

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

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

PLeNÁria 13 PoPULaÇÃo totaL LocaL data Nº de
deLeGados (as)

rEGiÃo XiNGÚ
09 Municípios. 346.546 alTaMira 03/11/2022 16

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

PLeNÁria estadUaL de saÚde
 LocaL data Nº de deLeGados (as)
BElÉM 21/11/2022  424

Protocolo: 860698
resULtado ProVisÓrio
editaL de seLeÇÃo Nº 007/2022, de 19 de aGosto de 2022
Processo Nº 2021/410245
TiPo: TEcNica E PrEÇo
a coMiSSÃo ESPEcial dE SElEÇÃo dESTiNada a ProcESSar E JUlGar 
cHaMaMENToS PÚBlicoS Para SElEÇÃo dE orGaNiZaÇÃo Social EM 
SaÚdE torna público o rESUlTado ProViSÓrio do chamamento Público, 
referente a sessão ocorrida em 30.09.2022, em cumprimento ao Edital de 
Seleção nº 007/2022, visando a contratação de organização Social em 
Saúde para gestão e operacionalização do Hospital regional do Baixo ama-
zonas (HrBa), localizado no município de Santarém:
instituto diretrizes (id) – inabilitado
instituto Social Mais Saúde (iSMS) – Habilitado
ante a HaBiliTaÇÃo da referida oSS, passou-se a análise do envelope 02, 
sendo ela claSSificada com a seguinte pontuação:
1º lugar - instituto Social Mais Saúde (iSMS) – 10 pts
Posto isto, concede-se prazo para recurso, conforme disposto em cronograma.
Eugenio Paceli rodrigues frança
Presidente da ccPoS

Protocolo: 861073
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LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 196 de 04 de oUtUBro de 2022
dETErMiNar a servidora liNdalVa BEZErra MoNTEiro, matrícula nº 
5455847-1, ocupante do cargo de aGENTE dE PorTaria, lotada no la-
boratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 07 
de novembro de 2022 a 06 de dezembro de 2022, referente ao Triênio de 
19/07/2014 a 18/07/2017.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 861106
Portaria Nº 195 de 30 de seteMBro de 2022
dETErMiNar a servidora MiKElY TaiS corrEia corrEia, matrícula nº 
57194781-1, ocupante do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotada no 
laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 31 
de outubro de 2022 a 29 de novembro de 2022, referente ao Triênio de 
22/03/2017 a 21/03/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 861140

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

Portaria Nº. 735 de 04 de oUtUBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) JUlia iNEZ da cUNHa frEirE, 
cargo aGENTE dE arTES PraTicaS, Matrícula 57206558-1, com lotação 
no (a) caPS aMaZoNia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 22.10.14 a 21.10.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 860931

.

.

coNtrato
.

contrato n°: 58
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/405279
Classificação do Objeto: Outros
objeto: para aQUiSiÇÃo dE 200(duzentos) coMPUTadorES incluindo: 
(teclado, mouse, monitor 23 Pol’); 200(duzentos) NoBrEaKS; 25(vinte e 
cinco) NoTEBooKS; 120(cento e vinte) iMPrESSoraS MUlTifUNcioNaiS 
(BUlK iNK); 10 (dez) SErVidorES dE rEdES; 15 (quinze) daTaSHoW; 
06 (seis) TElEViSorES 40” para 1º centro regional de Saúde/ SESPa.
Valor Total: r$ 1.209.000,00 (HUM MilHÃo, dUZENToS E NoVE Mil rEaiS).
data da assinatura: 28/09/2022
Vigência: 28/09/2022 à 28/09/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 17/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 908289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0103
origem do recurso: ESTadUal
MEGa diSTriBEM lTda
cNPJ/Mf: 44.931.840/0001-43
Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.
Bairro: curió-Utinga. cidade: Belém. Estado: Pa. cEP: 66610190.
E-mail: megadistribem@gmail.com
Telefone: (91) 98435-1627
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa
contrato n°: 59
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/405279
Classificação do Objeto: Outros
objeto: para aQUiSiÇÃo dE 200(duzentos) coMPUTadorES incluindo: 
(teclado, mouse, monitor 23 Pol’); 200(duzentos) NoBrEaKS; 25(vinte e 
cinco) NoTEBooKS; 120(cento e vinte) iMPrESSoraS MUlTifUNcioNaiS 
(BUlK iNK); 10 (dez) SErVidorES dE rEdES; 15 (quinze) daTaSHoW; 

06 (seis) TElEViSorES 40” para 1º centro regional de Saúde/ SESPa.
Valor Total: r$ 85.000,00 (oiTENTa E ciNco Mil).
data da assinatura: 29/09/2022
Vigência: 29/09/2022 à 29/09/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 17/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 908289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0103
origem do recurso: ESTadUal
EccoPoWEr SiSTEMaS dE ENErGia iMPorTaÇÃo, EXPorTaÇÃo EirEli
cNPJ/Mf nº 10.399.398/0002-15
Endereço: rUa rUral E aGUa cUMPrida Nº 0, aGUa cUMPrida , caMBUi –MG
cEP: 37600-00.
E-mail: liciTacao@EccoPoWEr.coM.Br
Telefone: (11) 4341-3572
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa
contrato n°: 60
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/405279
Classificação do Objeto: Outros
objeto: para aQUiSiÇÃo dE 200(duzentos) coMPUTadorES incluindo: 
(teclado, mouse, monitor 23 Pol’); 200(duzentos) NoBrEaKS; 25(vinte e 
cinco) NoTEBooKS; 120(cento e vinte) iMPrESSoraS MUlTifUNcioNaiS 
(BUlK iNK); 10 (dez) SErVidorES dE rEdES; 15 (quinze) daTaSHoW; 
06 (seis) TElEViSorES 40” para 1º centro regional de Saúde/ SESPa.
Valor Total: r$ 140.000,00 (cENTo E QUarENTa Mil).
data da assinatura: 29/09/2022
Vigência: 29/09/2022 à 29/09/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 17/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 908289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0103
origem do recurso: ESTadUal
M J dE a coSTa EirElE
cNPJ/Mf nº 30.849.084/0001-01
Endereço: Passagem Severa romana, 142, Sala a-fundos
Bairro: Sacramenta Belém-Pa
cEP: 66.120.370 Telefone (faX): (91) 3121-6257
celular: (91) 99113-2156
E-mail: comercial@businesscompanybelem.com
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa
contrato n°: 61
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/405279
Classificação do Objeto: Outros
objeto: para aQUiSiÇÃo dE 200(duzentos) coMPUTadorES incluindo: 
(teclado, mouse, monitor 23 Pol’); 200(duzentos) NoBrEaKS; 25(vinte e 
cinco) NoTEBooKS; 120(cento e vinte) iMPrESSoraS MUlTifUNcioNaiS 
(BUlK iNK); 10 (dez) SErVidorES dE rEdES; 15 (quinze) daTaSHoW; 
06 (seis) TElEViSorES 40” para 1º centro regional de Saúde/ SESPa.
Valor Total: r$ 258.000,00 (dUZENToS E ciNQUENTa E oiTo Mil).
data da assinatura: 03/10/2022
Vigência: 03/10/2022 à 03/10/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 17/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 908289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0103
origem do recurso: ESTadUal
GifEr coMErcio iMP. E EXP. dE EQUiPaMENToS dE iNforMaTica lTda
cNPJ: 23.140.602/0001-40
Endereço: rUa cUriTiBa, Nº 365, cENTro, cEP: 86.770-000, SaNTa fE/Pr
E-mail: sabrina@licitatio.com.br
Tel.: (41) 3091-9605
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa
contrato n°: 62
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/405279
Classificação do Objeto: Outros
objeto: para aQUiSiÇÃo dE 200(duzentos) coMPUTadorES incluindo: 
(teclado, mouse, monitor 23 Pol’); 200(duzentos) NoBrEaKS; 25(vinte e 
cinco) NoTEBooKS; 120(cento e vinte) iMPrESSoraS MUlTifUNcioNaiS 
(BUlK iNK); 10 (dez) SErVidorES dE rEdES; 15 (quinze) daTaSHoW; 
06 (seis) TElEViSorES 40” para 1º centro regional de Saúde/ SESPa.
Valor Total: r$ 80.288,40 (oiTENTa Mil, dUZENToS E oiTENTa E oiTo 
rEaiS E QUarENTa cENTaVoS).
data da assinatura: 30/09/2022
Vigência: 30/09/2022 à 30/09/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 17/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 908289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0103



20  diário oficial Nº 35.142 Quarta-feira, 05 DE OUTUBRO DE 2022

origem do recurso: ESTadUal
METdaTa TEcNoloGia da iNforMaÇÃo
cNPJ: 28.584.157/0003-92
Endereço: rod. Gov. Mario covas 256, KM280 Portaria B, Sala 90, Padre 
Mathias, cEP 29157-100
E-mail: contato@metdata.com.br
Tel.: (11) 2894-1104
(11)99140-8041
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa
contrato n°: 63
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/405279
Classificação do Objeto: Outros
objeto: para aQUiSiÇÃo dE 200(duzentos) coMPUTadorES incluindo: 
(teclado, mouse, monitor 23 Pol’); 200(duzentos) NoBrEaKS; 25(vinte e 
cinco) NoTEBooKS; 120(cento e vinte) iMPrESSoraS MUlTifUNcioNaiS 
(BUlK iNK); 10 (dez) SErVidorES dE rEdES; 15 (quinze) daTaSHoW; 
06 (seis) TElEViSorES 40” para 1º centro regional de Saúde/ SESPa.
Valor Total: r$ 13.000,00 (TrEZE Mil rEaiS).
data da assinatura: 04/10/2022
Vigência: 04/10/2022 à 04/10/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 17/2022
orçamento
Programa de Trabalho: 908289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0103
origem do recurso: ESTadUal
BiT coMErcio EirEli
cNPJ: 04.141.941/0001-04
Endereço: PSG Três corações, nº 088, sala 2, bairro coqueiro, na cidade de
ananindeua, Estado do Pará, cEP:67.015-230
Telefone: (91) 99135-6142 / (91) 98201-8068,
E-mail: bitelecomunicao@gmail.com
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 860789

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 016 de 004 de oUtUBro de 2022
o diretor do 3º centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas 
atribuições legais que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.519/2021 
– ccG de 30.09.2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.719 de 
01.10.2021, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar 
a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, 
inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013, 
o contrato nº 014/2022 e os autos do Processo nº 2022/1009718 e anexos;
r E S o l V E:
art. 1º - designar os servidores Zolia HUNGria dE a. BorGES, matrícula 
57190898, como TiTUlar, e Maria do Socorro PorTEla dE JESUS, 
matrícula 57205650 , como SUPlENTE, ambos lotados no 3º crS/SESPa, 
para acompanhar e fiscalizar o contrato abaixo, 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 necessários e previstos em lei;

coNtrato coNtratada oBJeto VaLor totaL ViGÊNcia

015/2022

BraSil NorTE coMÉr-
cio dE MaTEriaiS EM 

GEral E SErViÇoS 
lTda - EPP

o objeto do presente contrato é a aquisição 
de Materiais Gráficos (banners, folhetos 

e cartazes), visando atender pelo período 
de 12 (doze) meses, as necessidades das 

divisões dVS, dca E dT.

r$ 74.230,00
04/10/2022 

a 
04/10/2023

art. 2º - revogam-se as disposições em contrário. Esta Portaria entra em 
vigor a partir da data da sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Mário MoraES cHErMoNT filHo
dirETor do 3º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/caSTaNHal
PorT. Nº 1.519/2021 – ccG dE 30 dE SETEMBro dE 2021
MaTrÍcUla 5912309/2

Protocolo: 861156

.

.

coNtrato
.

coNtrato
coNTraTo Nº 015/2022/3º crS/SESPa/2022 – ProcESSo Nº 2022/484278
OBJETO: a aquisição de material gráfico (BANNERS, FOLHETOS E CARTA-
ZES) visando atender, pelo período de 12 (doze) meses as necessidades 
das divisões: Vigilância em Saúde, controle e avaliação, e divisão Técnica) 
gerenciadas por este 3ºcentro regional de Saúde.

iteM descriÇÃo/ esPeciFicaÇÃo ideNtiFicaÇÃo 
cÓd siMas UNidade QUaNt. VaLor

1

Banner de lona vinilica, 220G/M2, im-
pressão digital, policromia 100 x 100 cm, 

com logotipo marca: papel fabricante-Pais: 
BraSil

217818-4 UNid. 200 r$ 11.330,00

2
Banner em lona vinil vinilica 280 G/M2, 

1,20 m x 80 cM, Policromia, marca: papel 
frabricante-Pais: BraSil

193506-2 UNid. 200 r$ 9.950,00

3

folders, 1 dobra, 148 mm x 210 mm (a5), 
papel couchê, fosco 90 G/M2, impressão 

a cores, frente e verso; marca: papel 
fabricante País: BraSil

085819-6 UNid. 200.000 r$ 48.000,00

4
cartaz em paepl couchê 120G/M2, Policro-
mia, 40 x 60 cM marca: papel fabricante 

País: BraSil
063138-8 UNid. 5.000 r$ 4.950,00

data da assinatura: 04/10/2022
Vigência: 04/10/2022 à 04/10/2023
Valor: r$ 74.230,00 (setenta e quatro mil e duzentos e trinta reais)
dotação orçamentária:
fonte: 0149001435 / 0103000000 / 0109001512 / 0103000000 / 0103000000
Pi: 1040008302c / 1040008874c / 1040008881c / 1040008924c / 1040008883c
PTES: 908302 / 908874 / 908881 / 908924 / 908883
Natureza de despesa: 339030
coNTraTada: BraSil NorTE coMErcio dE MaTEriaiS EM GEral E 
SErViÇoS lTda – EPP cNPJ: 24.011.497/0001-01
ordENador: Mario MoraES cHErMoNT.filHo – diretor regional /3º 
crS/SESPa – PorTaria Nº 1.519/2021-ccG de 30 de setembro de 2021 
– Matricula: 5912309/2.

Protocolo: 861153

diÁria
.

Portaria Nº 1152 de diÁrias de 04/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : realizar evento de formação da comissão de Humanização do 
Hospital Universitário João de Barros Barreto.
origem: castanhal –Pará
destino: Belém -Pa | Período: 25 /10/2022
Servidor: Sandro José da Silva cavalcante cargo: pedagogo cPf-
254.476.882.72 mat. 5548004/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho
Portaria Nº 1153 de diÁrias de 04 /10 /2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : conduzir servidor que irá realizar evento de formação da co-
missão de Humanização do Hospital Universitário João de Barros Barreto.
destino: Belém – Pa. Período: 25 /10/2022
Servidor: Benedito José de lima Silva cargo: Motorista cPf- 233.862.232.49 
mat. 5705304/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 860618
Portaria Nº 1149 de diÁrias de 04/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : realizar evento de formação da comissão de Humanização do 
Hospital Universitário João de Barros Barreto.
origem: castanhal –Pará
 destino: Belém -Pa | Período: 11 /10/2022
Servidor: Sandro José da Silva cavalcante cargo: pedagogo cPf-
254.476.882.72 mat. 5548004/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho
Portaria Nº 1150 de diÁrias de 04/10 /2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : conduzir servidor que irá realizar evento de formação da co-
missão de Humanização do Hospital Universitário João de Barros Barreto.
destino: Belém – Pa. Período: 11 /10/2022
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes cargo: Motorista cPf-
410.549.542.91 mat.572064061
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 860611
Portaria Nº 1147 de diÁrias de 04/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : realizar evento de formação da comissão de Humanização do 
Hospital Universitário João de Barros Barreto.
origem: castanhal –Pará
 destino: Belém -Pa | Período: 04 /10/2022
Servidor: Sandro José da Silva cavalcante cargo: pedagogo cPf-
254.476.882.72 mat. 5548004/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho
Portaria Nº 1148 de diÁrias de 04/10 /2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : conduzir servidor que irá realizar evento de formação da co-
missão de Humanização do Hospital Universitário João de Barros Barreto.
destino: Belém – Pa. Período: 04 /10/2022
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: Motorista cPf- 
689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 860608
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Portaria Nº 1151 de diÁrias de 04/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : realizar evento de formação da comissão de Humanização do 
Hospital Universitário João de Barros Barreto.
origem: castanhal –Pará
 destino: Belém -Pa | Período: 18 /10/2022
Servidor: Sandro José da Silva cavalcante cargo: pedagogo cPf-
254.476.882.72 mat. 5548004/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 860613

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 440 de 04 de oUtUBro de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matrícula
SUraMa GoMES SalVador - fiSioTEraPEUTa – Mat.55209417 /1
Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
908302 0103000000 339033 200,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terres-
tre para
o município de Santa cruz do arari.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 860833

.

.

diÁria
.

Portaria N° 441 de 04 de outubro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 17/10/2022 a 21/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55209417 / SUraMa GoMES SalVador / 951.097.902-30
oBJETiVo: Monitoramento das ações do controle de hanseníase e moni-
toramento do sistema de informação SiNaN/NET no município de Santa 
cruz do arari.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 442 de 04 de outubro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 17/10/2022 a 22/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572100551 / YGor YUri PErEira da SilVa / 791.768.872-00
oBJETiVo: coordenar, conduzir e participar da dVS itinerante com o ob-
jetivo de atuar com todos os agravos ofertados pela regional, supervisão, 
monitoramneto e qualificação dos servidores municipais.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 443 de 04 de outubro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 17/10/2022 a 22/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955743-1 / ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior / 023.235.842-78
oBJETiVo: acompanhar e atuar complementarmente no apoio as ações do 
projeto dVS itinerante.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 860837

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 377 de 04 de oUtUBro de 2022
objetivo: realizar atividade de condução da Embarcação que será utilizada 
para transporte marítimo no translado dos servidores do departamento de 
Vigilância Sanitária/dEVS/SESPa e do 8ºcrS/SESPa que irão participar da 
Ação de Inspeção em Fábricas de Palmito, para fins delicenciamento.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): aldo Braga lobato, 11,5 diárias de 10 à 21/10/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 860932
Portaria Nº 379 de 04 de oUtUBro de 2022
objetivo: acompanhar e auxiliar os servidores do departamento de Vi-
gilância Sanitária/dEVS/SESPa e do 8ºcrS/SESPa que irão participar da 
Ação de Inspeção em Fábricas de Palmito, para fins de licenciamento.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.

Serviador (es): ana Ângela fialho félix, 11,5 diárias de 10 à 21/10/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 860940
Portaria Nº 380 de 04 de oUtUBro de 2022
objetivo: realizar em conjunto com o departamento de Vigilância Sani-
tária/DEVS/SESPA Ação de Inspeção em Fábricas de Palmito, para fins de 
licenciamento.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): andreza Gonçalves acioli, fábio Pereira Soares, Jane Maria dos 
Passos dias e José cláudio Gomes ferreira, 11,5 diárias de 10 à 21/10/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 860942
Portaria Nº 378 de 04 de oUtUBro de 2022
objetivo: realizar serviços operacionais em apoio aos servidores do de-
partamento de Vigilância Sanitária/dEVS/SESPa e do 8ºcrS/SESPa que 
irão participar da Ação de Inspeção em Fábricas de Palmito, para fins de 
licenciamento anual.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
colaborador (es): ivanilde Gonçalves Pereira, larissa raiany Muniz de cas-
tro e Marcela aparecida ferreira da Silva, 11,5 diárias de 10 à 21/10/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 860970
Portaria Nº 381 de 04 de oUtUBro de 2022
objetivo: dar apoio logístico e administrativo na ação de inspeção em 
Fábricas de Palmito, para fins de licenciamento.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): Silvana Maciel Viana lima, 11,5 diárias de 10 à 21/10/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 860952
Portaria Nº 382 de 04 de oUtUBro de 2022
objetivo: Participar em conjunto com o 8ºcrS/SESPa da ação de inspeção 
em Fábricas de Palmito, para fins de licenciamento anual.
origem: BElÉM/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): Etiane de Souza ferreira, Higor ribeiro Borges, Gilson Mora-
es dos Santos, João Pinto Moteiro Júnior, Milton Gomes dos Santos, Milvea 
franciane ferreira carneiro, Natasha Martins da costa, Nilson Sousa do 
Nascimento e Waldirene Sales da cunha, 11,5 diárias de 10 à 21/08/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 860957

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria Nº343 de 28 de setembro de 2022. fundamento legal: dE-
crETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objetivo: atender as solicita-
ções dos ofícios do município de almeirim N° 370 e N°15. Em anexo, os 
dois cronogramas das ações a ser desenvolvida no município supra cita-
do.origem: Santarém/ Pa- Brasil.destino: almeirim / Pa – Brasil.Perío-
do: 17/10/2022 à 22/10/2022/ N° de diárias: 5,5 (cinco diárias e meia).
Servidores:Mário da conceição lira Brasil.cPf: 100 526 152-00 .Matrícu-
la: 111546/1.cargo: agente de Vigilância Sanitária.Jorge aluísio coelho 
costa.cPf: 072.522.342-15.Matrícula: 270717/2.cargo: Médico Veteriná-
rioJosie Giceli da Silva Vieira.cPf: 687.106.902-04.Matrícula: 5897263.
cargo: Enfermeiro.ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 861022
Portaria Nº 342 de 28 de setembro 2022fundamento legal: dE-
crETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.oBJETiVo: realizar o levan-
tamento dos bens patrimoniais, ou seja, conferir, catalogar, registrar e 
tombar equipamentos pertencentes a esta 9° regional que estão locados 
nas comunidades rural de Murumuru e limão e também na zona Urbana, 
secretaria Municipal de saúde, UBS e demais unidades.origem: Santa-
rém/ Pa- Brasil.destino: Monte alegre/ Pa – Brasil.Período: 24/10/2022 a 
28/10/2022 N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)Servidores:Elisangela 
Tapajós de Sousa. cPf:621.800.612-34.Matrícula: 59012071.cargo: Téc-
nico de Enfermagem.ronaldo Gomes Nascimento cPf: 480.396.162-04.
Matrícula: 57207377.cargo: Marinheiro fluvial de Máquinas.ordenador: 
aline Nair liberal cunha

Protocolo: 860960
Portaria Nº341 de 20 de setembro de 2022. fundamento legal: dE-
crETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objetivo: realizar supervisão, 
avaliação do primeiro e segundo quadrimestre e assessoramento ao pro-
grama das arboviroses, e, aos profissionais na Vig. Entomológica e Epide-
miológica, com análises dos indicadores nos sistemas: SiSPNcd, Sislo-
calidadES, lira a e SiNaN.origem: Santarém/Pa-Brasil.destino: faro/
Pa – Brasil.Período: 24/10/2022 à 29/10/2022 N° de diária:5 ½ (cinco 
diárias e meia.).Servidor:.Nesildo oliveira Pinto.cPf: 195236532-53.Matrí-
cula: 505382.cargo: agente de Saúde.ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 860920
Portaria Nº 340 de 30 de setembro de 2022. fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994..objetivo: Transportar a 
Equipe de Tfd do Nível central Belém para os municípios Trairão, ruró-
polis e Placas..origem: Santarém/ Pa- Brasil.destino: Trairão, rurópolis e 
Placas/ Pa – Brasil.Período: 17/10/2022 a 18/10/2022 / N° de diárias: 1,5 
(uma diária e meia).Servidor:.Juraci lopes da Silva.cPf: 071.224.462-04.
Matrícula: 479359.cargo: Motorista.ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 860857
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.

Portaria N° 0440/2022, de 28/09/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar monitoramento rápido de cobertura vacinal para veri-
ficação do plano estadual de eliminação do sarampo e visita técnica nas 
salas de vacinas e rede de frio.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapu e Vitoria do Xingu
Servidor: 57224801/1 / GEralda PErEira dE SoUSa doS SaNToS (TEc. 
dE ENfErMaGEM) / 4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
Servidor: 57224794/1 / fraNciSca roSalia fariaS fErrEira (TEc. dE 
ENfErMaGEM) / 4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 860930
Portaria N° 0453/2022, de 28/09/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos da Divisão Administrativa 
do 10° crS/SESPa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belem
Servidor: 5558837-1 / JoSÉ flaVio carNEiro (Motorista) / 6,5 diárias 
(completa) de 16/10/2022 a 22/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 860944
Portaria N° 448/2022, de 28/09/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos da Divisão Técnica do 10° 
crS/SESPa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapu
Servidor: 0498865 / adElio oliVEira da SilVa (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 860941
Portaria N° 0452/2022, de 28/09/2022
Portaria coletiva
objetivo: Tratar de assuntos técnicos administrativos junto ao nível central 
da SESPa/Pa e participar da capacitação em E-social, Efd-reinf dcTfWEB 
e retenções de tributos na administração
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 5429421/1 / GELCIDES SORES MODESTO (chefia administrativa) 
/ 6,5 diárias (completa) de 16/10/2022 a 22/10/2022
Servidor: 5892376/1/ JaNEclEidE da SilVa BEZErra (agente adminis-
trativo) / 6,5 diárias (completa) de 16/10/2022 a 22/10/2022
Servidor: 5166837/1/ doMiNGoS rEGiNaldo loBo aMaral (administra-
dor) / 6,5 diárias (completa) de 16/10/2022 a 22/10/2022.
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 860943
Portaria N° 447/2022, de 28/09/2022
Portaria individual
objetivo: realizar monitoramento nas ações de farmácias em hansenosta-
ticos e talidomida na base municipal.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapu
Servidor: 5892348-1 / MarlEidE SoUSa JorGE daMaScENo (enfermei-
ra) / 4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 860939
Portaria N° 441/2022, de 28/09/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos da Divisão Técnica do 10° 
crS/SESPa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapu e Vitoria do Xingu
Servidor: 5143535/1 / PEdro da SilVa SaNToS (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 860933

Portaria N° 446/2022, de 28/09/2022
Portaria individual
objetivo: realizar supervisão do programa iST/aidS base municipal.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Porto de Moz
Servidor: 5753082-1 / fraNcEMarY GoMES da SilVa (nutricionista) / 5,5 
diárias (completa) de 17/10/2022 a 22/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 860934
Portaria N° 0445/2022, de 28/09/2022
Portaria individual
objetivo: realizar monitoramento na rede de atenção psicossocial do mu-
nicípio.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Senador José Porfírio
Servidor: 5942775/ Karlla fErNaNda aZEVEdo BriTo dE lUcENa Tor-
rES (PSicÓloGo) / 4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 860937

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 247 de 26 de setembro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
 objetivo: acompanhamento da contratualização e avaliação das metas 
quanti-qualitativas dos contratos assistenciais celebrados entre SESPa e 
as instituições Hospital São Jose e clinica Monte Sinai ambos do município 
de rondon do Pará e elaboração do relatório referente ao mês de agosto.
MUNiciPio: MaraBá/ rondon do Pará
PEriodo: 27 a 30/09/2022
(3/5 Três diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
ElENY rodriGUES GUiMaraES auxiliar de informática em Saúde 5113130/1

Maria roSália BriTo cardoSo odontóloga 5088640/1

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 860639
Portaria Nº 246 de 22 de setembro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: conduzindo uma equipe Técnica do Nível central em uma visita 
no Hospital dr Eurico Paes candido
MUNiciPio: MaraBá/ rio Maria
PEriodo: 08 a 12/08/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
NilToN fErrEira doS SaNToS Motorista 503484

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 860655
Portaria Nº 245 de 20 de setembro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
 objetivo: conduzindo servidores da dVS que irá Participar do curso Vio-
lência interpessoal e autoprovocada relacionada ao Trabalho, conforme 
ofício nº 041/22 – cErEST-Pa/ ViSaT/dVS/SESPa.
MUNiciPio: MaraBá/ BElÉM
PEriodo: 25/09 a 01/10/2022
(6/5 Seis diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
raiMUNdo alVES caValcaNTE Motorista 1087137

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 861083
Portaria Nº 244 de 20 de setembro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde 
Publica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas 
no decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão de 
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diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: Participar do curso Violência interpessoal e autoprovocada relacionada 
ao Trabalho, conforme ofício nº 041/22 – cErEST-Pa/ ViSaT/dVS/SESPa.
MUNiciPio: MaraBá/ BElÉM
PEriodo: 25/09 a 01/10/2022
(6/5 Seis diárias e meias)

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

fraNciSco SaraiVa PErEira Nutricionista 57197525-1

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 861056
Portaria Nº 248 de 28 de setembro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: realizar monitoramento das campanhas de Vacinação contra Polio-
mielite, Seguimento Sarampo, atualização da caderneta Vacinal, supervisão 
do Monitoramento rápido de cobertura Vacinal-MrcV e Monitoramento das 
ações do Programa de controle da Tuberculose, conforme programação.
MUNiciPio: MaraBá/ Eldorado doS caraJáS, cUrioNÓPoliS, ParaUaPEBaS.
 PEriodo: 03 a 07/10/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
Maria aSSUNÇÃo da rocHa MacHado Técnica de Enfermagem 57206544-1,

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 860864
Portaria Nº 249 de 28 de setembro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
 objetivo: conduzindo servidora da dVS que irá realizar monitoramento 
das campanhas de Vacinação contra Poliomielite, Seguimento Sarampo, 
atualização da caderneta Vacinal, supervisão do Monitoramento rápido 
de cobertura Vacinal-MrcV e Monitoramento das ações do Programa de 
controle da Tuberculose, conforme programação.
MUNiciPio: MaraBá/ Eldorado doS caraJáS, cUrioNÓPoliS, ParaUaPEBaS.
PEriodo: 03 a 07/10/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
JoSÉ SaraiVa aMado Motorista 503577

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 860873

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

errata
.

errata de Portaria de diÁria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 256 de 03/10/2022,
PUBLicada No doe Nº 35.140 de 04/10/2022, o seGUiNte:
oNde se LÊ: Portaria 256 (em nome odete ceza dos Santos).
Leia-se: Portaria 550.
Jucirema de Souza Gomes
diretora do 12º crS/SESPa,.
PorTaria Nº 1.700/23.11.2021

Protocolo: 860617

diÁria
.

Portaria Nº 552 de 04 de outubro de 2022
Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 57226667-1.
cPf: 973.186.982-49.
Nome: Salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/Siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Período: 03 a 07.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Bannach e Santa Maria das Barreiras.
Objetivo: Justifica-se a visita no municipio de Bannach e Santa Maria das 
Barreiras, com a finalidade de monitorar ações do VSPEA, bem como moni-
toramento das atividades da ViSaTs, retirar Geolocalização de solos poten-
cialmente contaminados no SiSSolo, tambem acompanhar parâmetros 
do ViGiaGUa
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 860695

Portaria Nº 553 de 04 de outubro de 2022
Nome: fernando rodrigues ferreira.
cargo: agente de arte Práticas.
Matrícula/Siape: 5425212-2.
cPf: 265.935.642-49.
Período: 03 a 07.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santa Maria das Barreiras e Bannach
Objetivo: Firmar parcerias entres a VISA/Municipal e a população com a fi-
nalidade principal à disseminação sobre à temática sobre Vigilância sanitá-
ria, através do conhecimento do atendimento e recebimento de denúncias
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 860701
Portaria Nº 556 de 04 de outubro de 2022
Nome: antônia rosileide Mariano de Souza.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897525-1.
cPf: 720.712.732-49.
Nome: Nalva Gomes de Souza Silva.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 54185701-5.
cPf: 245.484.132-00.
Nome: Nayara de orquiza Milhomem feitosa.
cargo: odontóloga.
Matrícula/Siape: 54190814-2.
cPf: 646.629.932-53.
Período: 03 a 07.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São felix do Xingu
objetivo: Treinamento e orientações técnicas sobre o sistema ESUS e 
prontuário eletrônico no município de São felix do Xingu,
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 860685
Portaria Nº 555 de 04 de outubro de 2022.
Nome: Nicolly Mathias ferreira
cargo: Enfermeira
Matrícula/Siape: 572105081
cPf: 838.349.742-34
Nome: Whatina leite de Souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
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: realizar as averiguações das não conformidades do relatório de 
vistoria técnica no município de Pau d’arco e realizar o realinhamento da 
PPi em Bannach
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 860728
Portaria Nº 554 de 04 de outubro de 2022
Nome: Whatina leite de Souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Nome: Sirleide Sousa da Silva.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 5952183-1.
cPf: 005.282.191-97.
Período: 10 a 14.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia
destino: floresta do araguaia
objetivo: participar de reunião junto a Secretaria de Saúde para realizar o 
realinhamento da PPi, e instalação de equipamentos hospitalares.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 860719
Portaria Nº 557 de 04 de outubro de 2022
Nome: armando Vieira do Nascimento.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 0504616.
cPf: 146.604.582-53.
Período: 03 a 07.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Xinguara, agua azul do Norte, ourilândia do Norte, Tucumã e São 
felix do Xingu
objetivo: tratar de assuntos administrativos relacionados a este 12º crS/
SESPa/ENdEMiaS, bem como acompanhar a distribuição de Material de 
consumo e limpeza, Hipoclorito de sódio, Testes rápidos para os agentes 
de Saúde que atuam no combate as Endemias Malária, dengue, leishma-
niose, Etc, nos municípios de jurisdição deste 12º/SESPa/ENdEMiaS
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 860759
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torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 551 de 04 de outubro de 2022
1. s. efeitos à Portaria Nº 496 de 01 de setembro de 2022
Nome: José antônio frança Nunes.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504505.
cPf: 292.702.513-49.
Período: 20 a 23.09.2022.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santa Maria das Barreiras.
objetivo: capacitar enfermeiros e técnicos de enfermagem, sobre as práti-
cas de vacinação, sala de vacinação, rede de frio e sistemas de informação 
de imunização.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 860637

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 789 /2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;
designar o servidor desta autarquia, dioNiSio dE oliVEira BENTES, Mé-
dico, matrícula n° 57225320/2-Hol e nos seus impedimentos a servidora 
lUciaNa BaTiSTa MoNTEiro-Hol, matrícula n° 57209535/2-Hol, ambos 
lotados na divisão radioterapia do Hol, nas condições de representantes 
do Hol, para a função de fiscais do contrato administrativo nº 140/2021 
– HOL, firmado com a empresa A. S. B. DO AMARAL, cujo objeto é a 
contratação de serviços especializados de manutenção corretiva do To-
mosimulador light Speed rT16, da fabricante GE Healthcare. Processo nº 
2022/84131.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 860763

errata
.

errata
Na Portaria Nº 161/90-dG de 02 de julho de 1990, que trata sobre 
admissão da servidora Maria dE NaZarÉ da SilVa crUZ, no cargo de 
Enfermeira a partir de 02/07/1990, no regime da lei nº 5389/87- servi-
dores temporários.
oNde se LÊ: admitir, a partir de 02/07/1990
Leia-se: admitir, a partir de 01/10/1990
Permanecendo os demais servidores inalteráveis.

Protocolo: 861089

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 140/2022-HoL
objeto: contratação de serviços especializados de manutenção corretiva 
do Tomosimulador light Speed rT16, da fabricante GE Healthcare, com 
garantia mínima 03 (três) meses pela empresa coNTraTada.
Valor Global: r$ 100.000,00 (cem mil reais)
data assinatura: 03/10/2022
Vigência: 03/10/2022 a 02/10/2023
Pregão nº 129/2022 – Processo nº 2022/84131
orçamento: 10.302.1507.8880. 339039 fonte: 0103/0269
contratado: a. S. B. do aMaral, com sede na Travessa coletora oes-
te Nº 43 – águas lindas – ananindeua-Pa cEP: 67.020-456, fone: (91) 
988448812, E-mail: tecknohospitalar@tecknohospitalar.com.br / waltergomes@
tecknohospitalar.com.br, inscrita no cNPJ sob o nº 36.846.227/0001-08.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 860756

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°159/2022 – HoL
objeto: aquisição de aParElHo dE aNESTESia Para aMBiENTE dE rES-
SoNÂNcia MaGNÉTica para atender a demanda (interna e ambulatorial) 
de exames com sedação dos pacientes do Hospital ophir loyola
data: 18/10/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 04 de outubro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 860947

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 799/2022 – 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 disposto do art. 72, inciso iii, da lei no 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/526805 de 02/05/2022.
rESolVE:
i - autorizar o afastamento da servidora Nadia Maria doS SaNToS 
GoMES, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, matrícula nº 
57215231/1, a contar de 28/04/2022, por um período de 08 (oito) dias, 
decorrente do falecimento de JoSÉ clodoaldo doS SaNToS GoMES (ir-
mão) sem prejuízo de sua remuneração.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 28/04/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Em, 03 de outubro 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 860772
Portaria Nº 797/2022 – 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 gozo de férias no período de 08 a 14/11/2022, do 
servidor TiaGo raMoS aZEVEdo, Procurador fundacional, matrícula nº 
7001230/1, coordenador chefe da Procuradoria Jurídica.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/1242185 de 
26/09/2022.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora SiMoNE doS PaSSoS coSTEira, Procurador au-
tárquico, matrícula nº 5902817/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo 
do Hol para responder pela coordenação da Procuradoria Jurídica, em 
razão da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 04 de outubro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 860731
Portaria Nº 796/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1266739 de 
30/09/2022
r E S o l V E:
i – coNcEdEr gozo de férias no período de 26 a 30/09/2022, referentes ao 
período aquisitivo de 01/06/2021 a 31/05/2022, ao servidor alloN Har-
lEY caValcaNTE PirES, comissionado (Bacharel em direito), matrícula 
nº 5960297/1, assessor da diretoria de administração e finanças - daf.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 16/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 04 de outubro de 2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 860732
Portaria Nº 798/2022 – 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 disposto do art. 72, inciso iii, da lei no 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/1122422 de 
01/09/2022.
 rESolVE:
i - autorizar o afastamento da servidora EliSaNGEla Maria SilVa PaN-
ToJa, ocupante do cargo de Enfermeiro, matrícula nº 5928988/1, a contar 
de 29/08/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do faleci-
mento de Mara criSTiNa PaNToJa diaS (irmã) sem prejuízo de sua re-
muneração.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 29/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Em, 03 de outubro 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 860735
Portaria N° 792/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no decreto nº 2.176, publicado no 
doE nº 33699 de 13/09/2018, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico, 
para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das 
autarquias, fundações, fundos públicos, empresas públicas e sociedades 
de economia mista, dependentes do Tesouro Estadual, do Poder Executivo 
do Estado do Pará,
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coNSidEraNdo que a secretaria de Planejamento e administração do Es-
tado – SEPlad esta em processo de atualização do PaE para versão 4,0.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/587199 de 
12/05/2022.
r E S o l V E:
i - rEVoGar os termos da PorTaria Nº 709/2019 – GaB/dG/Hol.
ii – NoMEar, os servidores abaixo para comporem a comissão interna de 
implantação e aprimoramento do Processo administrativo Eletrônico (PaE).
Gestor de implantação de Sistema
ioNE coSTa QUarESMa matricula nº 5894500/5 assessoria de informática
MEMBroS

Nº NoMe MatricULa rePreseNtaNte carGo/FUNÇÃo

1 EliaNE criSTiNa dE liMa 
fiGUEira 944 dirEToria GEral

 PUBliciTário

2 SaMara XaViEr aYaN 5942270/4 dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo
E fiNaNÇaS-daf coMiSSioNado (adVoGado)

3 BErNadETE dE NaZarE 
cardoSo MoUrao

54181190/2 dirEToria cliNica coMiSSioNado (BacHarEl 
EM SErViÇo Social)

4 EliSaBEl laVarEda do 
NaSciMENTo 5088461/2 SUPEriNTENdENcia do iNSTiTU-

To dE oNcoloGia – Sio ENfErMEiro

5 arTHUr WilKEr SalES 
coSTa 5852420/7 SUPEriNTENdENcia do iNSTiTU-

To cENTral – Sic

coMiSSioNado (aSSESSor 
/ BacHarEl EM SiSTEMa dE 

iNforMaÇÃo)

6 Maria daS GraÇaS SilVEira 
doS SaNToS 54185976/2 diV. dE SElEÇao E TrEiNaMENTo TEc. adM. E fiNaNÇaS 

(PEdaGoGia)

7 aUGUSTo lUiZ BaraTa SilVa 55586403/2 dirEToria dE ENSiNo E PES-
QUiSa - dEP aGENTE adMiNiSTraTiVo

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 Ho

Protocolo: 860706
Portaria Nº 791/2022 - GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto publicado no doE nº 34.783 
de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 204 e 205 da lei 
nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa).
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1265496 de 
30/09/2022.
rESolVE:
ProrroGar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão de Processo 
administrativo disciplinar - Pad designada pela PorTaria Nº 589/2022-
GaB/dG/Hol de 09/08/2022 para a apuração e conclusão de que trata os 
Processos nº 2022/839678 de 01/07/2022.
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: 860816

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 919/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 30 de seteMBro de 2022.

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doE nº 33.138, de 01/06/2016;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1119720;
rESolVE:
EXCLUIR, a pedido, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 
60% (sessenta por cento) do vencimento base concedida a (o) servidor 
(a) clEiZE doS rEiS GoMES, id. funcional nº 57194862/1, ocupante do 
cargo de assistente administrativo, lotado (a) coordenação do Núcleo de 
internação e regulação-cNir desta fundação, a contar de 01/09/2022;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 30 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 860688

Portaria Nº 921/2022 – GaPe/GP/FscMP, 
de 03 de oUtUBro de 2022.

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo atribuições que lhe são conferidas pela Norma regula-
mentadora nº 5 de Saúde e Segurança do Trabalho,
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1250018;
rESolVE:
TorNar pública a indicação dos servidores, membros titulares e suplentes, 
representantes da instituição, para comporem a comissão interna de Pre-
venção de acidentes – ciPa em 5º mandato.

MeMBros titULares iNdicados
 setor carGo

PrESidENTE dENiZE Maria coSTa do roSário cSaT T.E.
2º TiTUlar liNa criSTiNa dE PaUla MaGNo cSaT aSS. Social
3º TiTUlar caroliNa MESSEdEr ZaHlUTH cSaT PSicÓloGa
4º TiTUlar arlETE criSTiNa doS SaNToS cPro T.E.
5º TiTUlar Maria da coNcEiÇÃo aVElar BarBoSa cSaT ENf.
6º TiTUlar rEGiNa PaiXÃo dE araÚJo GMEd T.E.
7º TiTUlar EdilENE carrEra PiNTo BaTalHa GMEd T.E.
8º TiTUlar SoNia rEGiNa MoNTEiro dE oliVEira cHiG ENf
9º TiTUlar SUElENE doS aNJoS SilVa coElHo GEor coNTador
10º TiTUlar TaNia Maria doS SaNToS GlaB aSS. adM.

MeMBros sUPLeNtes iNdicados setor carGo
1º SUPlENTE THaciMara Maria fErrEira BElo cHMU T.E.
2º SUPlENTE flaVio carNEiro loBET ciNf aaP
3º SUPlENTE aNa clEidE fErrEira BorGES cSaT aSS. Social
4º SUPlENTE fáBio ZaMoriM da SilVia GGEd aUX. SErV. coM.
5º SUPlENTE aNa lUcia da SilVa BriTo cSaT aSS. Social
6º SUPlENTE alESSaNdra criSTiNa dE alMEida roMao GBio fiSio
7º SUPlENTE lEilaNE BEaTriZ da SilVa crUZ GcPE ENfErMEira
8º SUPlENTE TaTiaNa da SilVa MENdES dPoG aSS. Social

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 860679
Portaria Nº 924/2022 – GaPe/GP/FscMP, 

de 03 de oUtUBro de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1250018;
rESolVE:
TorNar pública a posse dos membros da comissão interna de Prevenção 
de acidentes – ciPa, no dia 07 de outubro de 2022, em 5º mandato, Ges-
tão 2022/2024 conforme segue:

MeMBros iNdicados - titULares
titULaridade NoMe do serVidor setor carGo
1º PrESidENTE dENiZE Maria coSTa do roSário cSaT TÉc. ENfErMaGEM

2º MEMBro TiTUlar liNa criSTiNa dE PaUla MaGNo cSaT aSS. Social
3º MEMBro TiTUlar caroliNa MESSEdEr ZaHlUTH cSaT PSicÓloGo
4º MEMBro TiTUlar arlETE criSTiNa doS SaNToS cPro TÉc. ENfErMaGEM.
5º MEMBro TiTUlar Maria da coNcEiÇÃo a. BarBoSa cSaT ENfErMEiro
6º MEMBro TiTUlar rEGiNa PaiXÃo dE araÚJo GMEd TÉc. ENfErMaGEM
7º MEMBro TiTUlar EdilENE carrEra PiNTo BaTalHa GMEd TÉc. ENfErMaGEM
8º MEMBro TiTUlar SoNia rEGiNa MoNTEiro dE oliVEira cHiG ENfErMEiro
9º MEMBro TiTUlar SUElENE doS aNJoS SilVa coElHo GEor coNTador
10º MEMBro TiTUlar TaNia Maria doS SaNToS GlaB aSS. adM.

MeMBros iNdicados – sUPLeNtes
1º MEMBro SUPlENTE THaciMara Maria fErrEira BElo cHMU TÉc. ENfErMaGEM
2º MEMBro SUPlENTE flaVio carNEiro loBET ciNf aaP
3º MEMBro SUPlENTE aNa clEidE fErrEira BorGES cSaT aSS. Social
4º MEMBro SUPlENTE faBio ZaMoriM da SilVa GGEd aUX. SErV. coM.
5º MEMBro SUPlENTE aNa lUcia da SilVa BriTo cSaT aSS. Social
6º MEMBro SUPlENTE alESSaNdra criSTiNa dE a. roMao GBio fiSioTEraPEUTa
7º MEMBro SUPlENTE lEilaNE BEaTriZ da SilVa crUZ GcPE ENfErMEiro
8º MEMBro SUPlENTE ricardo NorBErTo S. dE fraNÇa cNUT aaP

MeMBros eLeitos - titULares
1º VicE-PrESidENTE JoSÉ JÚlio doS SaNToS PaNToJa STiH MaQUEiro
2º MEMBro TiTUlar roBSoN WaGNEr raiol da coSTa cSEG MoToriSTa

3º MEMBro TiTUlar ViViaNNE criSTiNa c. r. frEiTaS GSaT aG. adMiNiSTraTiVo

4º MEMBro TiTUlar Maria do Socorro liMa riBEiro GSaT TÉc. SEG. TraBalHo
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5º MEMBro TiTUlar Maria do Socorro caMPoS GoMES GdiE TÉc. ENfErMaGEM
6º MEMBro TiTUlar rEGiNa lUcia ViEira froTa liMa GSaT aaP
7º MEMBro TiTUlar MiGUEl SaloMÃo Q. c. BraNco cTiN aSS. adMiNiSTraTiVo
8º MEMBro TiTUlar SaBriNa coSTa SaNToS GdiE TÉc. ENfErMaGEM
9º MEMBro TiTUlar fláVio HENriQUE doS SaNToS coSTa cSEG MoToriSTa
10º MEMBro TiTUlar JorcilENE alMEida ValENTE GPEd aaP

MeMBros eLeitos – sUPLeNtes 
1º MEMBro SUPlENTE MiGUEl fErNaNdES G. doS SaNToS GfiN aSS. adMiNiSTraTiVo
2º MEMBro SUPlENTE EliNa alMEida aMador GPEd aaP
3º MEMBro SUPlENTE PaTrÍcia do S. NEVES do carMo cTiP TÉc. ENfErMaGEM
4º MEMBro SUPlENTE Maria SaNTaNa dE MElo PaNToJa calc TÉc. ENfErMaGEM
5º MEMBro SUPlENTE PaBlo rodriGo do N. rodriGUES cPEl aSS. adMiNiSTraTiVo
6º MEMBro SUPlENTE MarlY doS SaNToS BENTES GNir aSS. adMiNiSTraTiVo
7º MEMBro SUPlENTE dirlEY aUrEa aTHaidE coSTa ParaPaZ TÉc. ENfErMaGEM
8º MEMBro SUPlENTE SiMoNE da SilVa alVES GaMB TÉc. ENfErMaGEM

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 860680
Portaria Nº 918/2022 – caPe/GP/FscMP, 

de 30 de seteMBro de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o que determina o art. 13 da resolução do cfM 
2152/2016;
coNSidEraNdo os termos da tramitação através do Processo nº 
2022/1251834;
rESolVE:
1. dESiGNar os membros da comissão Eleitoral para organizar, dirigir e 
supervisionar todo o processo eleitoral que tem por objetivo a escolha de 
membros da comissão de Ética Médica desta instituição, sendo composta 
por roseane alves Batista (presidente), Norma do Socorro rodrigues dos 
Santos (Secretária);
2. competirá à comissão organizar, dirigir e supervisionar todo o processo 
eleitoral para escolha de membros da comissão de ética médica deste es-
tabelecimento de saúde;
3. Esta Portaria entrará em vigor com data retroativa a 26/09/2022;
4. revogam-se as disposições em contrário;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 30 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 860683

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

extrato de termo de distrato
Servidor (a): SiMoNE riBEiro ViEira
id. fUNcioNal: 5949570/1
Término de Vínculo: 01/07/2019
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: ENfErMEiro
PaE: 2022/1165225
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 29 de SETEMBro de 2022.

Protocolo: 860656
extrato de termo de distrato
Servidor (a): aNdErSoN ValE dE SoUZa
id. fUNcioNal: 5962553/1
Término de Vínculo: 01/10/2022
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
PaE: 2022/1261367
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 29 de SETEMBro de 2022.

Protocolo: 860662
extrato de termo de distrato
Servidor (a): SaBriNa do Socorro MarQUES dE araUJo
id. fUNcioNal: 5894953/4
Término de Vínculo: 01/10/2022
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: ENfErMEiro
PaE: 2022/1261524
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 29 de SETEMBro de 2022.

Protocolo: 860660

errata
.

errata de Portaria de iNstaUraÇÃo de Processo adMiNistratiVo
PUBLicaÇÃo: 859234, diÁrio oFiciaL Nº 35.136 de 30/09/2022
Nº cNPJ - Pae: 2022/1041105 - aLB eNGeNHaria HosPitaLar
oNde se LÊ: cNPJ/Mf Nº 58.344.359/0001- 66
Leia-se: cNPJ/Mf Nº 03.573.848/0004-40
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 860675

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 04/10/2022
oBJETo: Presente instrumento de apostilamento tem como objetivo a rE-
TificaÇÃo/ModificaÇÃo UNilaTEral da daTa dE aSSiNaTUra coN-
TraTo Nº 093/2022/fScMP, por parte da administração, devendo ser con-
siderada a data de 25 dE MarÇo dE 2022 (ViNTE E ciNco dE MarÇo 
dE doiS Mil E ViNTE E doiS), bem como data de início da vigência do 
contrato, consoante permite o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93.
coNTraTo nº 093/2022 - rEf: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 069/2021/fScMP
PaE Nº 2022/357849
coNTraTada: NorTH diSTriBUidora dE ProdUToS MEdicoS E HoS-
PiTalarES lTda;
cNPJ/Mf sob o n.º 34.175.735/0001-78
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 861102

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 917/2022 – caPe/GP/FscMP, 
29 de seteMBro de 2022.

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1231333;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor MicHEl faBricio riBEiro PadiNHa, Matrícula 
nº 5959565/1, cargo de administrador, cPf: 612.345.402-15, lotado na 
assessoria de Gabinete- NGaB/fScMP, no valor total de r$ 1.000,00 (Mil 
reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

ProGraMa de traBaLHo FoNte de recUrso eLeMeNto de desPesa VaLor
10.302.1507.8288 0269 339030 r$ 1.000,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
45 dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para prestação 
de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo estabelecido 
para aplicação dos recursos.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 29 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 860684

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 928/2022/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a publicação nº 857537 referente ao 1º Termo aditivo 
ao contrato nº 155/2021/fScMP, oriundo do PE SrP nº 017/2021/fScMP, 
doE nº 35.128 do dia 26 de setembro de 2022, cujo objeto é a compra de 
material técnico hospitalar - diversos, firmado entre a FUNDAÇÃO SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará e a empresa diSTriBUidora flaMEd 
HoSPiTalar EirEli.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 861147
Portaria Nº 929/2022/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a publicação nº 857547 referente ao 1º Termo adi-
tivo ao contrato nº 158/2021/fScMP, oriundo do PE SrP nº 017/2021/
fScMP, doE nº 35.128 do dia 26 de setembro de 2022, cujo objeto é a 
compra de material técnico hospitalar - diversos, firmado entre a FUNDA-
ÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará e a empresa PiNHEiroS 
coMÉrcio EirEli.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 861152
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1090/2022 - GaBiNete/aJUr/HeMoPa, 
de 03 de outubro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando que nenhuma sanção poderá ser imposta a servidor público 
sem que se garanta, por intermédio do devido processo legal, o direito de 
defesa a ser exercitado da forma mais ampla possível, conforme o estabe-
lece o art. 5º da constituição federal, reiterado pela lei. 5.810/94;
considerando a necessidade do retorno do trâmite processual da sindicân-
cia administrativa (PaE nº 2021/7559 e anexos).
rESolVE,
i – aUToriZar o retorno do trâmite do processo da sindicância 
administrativa (PaE nº 2021/7559 e anexos), a qual encontrava-se 
sobrestada através da PorTaria Nº 597/2022/aJUr/GaPrE/HEMoPa, de 
25 de maio de 2022;
ii – ProrroGar por mais 20 (vinte) dias o término dos trabalhos da co-
missão de sindicância, a partir de 20 de setembro de 2022.
iii - dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 03 de outubro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 860776
Portaria Nº 1094/2022 – aJUr/GaPre/HeMoPa, 
de 04 outubro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado 
a ampla defesa e contraditório;
considerando que nenhuma sanção poderá ser imposta a servidor público 
sem que se garanta, por intermédio do devido processo legal, o direito de 
defesa a ser exercitado da forma mais ampla possível, conforme o esta-
belece o art. 5º, lV da constituição federal, reiterado pela lei. 5.810/94;
considerando a necessidade de instituição da comissão de Processo ad-
ministrativo disciplinar que irá apurar responsabilidade do servidor M. M. 
r., por supostas infrações praticadas no exercício de suas atribuições, de 
acordo com os arts. 199 e seguintes da lei 5.810/94;
rESolVE,
i – designar os servidores abaixo relacionados, para, sob a presidência do 
primeiro, constituírem a comissão de Processo administrativo disciplinar – 
Pad, que irá apurar eventual responsabilidade do servidor público estadual 
M. M. r, lotado nesta fundação HEMoPa, pelos fatos descritos no Processo 
administrativo Eletrônico – PaE nº 2022/1190669, com prazo de 60 (ses-
senta) dias, contados da data da publicação desta portaria, prorrogáveis 
por igual período:
• MÁRCIO AUGUSTO SOUZA DE AZEVEDO (Presidente)
• OLINDA DA SILVA CAMPOS CARVALHO (Vogal)
• CRISTIANE FERREIRA (Secretária)
ii - dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 04 outubro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 860769

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 1080/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
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 laudo Nº 93023.
rESolVE,
 i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Paulo couto dos Santos Junior, 
matricula n° 5898785/1, cargo de operador de computador, lotada (o) na 
(o), coordenação do Hemocentro regional de castanhal, desta fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 03 
a 16 de janeiro de 2022, laudo Nº 93023.
 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.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 860676
Portaria Nº 1078/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
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 laudo Nº 93595.

rESolVE,
 i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Elcione do Socorro Brito Go-
mes, matricula n° 57204713/1, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada 
(o) na (o), coordenação do Hemocentro regional de castanhal, desta fun-
dação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar 
de 13 de junho a 27 de julho de 2022, laudo Nº 93595.
 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.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 860671
Portaria Nº 1079/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
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 laudo Nº 93488.
rESolVE,
 i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Tatiana rocha Morbach, matri-
cula n° 7000650/1, cargo de auxiliar de administração, lotada (o) na (o), 
coordenação do Hemocentro regional de Marabá, desta fundação centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 05 de agos-
to a 03 de setembro de 2022, laudo Nº 93488.
 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.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 860674

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 101/2022-decorreNte de disPeNsa 
de LicitaÇÃo - Processo adMiNistratiVo Nº 2022/609608.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: f SoT PrESTacao dE SErVicoS MaNUTENÇÃo dE Mo-
VEiS SlU lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o 
nº 40.058.214/0001-33 com sede na r rio Grande, 442- centro açailân-
dia/Ma- cEP: 65930-000, neste ato representada por seu representante 
legal fErNaNdo SErGio dE oliVEira TEiXEira, portador da carteira 
identidade nº 1837366 Pc/Pa, cPf/Mf sob o nº 355.810.342-49, doravan-
te denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços técnicos de dESMoNTaGEM, 
dESlocaMENTo, MoNTaGEM, aTrcaÇÃo E fiXaÇÃo dE ESTaNTES dE 
aÇo coM MEdidaS aProXiMadaS dE 260 cm dE alTUra X 90 cm dE 
larGUra X 45cm de ProfUNdidadE coM 6 PraTElEiraS dUPlaS, no to-
tal de 106 estantes. Este serviço todo será realizado no aNEXo TiMBiraS 
no setor do arcEN – arQUiVo cENTral da fUNdaÇÃo HEMoPa, devido 
a manutenção predial o qual o setor passa.
do PraZo: O contrato firmado junto à vencedora do certame vigorará pelo 
período de 15 (quinze) dias, a contar da data de sua assinatura e garantia 
de 12 (doze) meses;
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária:
Programa de Trabalho: 8338
fonte de recurso: 0103
Natureza de despesa: 339039
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 2.099,86 (dois mil 
e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato o 
servidor responsável pela Gerência de documentação e informação- GE-
doi da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 03 de outubro de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
fernando Sergio de oliveira Teixeira -f SoT PrESTacao dE SErVicoS 
MaNUTENÇÃo dE MoVEiS SlU lTda - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 860843

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 039/2018 
(reF. Proc. 2022/1035173)
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: ff coNTrolE E cErTificaÇÃo lTda (SEccol), pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 11.105.408/0001-44, 
com sede na rua c 27, nº 202, quadra 18, lote 13, Jardim américa, cEP 
nº 74.265-170, Goiânia – Go, neste ato representada por seu represen-
tante legal Senhor fabiano candido, brasileiro, casado, diretor Técnico, 
portador da cédula de identidade nº 32.189.021-8 – SSP/SP, cPf/Mf nº 
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219.771.048-60, residente e domiciliado na rua orlando Pavan, nº 589, 
Jardim Santa isabel, cEP nº 13.185-213, Hortolandia – SP, doravante de-
nominada coNTraTada
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 039/2018, nos termos da lei federal 8.666/93, quanto ao reajuste com 
a variação do iPc-fiPE, correspondente ao percentual de 11, 873440 % 
sobre o contrato originário, e a prorrogação de seu prazo, pelo período de 
12 (doze) meses, ou seja, de 25/10/2022 a 25/10/2023.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$ 
35.425,50 (trinta e cinco mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e cin-
qüenta centavos).
foNTE do rEcUrSo: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contra-
tante, como a seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10302150782930000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 04 de outubro de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
fabiano candido -ff coNTrolE E cErTificaÇÃo lTda (SEccol) - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 860842
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 054/2022 
(reF. Proc. 2022/1082324)
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: H dE f PirES SErViÇoS EirEli, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ sob o nº 18.655.861/0001-73 com sede na rod 
Mario coVaS N° 180 – Bairro coQUEiro – cEP: 66.650-000 – BElEM/
Pa, neste ato representada por seu representante legal HElEN dE faTiMa 
PirES, portador da cédula de identidade nº. 3054608 Pc/Pa, cPf/Mf sob 
o nº. 652.401.032-91, doravante denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato Nº 054/2022, nos termos da lei federal nº 8666/93, especificamente 
quanto ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato – aumento nos 
custos de insumos e de produção do objeto da contratação.
Valor: o valor global deste Termo aditivo, referente ao reequilíbrio eco-
nômico-financeiro do saldo de quantitativo do contrato originário é de R$ 
112.901,50(cento e doze mil e novecentos e um reais e cinqüenta centavos).
foNTE do rEcUrSo: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Programa de Trabalho: 10302150782930000 E 10122129783380000
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 E 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 27 de Setembro de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Helen de fatima Pires -H dE f PirES SErViÇoS EirEli - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 860839
5° terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 126/2021 
(reF. ao Proc. 2022/925798).
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: orBiS ENGENHaria lTda, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ sob o nº 29.860.572/0001-22 com sede na rod. 
augusto Montenegro, n° 3800, Belém/Pa, cEP 66.820-000, neste ato re-
presentada por seu representante legal alysson diego Sousa da cunha, 
portador da cédula de identidade nº 4347555 Pc/Pa, cPf/ME sob o nº 
983.351.382-49, doravante denominada coNTraTada
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato nº 126/2021, nos termos da Lei Federal nº 8666/93 especificamente 
quanto à prorrogação de seu prazo, pelo período de 30 (trinta) dias, ou 
seja, de 27/09/2022 a 27/10/2022, para liquidação de nota fiscal.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$ 
35.190,22 (trinta e cinco mil cento e noventa reais e vinte e dois centavos).
foNTE do rEcUrSo: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contra-
tante, como a seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10302150782890000
Natureza da despesa: 449039
fonte de recurso: 0301000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 26 de Setembro de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
alysson diego Sousa da cunha -orBiS ENGENHaria lTda - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 860836

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 058/2022/HeMoPa
Processo administrativo Eletrônico nº 2022/273454
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 da adjudicação 
referente ao Processo adm. nº 2022/273454 - Pregão Eletrônico Nº 
058/2022 – Aquisição de material gráfico “impressos em geral”, conforme 
especificações e modelo contido no Termo de Referência, pelo período de 
12 (doze) meses:
iTEM ÚNico – Empresa: fPrado EMPrEENdiMENToS EirEli, cNPJ: 
37.294.947/0001-62.
Preço Total: r$ 12.000,00 (doze mil reais).
os autos do Processo administrativo Nº 2022/273454 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 04 de outubro de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 860760

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 1099/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
aNToNio fErNaNdES coSTEira NETo administrador/TES 541955481
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000 269 339039 4000,00
observação: Nº do Processo: 2022/1276962 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 860894
Nº da portaria: 1098/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
aNToNio fErNaNdES coSTEira NETo administrador/TES 541955481
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000 269 339030 4000,00
observação: Nº do Processo: 2022/1276905 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 860891
Nº da portaria: 1097/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSTo da rocHa MoraES TESoUrEiro/ TES 5630878
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000 269 339039 4000,00
observação: Nº do Processo: 2022/1276830 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 860889
Nº da portaria: 1085/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
rEBEca GUErra TriNdadE Gerente/GEiNE 5916429
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000 269 339039 2800,00
observação: Nº do Processo: 2022/1258537 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 860879
Nº da portaria: 1095/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSTo da rocHa MoraES TESoUrEiro/ TES 5630878
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000 269 339030 4000,00
observação: Nº do Processo: 2022/1276788 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 860886
Nº da portaria: 1096/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSTo da rocHa MoraES TESoUrEiro/ TES 5630878
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000 269 339036 4000,00
observação: Nº do Processo: 2022/1276878 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 860887

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 560, de 04 de oUtUBro de 2022.
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 28 
de janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022.
PaE: 2022/1213174
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rESolVE:
dESiGNar o (a) servidor(a) aNdrEia GoNcalVES dE carValHo – Mat. 
54185973/ 5 – para responder pela Chefia do Núcleo de Gestão de Pesso-
as – NUGEPES da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, a contar de 14/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fHcGV

Protocolo: 860794
Portaria Nº 536 de 04 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Go-
vernamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE. Nº 34.848 de 
31.01.2022.
cESSar, os efeitos da PorTaria N° 547 de 04.08.2021, publicada em 
d.o.E. n° 34.663 de 09.08.2021 que designou servidores para compor a 
Comissão Executiva do Processo Seletivo Simplificado da FPEHCGV;
dESiGNar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do 
primeiro, compor a Comissão Executiva do Processo Seletivo Simplificado 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.

NoMe Matrícula
aNdrÉa GoNÇalVES dE carValHo 54185973

aNToNio KlEBErSoN fErrEira dE liMa 54191605/1
EdiaNE VaNiSE PiNHEiro caValcaNTE 54187937/2

Maria do PErPÉTUo Socorro SaNTiaGo SilVa NaSciMENTo 351237/6
MarGarETH Maria BraUN GUiMarÃES iMBiriBa 5091551/1

MoNica floricE alBUQUErQUE alENcar 54193861/1
TaTiaNa VEra PiNHEiro rEiS 5829887/2
caMila BarBoSa fErrEira 55208912/1

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 860922
Portaria Nº 562, de 04 de oUtUBro de 2022.
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
considerando os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1076256.
rESolVE:
rEMoVEr, em comum acordo, o(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), lo-
tado(a) no(a) Serviço de clínica Ginecológica e obstetrícia para o(a) dire-
toria Técnica/cHMl, retroagindo seus efeitos a 25/08/2022. 

MatrÍcULa NoMe carGo
55208855/ 1 iVETE MEdEiroS MaUricio cHEfE dE SErVico

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV
Portaria N° 563, 04 de oUtUBro de 2022.
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto Governamental de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE n° 
34.848 de 31/01/2022.
PaE: 2022/1233808
rESolVE:
dESiGNar, o servidor adiB KoUrY JUNior, Medico, Mat. 57192995/ 1, 
para assumir a responsabilidade Técnica da Endovascular da fundação Pú-
blica Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, a contar de 01/10/2022.
dESiGNar, o servidor GlaUco doS SaNToS MElo, Medico, Mat. 54193843, 
para assumir a responsabilidade Técnica da cirurgia Vascular da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, a contar de 01/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 860980

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N° 542, de 30 de seteMBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar a Servidora daniela Smith Brito (matrícula n° 54195001/1), para 
acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 278/2022 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
ToS lTda
oBJETo: aquisição Emergencial através de dispensa de licitação de me-
dicamento clínico para 60 dias de atendimento das clínicas, unidades de 
terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
ViGÊNcia: início em 30/09/2022 e término em 29/11/2022.
ProcESSo: 2022/923027.
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 101/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 860623

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor.
ato: diSTraTo
Término de vínculo: 01/10/2022
Tipo: diSTraTo a PEdido dE SErVidor
Servidor Temporário: lUcaS da SilVa MUNiZ
Órgão/cargo: TEraPEUTa ocUPacioNal/ fPEHcGV
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente/fHcGV

Protocolo: 860814

coNtrato
.

coNtrato Nº 278/2022
Valor: r$22.080,00 (vinte e dois mil e oitenta mil reais)
objeto: aquisição Emergencial através de dispensa de licitação de medica-
mento clínico para 60 dias de atendimento das clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
data de assinatura: 30/09/2022
Vigência: início em 30/09/2022 e término em 29/11/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261, 0269, 0103, 0149
origem do recurso: Estadual
NoME: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda
Endereço: ESTrada do cUrUcaMBa - cUrUcaMBa
Telefone: (91)3282-0206
E-mail: altamedltda@gmail.com
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 860620
contrato N° 250/2022
Classificação do Objeto. Outros
objeto: o presente contrato tem por objeto a aquisição de compressa e as-
semelhados, 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 – fPHcGV
Valor Total: r$ 742.558,00 (SETEcENToS E QUarENTa E doiS Mil QUi-
NHENToS E ciNQUENTa E oiTo rEaiS)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 81/2022
data assinatura: 29/09/2022
Vigência: início em 29/09/2022 e término em 27/09/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.3020.1507.8288 e/ou 10.302.1507.7684;
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103; 02699, 0349009750.
coNTraTado:
Nome: M MEd coMErcial dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTala-
rES - EirEli
ENdErEÇo: rua 09 Qd 55 a lt 9 Vila BraSilia - df
TElEfoNE: (62) 3981-1300
E-Mail: licitacao@mmedicamentos.com.br
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 860896

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1°
data da assinatura: 04/10/2022
Vigência: 06/10/2022 à 05/04/2023
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: A prorrogação da vigência do contrato n° 359/2021, na forma 
da sua cláUSUla Viii – da ViGÊNcia E alTEraÇÕES.
contrato: 359/2021
Exercício: 2022
contratado: NoXTEc SErViÇoS lTda.
Endereço: rUa doMiNGoS JoSE MarTiNS Nº 75, Sala 501, Bairro: rEcifE
cep: 50.030-200
Telefone: (81) 3127 2394
ordenadora: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 861088
termo aditivo: 1°
data da assinatura: 30/09/2022
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da 
vigência do contrato n° 148/2022, na forma da sua cláUSUla SEGUNda 
– da ViGÊNcia E alTEraÇÕES.
fica prorrogada a vigência do contrato nº 148/2022, pelo período de 60 
(sessenta) dias, de 02/10/2022 a 01/12/2022 nos termos do art. 57, inciso 
ii, da lei nº. 8.666/93.
contrato: 148/2022
Exercício: 2022
contratado: aac coMÉrcio E SErViÇo dE PlaNTaS EirEli
Endereço: avenida Eng. fernando Guilhon, 1781-a-alToS
cEP: 66045-200
Telefone: (91) 3352-8913
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 861150
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 126/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de fórmulas in-
fantis, para uso de lactentes e crianças internadas na fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor GloBal VENcEdor

1. 

fórmula de nutrientes para recém-nascidos de baixo 
peso, com proteína extensamente hidrolisada para ser 
acrescida ao leite materno. caixa com apresentação 

de sachê de 1 g.

06 r$ 2.136,00

diSTriBUidora 
HoSPiTalar ra-

MoS E MENdoNca 
lTda

2. fórmula infantil c/ ferro p/ pré-maturos e / ou rN de 
baixo peso c/ 400 g. 180 r$ 15.183,00 NUTriViTTa HoSPi-

Talar EirEli

3. 

fórmula de transição para prematuro com adição de 
lc-PUfaS ligados aos fosfolipídeos, prebióticos e TcM. 
aporte adequado de vitaminas , minerais , oligoele-

mentos e aminoácidos com 400g.

12 r$ 999,60 NUTriViTTa HoSPi-
Talar EirEli

4. 
fórmula infantil com ferro p/ lactentes, com 

prebióticos, c/ lc-PUfaS (dHa/ara) de 0 a 6 meses 
com 400 g.

360 r$ 11.448,00 NUTriViTTa HoSPi-
Talar EirEli

5. 
fórmula infantil c/ ferro para lactentes, com prebióti-
cos, c/ lc-PUfaS (dHa/ara), a partir do 6º mês. lata 

a partir de 400 g.
240 r$ 7.944,00 NUTriViTTa HoSPi-

Talar EirEli

6. fórmula infantil s/ lactose à base de leite de vaca 
c/ 400 g. 420 r$ 11.152,20

diSTriBUidora 
HoSPiTalar raMoS 
E MENdoNca lTda

7. fórmula infantil à base de proteína isolada de soja c/
ferro para lactentes de 6-12 meses c/ 400 g 06 r$ 201,90 NUTriViTTa HoSPi-

Talar EirEli

8. fórmula infantil c/ ferro para lactentes (anti-regurgi-
tação) c/ 400 g. 12 r$ 571,20 NUTriViTTa HoSPi-

Talar EirEli

9. 

fórmula infantil semi-elementar, desde o nascimento, 
100% proteína hidrolisada do soro do leite, hipoa-

lergênica c/ ferro para lactentes, c/ dHa e ara sem 
sacarose e sem adição de lactose c/ 400 g.

180 r$ 22.626,00 NUTriViTTa HoSPi-
Talar EirEli

10. 

fórmula elementar à base de 100% de aminoácidos 
livres, nutricionalmente completa, com nucleotídeos, 
não alergênica, para crianças de 0 a 36 meses com 

diagnóstico de alergia a proteína ao leite de vaca e/ou 
distúrbios da digestão e absorção. isenta de proteínas 
lácteas, lactose, sacarose, galactose e frutose, com 
teores de nutrientes atendendo aos valores mínimos 

e máximos do codex alimentarius fao/oMS para 
vitaminas e minerais, com 400g.

24 r$ 5.415,60 NUTriViTTa HoSPi-
Talar EirEli

11. 

fórmula elementar à base de 100% de aminoácidos 
livres, 100% de lipídeos de origem vegetal, nutri-
cionalmente completa, isenta de sacarose, lactose 
e glúten, com teores de nutrientes atendendo aos 
valores mínimos e máximos do codex alimentarius 
fao/oMS para vitaminas e minerais. Usado desde o 

nascimento c/ 400 g.

48 r$ 10.944,00 NUTriViTTa HoSPi-
Talar EirEli

12. 

fórmula elementar à base de 100% de aminoácido 
livre, 100% de lipídeos de origem vegetal nutricional-
mente completa, isenta de sacarose, lactose e glúten, 
com teores de nutrientes atendendo aos valores míni-
mos e máximos do codex alimentarius fao/oMS para 

vitaminas e minerais para crianças até 10 anos.

06 r$ 1.374,00 NUTriViTTa HoSPi-
Talar EirEli

13. 

Mistura para preparo de mingau à base de amino-
ácidos livres para dieta com restrição de proteínas 

integras e hidrolisadas. Sem sabor. lata com aproxi-
madamente 400 g.

06 r$ 1.251,00 NUTriViTTa HoSPi-
Talar EirEli

14. 

fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 meses, hi-
percalórica, com proteína a partir de 10%. com adição 

de lcPufas, nucleotídeos e prebióticos (GoS/foS). 
Baixa osmolaridade. isenta de sacarose. Sem sabor. 

lata de aproximadamente 400 g.

300 r$ 38.535,00 NUTriViTTa HoSPi-
Talar EirEli

15. 
fórmula infantil para crianças de primeira infância de 
1 a 3 anos de idade, com dHa e ara, prebióticos, lata 

de 400 a 800g.
60 r$ 5.313,00 NUTriViTTa HoSPi-

Talar EirEli

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 126/fHcGV/2022:
r$ 135.094,50 (cento e trinta e cinco mil, noventa e quatro reais e cin-
quenta centavos)
Belém/Pa, 04 de outubro de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 861128
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 90/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de Sondas, para atender a necessidade de 12 (doze) 
meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM Lote esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor 
UNitÁrio VeNcedor

1. 

01

Sonda de aspiração traqueal, 
descartável, estéril, em embalagem 

individualizada, no tamanho: 4
1400 r$ 0,54

dE PaUli coMErcio rEPrE-
SENTacao iMPorTacao E 

EXPorTacao lTda

2. 
Sonda de aspiração traqueal, 

descartável, estéril, em embalagem 
individualizada, no tamanho: 6

35000 r$ 0,63
E PaUli coMErcio rEPrE-
SENTacao iMPorTacao E 

EXPorTacao lTda

3. 
Sonda de aspiração traqueal, 

descartável, estéril, em embalagem 
individualizada, no tamanho: 8

18700 r$ 0,63
E PaUli coMErcio rEPrE-
SENTacao iMPorTacao E 

EXPorTacao lTda

4. 
Sonda de aspiração traqueal, 

descartável, estéril, em embalagem 
individualizada, no tamanho: 10

5000 r$ 0,61
E PaUli coMErcio rEPrE-
SENTacao iMPorTacao E 

EXPorTacao lTda

5. 
Sonda de aspiração traqueal, 

descartável, estéril, em embalagem 
individualizada, no tamanho: 12

25000 r$ 0,69
E PaUli coMErcio rEPrE-
SENTacao iMPorTacao E 

EXPorTacao lTda

6. 
Sonda de aspiração traqueal, 

descartável, estéril, em embalagem 
individualizada, no tamanho: 14

26500  r$ 0,75
E PaUli coMErcio rEPrE-
SENTacao iMPorTacao E 

EXPorTacao lTda

7. 
Sonda de aspiração traqueal, 

descartável, estéril, em embalagem 
individualizada, no tamanho: 16

1800  r$ 0,80
E PaUli coMErcio rEPrE-
SENTacao iMPorTacao E 

EXPorTacao lTda

8. 

02

Sonda endotraqueal sem balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 3,0mm

300 r$ 5,68 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

9. 

Sonda endotraqueal sem balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 3,5mm

1400 r$ 4,73 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

10. 

Sonda endotraqueal sem balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 4,0mm

600 r$ 4,73 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

11. 

Sonda endotraqueal sem balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 4,5mm

500 r$ 4,73 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

12. 

Sonda endotraqueal sem balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 5,0mm

250 r$ 4,73 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

13. 

Sonda endotraqueal sem balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 5,5mm

120 r$ 4,73 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

14. 

03

Sonda endotraqueal com balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 5,0mm

255  item cancelado no julgamento

15. 

Sonda endotraqueal com balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 5,5mm

300  item cancelado no julgamento

16. 

Sonda endotraqueal com balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 6,0mm

200  item cancelado no julgamento

17. 

Sonda endotraqueal com balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 6,5mm

300  item cancelado no julgamento

18. 

Sonda endotraqueal com balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 7,0mm

1000  item cancelado no julgamento

19. 

Sonda endotraqueal com balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 7,5mm

1800  item cancelado no julgamento

20. 

Sonda endotraqueal com balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 8,0mm

1500  item cancelado no julgamento

21. 

Sonda endotraqueal com balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 8,5mm

500  item cancelado no julgamento

22. 

Sonda endotraqueal com balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 9,0mm

240  item cancelado no julgamento
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23. 

04

Sonda endotraqueal aramada com 
balão em PVc transparente, estéril, 
embalada em papel grau cirúrgico, 
com diâmetro interno no tamanho: 

6,5mm

15  item cancelado no julgamento

24. 

Sonda endotraqueal aramada com 
balão em PVc transparente, estéril, 
embalada em papel grau cirúrgico, 
com diâmetro interno no tamanho: 

7,0mm

15  item cancelado no julgamento

25. 

Sonda endotraqueal aramada com 
balão em PVc transparente, estéril, 
embalada em papel grau cirúrgico, 
com diâmetro interno no tamanho: 

7,5mm

15  item cancelado no julgamento

26. 

Sonda endotraqueal aramada com 
balão em PVc transparente, estéril, 
embalada em papel grau cirúrgico, 
com diâmetro interno no tamanho: 

8,0mm

15  item cancelado no julgamento

27. 

Sonda endotraqueal aramada com 
balão em PVc transparente, estéril, 
embalada em papel grau cirúrgico, 
com diâmetro interno no tamanho: 

8,5mm

15  item cancelado no julgamento

28. 

05

Sonda uretral em PVc, descartável, 
atóxico, siliconizada, estéril, conector 
com tampa fixa, embalada individual-

mente, no tamanho: 4

1500  item cancelado no julgamento

29. 

Sonda uretral em PVc, descartável, 
atóxico, siliconizada, estéril, conector 
com tampa fixa, embalada individual-

mente, no tamanho: 6

4100  item cancelado no julgamento

30. 

Sonda uretral em PVc, descartável, 
atóxico, siliconizada, estéril, conector 
com tampa fixa, embalada individual-

mente, no tamanho: 8

5000  item cancelado no julgamento

31. 

Sonda uretral em PVc, descartável, 
atóxico, siliconizada, estéril, conector 
com tampa fixa, embalada individual-

mente, no tamanho: 10

1200  item cancelado no julgamento

32. 

Sonda uretral em PVc, descartável, 
atóxico, siliconizada, estéril, conector 
com tampa fixa, embalada individual-

mente, no tamanho: 12

2800  item cancelado no julgamento

33. 

Sonda uretral em PVc, descartável, 
atóxico, iliconizada, estéril, conector 

com tampa fixa, embalada individual-
mente, no tamanho: 14

3100  item cancelado no julgamento

34. 

Sonda uretral em PVc, descartável, 
atóxico, siliconizada, estéril, conector 
com tampa fixa, embalada individual-

mente, no tamanho: 16

1500  item cancelado no julgamento

35. 

06

Sonda vesical de foley em silicone 
atóxico, apirogênico, estéril, com 
balão de 1,5-5ml, com duas vias, 

válvula luer, embalada em papel grau 
cirúrgico, nos tamanhos: 6

450 r$ 12,59 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

36. 

Sonda vesical de foley em silicone 
atóxico, apirogênico, estéril, com 
balão de 1,5-5ml, com duas vias, 

válvula luer, embalada em papel grau 
cirúrgico, nos tamanhos: 8

400 r$ 12,59 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

37. 

07

Sonda vesical de foley em látex ató-
xico, apirogênico, siliconizada, estéril, 
com balão de 5-15ml, com duas vias, 
válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 8

450  item cancelado no julgamento.

38. 

Sonda vesical de foley em látex ató-
xico, apirogênico, siliconizada, estéril, 
com balão de 5-15ml, com duas vias, 
válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 10

750  item cancelado no julgamento.

39. 

Sonda vesical de foley em látex ató-
xico, apirogênico, siliconizada, estéril, 
com balão de 5-15ml, com duas vias, 
válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 12

600  item cancelado no julgamento.

40. 

Sonda vesical de foley em látex ató-
xico, apirogênico, siliconizada, estéril, 
com balão de 5-15ml, com duas vias, 
válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 14

1450  item cancelado no julgamento.

41. 

Sonda vesical de foley em látex ató-
xico, apirogênico, siliconizada, estéril, 
com balão de 5-15ml, com duas vias, 
válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 16

1900  item cancelado no julgamento.

42. 

Sonda vesical de foley em látex ató-
xico, apirogênico, siliconizada, estéril, 
com balão de 5-15ml, com duas vias, 
válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 18

800  item cancelado no julgamento.

43. 

Sonda vesical de foley em látex ató-
xico, apirogênico, siliconizada, estéril, 
com balão de 5-15ml, com duas vias, 
válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 20

700  item cancelado no julgamento.

44. 

Sonda vesical de foley em látex ató-
xico, apirogênico, siliconizada, estéril, 
com balão de 5-15ml, com três vias, 

Válvula luer, embalada em papel grau 
cirúrgico, nos tamanhos: 20

300  item cancelado no julgamento.

45. 

Sonda vesical de foley em látex ató-
xico, apirogênico, siliconizada, estéril, 
com balão de 5-15ml, com três vias, 

Válvula luer, embalada em papel grau 
cirúrgico, nos tamanhos: 22

570  item cancelado no julgamento.

46. 

08

Sonda para oxigenoterapia tipo 
óculos, silicone, estéril, descartável, 
embalado individualmente neonatal

7500  item cancelado no julgamento.

47. 
Sonda para oxigenoterapia tipo óculos 
em PVc, estéril, descartável, embala-

do individualmente adulto
15000  item cancelado no julgamento.

48. 

09

Sonda nasogástrica longa em PVc, 
atóxica, siliconizada, descartável, es-
téril, conector com tampa, embalada 

individualmente, no tamanho: 6

420 r$ 0,81 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

49. 

Sonda nasogástrica longa em PVc, 
atóxica, siliconizada, descartável, es-
téril, conector com tampa, embalada 

individualmente, no tamanho: 8

810 r$ 0,88 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

50. 

Sonda nasogástrica longa em PVc, 
atóxica, siliconizada, descartável, es-
téril, conector com tampa, embalada 

individualmente, no tamanho: 10

1300 r$ 0,93 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

51. 

Sonda nasogástrica longa em PVc, 
atóxica, siliconizada, descartável, es-
téril, conector com tampa, embalada 

individualmente, no tamanho: 12

850 r$ 1,08 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

52. 

Sonda nasogástrica longa em PVc, 
atóxica, siliconizada, descartável, es-
téril, conector com tampa, embalada 

individualmente, no tamanho: 14

1250 r$ 1,21 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

53. 

Sonda nasogástrica longa em PVc, 
atóxica, siliconizada, descartável, es-
téril, conector com tampa, embalada 

individualmente, no tamanho: 16

1100 r$ 1,32 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

54. 

Sonda nasogástrica longa em PVc, 
atóxica, siliconizada, descartável, es-
téril, conector com tampa, embalada 

individualmente, no tamanho: 18

1900 r$ 1,46 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

55. 

Sonda nasogástrica longa em PVc, 
atóxica, siliconizada, descartável, es-
téril, conector com tampa, embalada 

individualmente, no tamanho: 20

4250  r$ 1,59 aMaZoN MEdical carE 
EirEli
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56. 

10

Sistema fechado de aspiração traqueal 
estéril, descartável, cânula com co-

nector de articulação dupla, conector 
em “Y” com duplo giro para conexão 
ao tubo endotraqueal e ao circuito do 
ventilador mecânico, via de irrigação/
instilação com válvula anti-refluxo, 
válvula para controle de vácuo com 
trava por pressão e tampa protetora 
na extremidade distal, sonda com 

capa protetora transparente, válvula 
de sucção com trava de segurança 
para uso em tubo orotraqueal no 

tamanho de 6fr

75 r$ 45,88 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

57. 

Sistema fechado de aspiração traqueal 
estéril, descartável, cânula com co-

nector de articulação dupla, conector 
em “Y” com duplo giro para conexão 
ao tubo endotraqueal e ao circuito do 
ventilador mecânico, via de irrigação/
instilação com válvula anti-refluxo, 
válvula para controle de vácuo com 
trava por pressão e tampa protetora 
na extremidade distal, sonda com 

capa protetora transparente, válvula 
de sucção com trava de segurança 
para uso em tubo orotraqueal no 

tamanho de 8fr

60 r$ 45,88 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

58. 

Sistema fechado de aspiração traqueal 
estéril, descartável, cânula com co-

nector de articulação dupla, conector 
em “Y” com duplo giro para conexão 
ao tubo endotraqueal e ao circuito do 
ventilador mecânico, via de irrigação/
instilação com válvula anti-refluxo, 
válvula para controle de vácuo com 
trava por pressão e tampa protetora 
na extremidade distal, sonda com 

capa protetora transparente, válvula 
de sucção com trava de segurança 
para uso em tubo orotraqueal no 

tamanho de 10fr

75 r$ 45,88 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

59. 

Sistema fechado de aspiração traqueal 
estéril, descartável, cânula com co-

nector de articulação dupla, conector 
em “Y” com duplo giro para conexão 
ao tubo endotraqueal e ao circuito do 
ventilador mecânico, via de irrigação/
instilação com válvula anti-refluxo, 
válvula para controle de vácuo com 
trava por pressão e tampa protetora 
na extremidade distal, sonda com 

capa protetora transparente, válvula 
de sucção com trava de segurança 
para uso em tubo orotraqueal no 

tamanho de 12fr

255 r$ 45,88 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

60. 

Sistema fechado de aspiração traqueal 
estéril, descartável, cânula com co-

nector de articulação dupla, conector 
em “Y” com duplo giro para conexão 
ao tubo endotraqueal e ao circuito do 
ventilador mecânico, via de irrigação/
instilação com válvula anti-refluxo, 
válvula para controle de vácuo com 
trava por pressão e tampa protetora 
na extremidade distal, sonda com 

capa protetora transparente, válvula 
de sucção com trava de segurança 
para uso em tubo orotraqueal no 

tamanho de 14fr

255 r$ 45,88 aMaZoN MEdical carE 
EirEli

61. 

11

Sistema fechado de aspiração 
traqueal estéril, descartável, cânula 
com conector de articulação dupla, 

conector em “Y” com duplo giro para 
conexão a cânula e ao circuito do 

ventilador mecânico, via de irrigação/
instilação com válvula anti-refluxo, 
válvula para controle de vácuo com 
trava por pressão e tampa protetora 
na extremidade distal, sonda com 

capa protetora transparente, válvula 
de sucção com trava de segurança 

para uso em cânula de traqueostomia 
no tamanho de 8fr

60  item cancelado no julgamento

62. 

Sistema fechado de aspiração 
traqueal estéril, descartável, cânula 
com conector de articulação dupla, 

conector em “Y” com duplo giro para 
conexão a cânula e ao circuito do 

ventilador mecânico, via de irrigação/
instilação com válvula anti-refluxo, 
válvula para controle de vácuo com 
trava por pressão e tampa protetora 
na extremidade distal, sonda com 

capa protetora transparente, válvula 
de sucção com trava de segurança 

para uso em cânula de traqueostomia 
no tamanho de 10fr

60  item cancelado no julgamento

63. 

Sistema fechado de aspiração 
traqueal estéril e descartável, cânula 
com conector de articulação dupla, 

conector em “Y” com duplo giro para 
conexão a cânula e ao circuito do 

ventilador mecânico, via de irrigação/
instilação com válvula anti-refluxo, 
válvula para controle de vácuo com 
trava por pressão e tampa protetora 
na extremidade distal, sonda com 

capa protetora transparente, válvula 
de sucção com trava de segurança 

para uso em cânula de traqueostomia 
no tamanho de 12fr

90  item cancelado no julgamento

64. 

Sistema fechado de aspiração 
traqueal estéril, descartável, cânula 
com conector de articulação dupla, 

conector em “Y” com duplo giro para 
conexão a cânula e ao circuito do 

ventilador mecânico, via de irrigação/
instilação com válvula anti-refluxo, 
válvula para controle de vácuo com 
trava por pressão e tampa protetora 
na extremidade distal, sonda com 

capa protetora transparente, válvula 
de sucção com trava de segurança 

para uso em cânula de traqueostomia 
no tamanho de 14fr

90  item cancelado no julgamento

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 90/fHcGV/2022:
r$ 150.892,20 (cento e cinquenta mil, oitocentos e noventa e dois reais 
e vinte centavos).
Belém/Pa, 03 de outubro de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 860963
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 105/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais de 
higiene pessoal para reposição, abastecimento e distribuição para os pa-
cientes internados nesta fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. Sabonete comum em barra 90g 3.000 iTEM caNcElado

2. Creme dental com flúor e cálcio 90g 3.000 r$ 10.170,00 SUcESSo coMErcio E 
SErVicoS lTda

3. Escova dental, cerda macia, adulto 4.000 r$ 5.760,00 coMPaNHia do PaPEl 
EirEli

4. absorvente higiênico, tripla proteção, com abas 3.000 r$ 7.920,00$ BoM BoNS E dEScarTa-
VEiS EirEli

5. desodorante spray, 90ml, com perfume 3.000 r$ 14.400,00 P N S SEaBra

6. 
Barbeador com 03 lâminas, descartável, 
em plástico, com fita lubrificante e cabo 

antiderrapante
17.000 r$ 34.170,00

aVf coMErcio dE Pro-
dUToS dE MEdicaMEN-
ToS E farMacEUTicoS 

EirEli
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ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 105/fHcGV/2022:
r$ 72.420,00 (Setenta e dois mil, quatrocentos e vinte reais)
Belém/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 860967

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 167/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 167/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 102/2022/fPEHcGV, Processo nº 2022/393804, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 11/08/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Marcapassos Temporários, por um período 
de 12 (doze) meses na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPEHcGV) EMPrESa: BioMEdical ProdUToS ciENTÍfi-
coS MÉdicoS E HoSPiTalarES S.a,. pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 19.848.316/0001-66, inscrição Estadual nº 
062.441.707.0023, com sede na rua dr. álvaro camargos. Nº 1236 – São 
João Batista – Belo Horizonte/MG, E-mail: biolicitacao@biomedical.com.br.

iteM descriÇÃo QUaNti-
dade UNid

VaLor
UNitÁ-

rio

VaLor
totaL

01
caTETEr ElETrodo TEMP coM iNTrodUTor, 5fr 

110/125cM GUia J 45 c/SlEEVE/caMiSa rMS: 
10256400025

90 UNd r$ 790,00 r$ 71.100,00

02 caTETEr ElETrodo TEMP coM iNTrodUTor, 6fr 
110/125cM GUia J 45 c/SlEEVE/caMiSa 150 UNd r$ 790,00 r$ 118.500,00

 Valor GloBal: r$ 189.600,00

* o valor global estimado desta ata é r$189.600,00 (cento e oitenta e 
nove mil e seiscentos reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 860663
LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias (PaE: 2022/1206325)
Nome: diElSoN da coSTa ViaNa
Matrícula: 5955531/ 2
cargo:/lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM/fHcGV
Período: 10/09/2022 a 17/09/2022.
Grau de parentesco: GENiTor
N° da certidão: 068510 01 55 2022 4 00014 016 0005126 46
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente/fHcGV

Protocolo: 860812

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 056 de 04 de oUtUBro de 2022.
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas através da PorTaria N° 210/2021/ccG, de 
08 de fevereiro de 2021, publicada no doE n°34.486 de 09/02/2021.
coNSidEraNdo os Processos n Nº2016/460751 e 2018/13132 no qual 
diz respeito à Sindicância administrativa, instaurado por meio da Portaria 
nº040, de 09/08/2022 doE: 35.074 de 10/08/2022, prorrogado pela 
PorTaria Nº 048 de 05/09/2022 doE: 35.106 de 06/09/2022 para apurar 
indícios de irregularidade administrativa.
coNSidEraNdo que, mesmo após todos os esforços empreendidos por 
esta comissão, não foi possível a conclusão dos trabalhos;
rESolVE:
redesignar por mais 30 (trinta) dias a comissão de Sindicância adminis-
trativa, até a conclusão dos trabalhos, constituída pelos servidores, criS-
TiaNE SEriQUE MoNTEiro, odontóloga, Mf nº 57174941-1, EMErSoN 
SaNTiaGo MoNTEiro, agente administrativo, Mf nº 5808987-2, e EliUdY 
DA SILVA BRANDÃO, Agente Administrativo, MF nº 5913561-1, com a fina-
lidade de ultimar a elaboração do relatório final, com base nos trabalhos 
de apuração dos fatos descritos nos autos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS PÚ-
Blica, 04/10/2022
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis.

Protocolo: 861092

secretaria de estado
de traNsPortes

.

assunto: Licença Prêmio
Portaria Nº 380 de 29 de seteMBro de 2022
Servidor (a): JoSE Maria SiQUEira da SilVa
id. funcional: 3274942/1
cargo: auxiliar de administração
Período: 19.09 a 18.10.2022
Nº de dias: 30 (trinta)
Triênio: 21/06/2015 a 21/06/2018
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 381 de 03 de oUtUBro de 2022
Servidor (a): JUliETa PErEira GoMES
id. funcional: 3274934/1
cargo: auxiliar de administração
Período: 03.10 a 01.12.2022
Nº de dias: 60 (sessenta)
Triênio: 10/06/2007 a 09/06/2010
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 861066

FÉrias
.

Portaria Nº 384 de 04 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,
resolve:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta 
Secretaria, referente ao mês de JaNEiro /2023, conforme relação anexa.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 04 /10/ 2022
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro
anexo da Portaria Nº 384 de 04 de outubro de 2022

Nº MatricULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

1 2024535/1 JoSE GaUdENco Barrio MENEScal 23.09.2020 a 22.09.2021 02 a 31.01.23

2 5926310/4 THaNYSE KaroliNE SilVa PESSoa 03.08.2021 a 02.08.2022 02 a 31.01.23

3 5692229/4 MarilEY KaTia aGUiar da SilVa 08.01.2022 a 07.01.2023 09.01 a 07.02.23

4 5946056/3 aNa caroliNa riBEiro rodriGUES 01.09.2021 a 31.08.2022 02 a 31.01.23

5 2035391/1 aNToNio NoE carValHo dE fariaS 06.12.2021 a 05.12.2022 02 a 31.01.23

6 54188959/4 MarcElla VoN PaUMGarTTEN roSSY 
fiGUEirEdo 08.01.2022 a 07.01.2023 02 a 31.01.23

7 3274691/1 Maria oliVia BarBoSa dE liMa 01.01.2021 a 31.12.2021 02 a 31.01.23

8 3278190/1 fraNciSco rUBiNaldo alVES rodriGUES 19.12.2021 a 18.12.2022 02 a 31.01.23

9 2048760/1 oTaVio PalMEira GrEidiNGEr 13.11.2020 a 12.11.2021 02 a 31.01.23

10 5953331/1 adriaNa lEal fErrEira 01.09.2021 a 31.08.2022 02 a 31.01.23

11 5883989/2 adriaNa NaZarE MoTTa dE SoUZa 31.03.2021 a 30.03.2022 02 a 31.01.23

12 3277712/1 Eli roSa aZEVEdo MoNTEiro 07.05.2021 a 06.05.2022 02 a 31.01.23

13 2050471/2 TaNia Maria PaES BarBoSa 01.08.2021 a 31.07.2022 06.01 a 04.02.23

14 3277593/1 ValENTiNa dE oliVEira SoUZa 13.03.2021 a 12.03.2022 02 a 31.01.23

15 5104548/1 EdilSoN alVES aMoraS 21.09.2021 a 20.09.2022 02 a 31.01.23

16 3277232/1 JoSE WaNdErlEY lEiTE 11.06.2020 a 10.06.2021 02 a 31.01.23

17 2048485/1 alVaro MEdEiroS da SilVa 01.09.2021 a 31.08.2022 02 a 31.01.23

18 2043726/1 aNToNio PiNHEiro dE SoUZa 01.07.2021 a 30.06.2022 02 a 31.01.23

19 2043840/1 BENEdiTo aSSUNcao dE SoUSa 01.07.2021 a 30.06.2022 02 a 31.01.23

20 2044072/1 JoSE Maria MarQUES dE oliVEira 01.09.2020 a 31.08.2021 02 a 31.01.23

21 2032120/1 Maria HElENa doS rEiS TEiXEira 11.04.2021 a 10.04.2022 02 a 31.01.23

22 2035502/1 carloS aNToNio PErEira lUZ 01.02.2021 a 31.01.2022 02 a 31.01.23

23 2035626/1 Joao daVid dE liMa rEiS 05.01.2022 a 04.01.2023 06.01 a 04.02.23

Protocolo: 861072
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AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

errata
.

Portaria N° 846/2022, publicada no doe N° 35.140 do dia 04 
de oUtUBro de 2022, sob o número de Protocolo: 860331. oNde 
se LÊ: lEWiSoN lEVY corrEa Leia se: lEWiSoN lEVY corrEa coSTa 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E 
coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo-diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 860875

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

errata do 4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 115/2020-sedaP
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
coNTraTada: casa Nova construtora Eireli, cNPJ nº 08.811.324/0001-11
onde se lê:
cLÁUsULa seGUNda - da ProrroGaÇÃo
2.1. Pelo presente instrumento a vigência originária do contrato nº 
115/2020-SEDAP fica prorrogada por mais 02(dois) meses, a contar de 
01/07/2022 até 30/08/2022.
Leia-se:
cLÁUsULa seGUNda - da ProrroGaÇÃo
2.1. Pelo presente instrumento a vigência originária do contrato nº 
115/2020-SEDAP fica prorrogada por mais 02(dois) meses, a contar de 
01/07/2022 até 30/09/2022.
data de assinatura: 04/10/2022
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 860722

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° terMo aditiVo ao coNtrato N° 109/2021 - sedaP
oBJETo: ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia do coNTraTo N° 
109/2021-SEdaP.
PraZo dE ViGÊNcia: 01/10/2022 À 30/09/2023.
daTa dE aSSiNaTUra: 27/09/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: aÇÃo: 8338; NaTUrEZa da dESPESa: 
339039; foNTE dE rEcUrSo: 0101; fUNcioNal ProGraMáTica: 
20.122.1297.8338.
coNTraTado: coMPaNHia dE SaNEaMENTo do Pará – coSaNPa
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: aV. MaGalHÃES BaraTa, Nº 1201, Bairro dE SÃo BráS, BElÉM–Pa.
ordENador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 860630

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 862/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019 BENEficiário:Max 
Miguel Pardal Possas . carGo: Técnico em Gestão de infra-estrutura – 
Eng civil. MaTrÍcUla:55587277/3 oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: capitão 
Poço/Pa oBJETiVo: Visita Técnica para companhar, fiscalizar e aferir me-
dição do contrato nº 115/2020 obras de infraestruturas em Estufas de 
Viveiros de Plantas Município de capitão Poço. PErÍodo: 05/10/2022 Nº 
dE diáriaS: ½ (meia) ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – 
diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 865/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019 BENEficiário: luiz 
de frança oliveira Moura. carGo: agente de artes Práticas . MaTrÍcUla: 
12327/1 . oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: capitão Poço/Pa oBJETiVo: dar 
apoio ao servidor que irá realizar visita Técnica para companhar, fisca-
lizar e aferir medição do contrato nº 115/2020 obras de infraestruturas 
em Estufas de Viveiros de Plantas Município de capitão Poço. PErÍodo: 
05/10/2022 Nº dE diáriaS: ½ (meia) ordENador: Márcio Marcelo de 
Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 861115

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 173/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE BaiÃo.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor coM PlaiNa cHaSSi: cYWdr1130613MS
daTa dE aSSiNaTUra: 04/10/2022
ViGÊNcia: 04/10/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 860642

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
2018/352955 arTHUr cUNHa GoMES faZENda PiaTÃ 122,5769 ha BraGaNÇa 1701/2022

Belém (Pa), 04/10/2022
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
PrESidENTE do iTErPa

Protocolo: 860669
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS 
aUToS do ProcESSo dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa (coM-
Pra) dE TErraS, EM QUE fiGUra coMo iNTErESSado:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

052002443/2022 diViNo dE JESUS riBEiro faZENda Mora-
da do Boi 307,8864 MaraBá/Pa 1673/2022

 Belém (Pa), 04/10/2022
 Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 860791

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Processo Nº: 2022/577014
PreGÃo eLetrÔNico N°: 08/2022-iterPa
oBJETo (MaTErial): o objeto da presente licitação é a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de mochila para notebook, con-
forme condições, quantidades e especificação estabelecidas no Termo de 
Referência, Anexo I deste instrumento, a fim de atender as demandas do 
instituto de Terras do Pará-iTErPa.
Valor ESTiMado: r$27.266,40 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e 
seis reais e quarenta centavos)
ENTrEGa do EdiTal: 07/10/2022.
daTa dE aBErTUra da SESSÃo: 25/10/2022 – 10H00 (Horário de Brasília)
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasnet.gov.
br - UaSG: 925301
rESPoNSáVEl: GiZEllE do Socorro araUJo dE alENcar GoNdiM 
(Matrícula nº 80845073)
orÇaMENTo: ação: 273.646; Proj./ativ.: 21.122.1297.8338; fonte: 
0661007852; Elemento de despesa: 339030; P.i.: 412.000.8338c
Belém (Pa), 04/10/2022 - Bruno Y. Kono ramos - Presidente iTErPa.

Protocolo: 861064
PreGÃo eLetrÔNico N°: 011/2022-iterPa
Processo Nº: 2022/844718
oBJETo (SErViÇo): o objeto da presente licitação é a contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, com reposição de peças e componentes defeituosos em 40 módulos 
de arquivos deslizantes, das marcas ofc e caViGlia, com capacidade de 
armazenamento de aproximadamente 1.700 metros lineares de documentos, 
pertencentes ao instituto de Terras do Pará - iTErPa, conforme condições, 
quantidades e especificação estabelecidas no Termo de Referência, a fim de 
atender as demandas do instituto de Terras do Pará-iTErPa.
Valor ESTiMado: r$200.641,32 (duzentos mil, seiscentos e quarenta e 
um reais e trinta e dois centavos).
ENTrEGa do EdiTal: 05/10/2022.
daTa dE aBErTUra da SESSÃo: 21/10/2022 – 10H00 (Horário de Brasília)
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasnet.gov.br - 
UaSG: 925301
rESPoNSáVEl: GiZEllE do Socorro araUJo dE alENcar GoNdiM 
(Matrícula nº 80845073)
orÇaMENTo: ação: 273.588 ; Proj./ativ.: 21.126.1508.8238 ; fonte: 0301 / 
0661007852 / 0261007852 ; Elemento de despesa: 339040 ; P.i.: 412.000.8238c
Belém (Pa), 04/10/2022 - Bruno Y. Kono ramos - Presidente iTErPa.

Protocolo: 861019
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AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 6250/2022 – adeParÁ, de 03 de oUtUBro de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2022/1170653.
r E S o l V E:
loTar, o(a) servidor(a) TUlio HoSTilio TriNdadE, matrícula nº 
55589511/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, na Gerên-
cia de Produtos artesanais de origem Vegetal/ GPaoV, a contar da data 
de publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 861042
Portaria Nº 6249/2022 – adeParÁ, de 03 de oUtUBro de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2022/1120323.
r E S o l V E:
loTar, o(a) servidor(a) Karla JUliETa coSTa da SilVa dE SoUSa, ma-
trícula nº 54195805/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, na 
diretoria administrativa financeiro, a contar de 01/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 861030

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 6241/2022 - adeParÁ, de 29 de seteMBro de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, o PaE 2022/2746914 e o que determina o art. 132, inciso 
ii da lei nº 5.810/94, que rEGUlaMENTa a coNcESSÃo dE GraTificaÇÕES.
r E S o l V E:
dESiGNar o(a) servidor(a)lUiZ carloS cordEiro dE GUaMá, matrícula n° 
57174823/1, fiscal Estadual agropecuário, para responder pela Gerência de de-
fesa Vegetal, durante as férias do(a) titular rafaEl aNToNio HaBEr, matricula 
57224177/3, GEP-daS 011.4, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 860995
Portaria Nº 6240/2022 - adeParÁ, de 29 de seteMBro de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, o PaE 2022/549069 e o que determina o art. 132, inciso ii 
da lei nº 5.810/94, que rEGUlaMENTa a coNcESSÃo dE GraTificaÇÕES.
r E S o l V E:
dESiGNar o(a) servidor(a) flaVia da cUNHa rodriGUES, matrícula n° 
51855504/3, fiscal Estadual agropecuário, para responder pela GEr. de con-
trole de revendas de Produtos agropecuários/Sede, durante o 2º período de 
15 (Quinze)dias de férias do(a) titular alEXaNdrE MoUra cHaGaS, matri-
cula 54196744/1, GEP-daS 011.3, no período de 15/08/2022 a 29/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 860974

diÁria
.

Portaria: 6254/2022 objetivo: realizar palestras educativas sobre a 2ª 
etapa de vacinação contra febre aftosa nas escolas rurais das comunidades 
Paragonorte, Nova formosa, Vila Sorriso, cacimbão e regiões vizinhas. a 
solicitação de diárias se faz necessária, pois as regiões as quais serão tra-
balhadas são regiões distantes da sede do município, e de difícil acesso, 
tornando inviável o retorno a sede do município no mesmo dia, sendo 
necessário o pernoite do servidor na região. além da otimização de cus-
to de combustível.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
ParaGoMiNaS/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 55585935/ aNa 
claUdia dE SoUZa BEZErra (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
4,5 diáriaS / 03/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 860661
Portaria: 6255/2022 objetivo: Participar de reuniões com os secretários 
municipais de ensino referente ao projeto adEPará na escola.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: iTaiTUBa, 
JacarEacaNGa/Pa Servidor: rG 5906722/ KariNa cardoSo NUNES 
(GErENTE) / 4,5 diáriaS / 03/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 860665
Portaria: 6256/2022 objetivo: Participar de evento que discutirá metodolo-
gias mais recente para a construção coletiva de elaboração do Plano Plurianual 
- PPa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa des-
tino: SÃo PaUlo/SP Servidor: 05870224/ aNa criSTiNa PiNHEiro da Sil-
Va (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 20/10/2022 a 22/10/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 860666

Portaria: 6257/2022 Objetivo: Intensificar as ações Educativas volta-
das ao Programa de raiva dos Herbívoros nos municípios de maior ocor-
rência de focos de raiva dos herbívoros.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BrEU BraNco/Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: 
57223331/ irENilSoN aNTÔNio da SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUá-
rio) / 1,5 diária / 22/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 860668
Portaria: 6258/2022 objetivo: realizar palestras educativas sobre a 2ª 
etapa de vacinação contra febre aftosa nas escolas rurais das comunidades 
Paragonorte, Nova formosa, Vila Sorriso, cacimbão e regiões vizinhas. a 
solicitação de diárias se faz necessária, pois as regiões as quais serão tra-
balhadas são regiões distantes da sede do município, e de difícil acesso, 
tornando inviável o retorno a sede do município no mesmo dia, sendo ne-
cessário o pernoite do servidor na região. além da otimização de custo de 
combustível.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGo-
MiNaS/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54181050/ arliNEa Maria 
MoTa rodriGUES (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 03/10/2022 a 
07/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 860705
Portaria: 6260/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitá-
rio em 17 propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem:roNdoN do Pará/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo/Pa Servidor: 
6403317/JoYcilENE TEiXEira do NaSciMENTo (aGENTE fiScal aGro-
PEcUário ) / 4,5 diáriaS /03/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 860835
Portaria: 6259/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário 
em 17 propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem:doM EliSEU/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo/Pa Servidor: 57232464/
iVaNi do Socorro BENiTo MalcHEr (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 
diáriaS / 03/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 860824

FÉrias
.

Portaria Nº 6248/2022 - adeParÁ, de 03 de oUtUBro de 2022
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o decreto nº 1462 de 12/04/21 que determina o art.1º e 
regulamenta o art 74º da lei 5810 de 24 de janeiro de 1994.
conceder férias regulamentares aos servidores da agência de defesa agrope-
cuária do Estado do Pará, referente ao mês de /2022.2, conforme mapa abaixo.

Matrícula  Nome Período de aqui-
sitivo Período de Gozo dias  Lotação

 
 

54186927/1 GUSTaVo liMa do NaSciMENTo 2020/2021 30/09/2022 a 
29/10/2022 30 Sede  

57207494/5 WalciNEY dE JESUS liMa da SilVa 2021/2022 19/09/2022 a 
18/10/2022 30 Monte 

dourado  

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente de área de Gestão de Pessoas
TaTiaNE ViaNNa da SilVa
diretora administrativa e financeira 

Protocolo: 861019

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0533/2022 –04/10 /2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, resolve:
coNcEdEr, férias regulamentares, referente ao mês de NoVEMBro/2022, aos 
empregados abaixo relacionados, considerando o Planejamento anual de férias:

Nº MatricULa eMPreGado eXercÍcio FÉrias
001 3172660/ 1 lUiZ ViEira rEGiS dE SoUZa 2021/2022 07.11.2022 a 06.12.2022

roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo - Presidente
Protocolo: 860795
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

recoNHeÇo a dispensa de Licitação nº 16/2022 para a contratação 
da empresa r. MoTa PiNHEiro dE MoraiS, (cNPJ: 08.532.930/0001-
06), com sede na rod. dos Trabalhadores, 25, loteamento 28 de agos-
to, quadra 04, lote 03, bairro Quarenta hora (coqueiro). ananindeua/Pa, 
cEP nº 67120-527, no valor global de r$ 42.500,00 (Quarenta e dois Mil e 
Quinhentos reais), referente à prestação de serviço de controle de pragas 
(desinsetização, desratização e sanitização) dos ambientes das centrais de 
abastecimento do Estado do Pará S/a - cEaSa/Pa, nos termos do inciso ii” 
do art. 29, da lei federal nº 13.303/2016.
os recursos orçamentários necessários para atender à despesa acima 
mencionada constarão conforme a seguir especificado:
Unidade orçamentária 58201; fontes de recurso 0261; Programa 1297 - 
Manutenção da Gestão; Projeto-atividade 58338 - operacionalização das 
ações administrativas; Natureza de despesa 33.90.39 – outros Servicos 
de Terceiros - Pessoa Juridica .
Belém, 29 de setembro de 2022.
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 860984

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFico a dispensa de Licitação nº 16/2022 para a contratação 
da empresa r. MoTa PiNHEiro dE MoraiS, (cNPJ: 08.532.930/0001-
06), com sede na rod. dos Trabalhadores, 25, loteamento 28 de agosto, 
quadra 04, lote 03, bairro Quarenta hora (coqueiro). ananindeua/Pa, cEP 
nº 67120-527, no valor global de r$ 42.500,00 (Quarenta e dois Mil e 
Quinhentos reais), referente à prestação de serviço de controle de pragas 
(desinsetização, desratização e sanitização) dos ambientes das centrais de 
abastecimento do Estado do Pará S/a - cEaSa/Pa, nos termos do inciso ii” 
do art. 29, da lei federal nº 13.303/2016.
Belém, 29 de setembro de 2022.
PUBliQUE-SE
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 860990

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 02469/2022 - 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° 
2022/942071-SEMaS/Pa;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Termo de Inexigibilidade de 
licitação nº 027/2022- SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ES-
Tado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa 
coNSUlTrE coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda, os servidores: MaiTÊ 
AZEVEDO BARBOSA SAUMA, matrícula nº 55588165/4, como fiscal Titular 
e EMANUEL LUCAS PEREIRA LIMA, matrícula nº 5938940/3 como fiscal 
Suplente, a contar da data da assinatura do Termo de inexigibilidade de 
licitação 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, 04 de outubro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 860862
Portaria Nº 02475/2022-GaB/seMas, de 03.10.2022
Servidora: iSaBEllE rodriGUES dE carValHo
cargo: Técnico em Gestão de infraestrutura
Matrícula: 57175386/1
i – dESiGNar, a servidora para responder pela coordenadoria de indús-
tria, comércio, Serviços e resíduos-ciNd, durante o impedimento da titu-
lar roSa Maria da lUZ MENdES, matrícula nº 5936371/1, de férias no 
período de 13/10/2022 a 27/10/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 860907
Portaria Nº 02476/2022-GaB/seMas, de 03.10.2022
Servidora: alESSaNdra dE aZEVEdo rodriGUES da SilVa
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
Matrícula: 54180297/2
i – dESiGNar, a servidora para responder pela coordenadoria de Edu-
cação ambiental - cEaM, durante o impedimento da titular aNdrEia ro-
driGUES MoNTEiro, matrícula nº 57173608/2, de férias no período de 
16/11/2022 a 30/11/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 860912

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 001/2022-seMas/Pa
contrato: 014/2021- SEMaS/Pa
Processo PaE n°2021/937584
rEf. acréscimo de 25%
Justificativa: Contratação de serviço de 05 instalações de estações meteo-
rológica, fornecidas conforme contrato nº 014/2021, um valor global de r$ 
97.500,00 (Noventa e sete mil e quinhentos reais). referente ao acréscimo 
de 10,0597%. o valor global do contrato passará de r$ 97.500,00 (Noven-
ta e sete mil e quinhentos reais), para r$1.066.718,52 (Um milhão, sessenta 
e seis mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos).
assinatura: 03/10/2022
orçamento: UNidadE: 27101; GESTÃo: 00001; PTrES: 278772 - GES-
TÃo dE rEcUrSoS HÍdricoS, cliMa E SErViÇoS aMBiENTaiS; foNTE: 
0306005952 - SUPEráViT ProGESTÃo; ElEMENTo: 339039 - SErViÇoS 
dE TErcEiroS PJ; PlaNo iNTErNo: 2100008772c; aÇÃo: 267195
contratado: caMPBEll SciENTific do BraSil lTda (00.396.633/0001-71)
Endereço: rua caraibas nº 322, Bairro: Perdizes, cEP: 05.020-000, Mu-
nicípio: São Paulo - Uf: SP, telefone: (11) 3732-3399, e-mail: marta@
campbellsci.com.br, vendas@campbellsci.com.br
ordenador: JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado do 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 860659

diÁria
.

Portaria Nº 2474/2022 - GaB/seMas 03 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar representando a SEMaS no Treinamento de Estratégias 
Estaduais para implementação da logística reversa das Embalagens em 
Geral, a convite do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul — 
MPMS com o apoio da comissão do Meio ambiente do conselho Nacional 
do Ministério Público, no auditório do iMaSUl, em campo Grande (MS).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: campo Grande/ MS
Período: 05/10 a 07/10/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidor:
- 5938582 - lEoNaN dE SoUZa BraGa - (assessor Especial)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 860573
Portaria Nº 2089/2022 - GaB/seMas 06 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar ação de fiscalização ambiental integrada com os órgãos 
que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, conforme 
de decreto 551/2020.
origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa e São félix do Xingu/Pa - (aPa TriUNfo do XiNGU).
Período: 05/09 à 25/09/2022 – 20 e ½ diárias.
Servidores:
– 5954893/ 1 – BrUNNo doS SaNToS fErNaNdES - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
– 57231559/ 2 – GlEYcE KEllY dE SoUSa raMoS - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
– 55209193/ 1 – VErENa dE NaZarÉ dE oliVEira rEiS - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
– 57194236/ 1 – MicHEl roBSoN dE SoUZa NaZarÉ - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 849878
Portaria Nº 2095/2022 - GaB/seMas 08 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem o PlaNo ESTadUal dE coMBaTE ao dESMaTaMENTo 
No Pará “oPEraÇÃo aMaZÔNia ViVa – 27”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa e São félix do Xingu/Pa (aPa TriUNfo do XiNGU).
Período: 05/09 à 25/09/2022 – 20 e ½ diárias.
Servidores:
– 59116773 – rENaTo TraVaSSoS dE frEiTaS – (2º TENENTE PM)
– 541933221 – rodriGo SarMENTo MoraES – (3º SarGENTo PM)
– 42199081 – MarloN doS SaNToS TaVarES – (caBo PM)
– 6402751/ 1 – alEX aUGUSTo SaNToS dE aGUiar – (Soldado PM)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 849910
Portaria Nº 2096/2022 - GaB/seMas 08 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem o PlaNo ESTadUal dE coMBaTE ao dESMaTaMENTo 
No Pará “oPEraÇÃo aMaZÔNia ViVa – 27”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Tucuruí/Pa, (Br-230/Br-163 no trecho entre altamira/Pa, Bra-
sil Novo/Pa, Medicilândia/Pa, Prainha/Pa, Uruará/Pa, Placas/Pa, Mojuí dos 
campos/Pa, rurópolis/Pa, itaituba/Pa e Trairão/Pa).
Período: 05/09 à 25/09/2022 – 20 e ½ diárias.
Servidores:
– 5602300/ 1 – PaUlo SÉrGio caBral doS SaNToS – (3º SGT BM)
– 5426049/ 1 – rEGiS NEVES da SilVa – (1° SGT BM)
– 57189342/ 1 – roSiValdo PiNHEiro – (cB BM)
– 5932554/ 1 – roBSoN Maia SilVa – (Soldado BM)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 849912
Portaria Nº 2097/2022 - GaB/seMas 08 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem o PlaNo ESTadUal dE coMBaTE ao dESMaTaMENTo 
No Pará “oPEraÇÃo aMaZÔNia ViVa – 27”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
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origem: Belém/Pa.
destino: Tucuruí/Pa, (Br-230/Br-163 no trecho entre altamira/Pa, Bra-
sil Novo/Pa, Medicilândia/Pa, Prainha/Pa, Uruará/Pa, Placas/Pa, Mojuí dos 
campos/Pa, rurópolis/Pa, itaituba/Pa e Trairão/Pa).
Período: 05/09 à 25/09/2022 – 20 e ½ diárias.
Servidores:
– 57190929/ 1 – JoÃo MarcElo criSTiaNo liMa oliVEira – (MoToriSTa)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 849915
Portaria Nº 2098/2022 - GaB/seMas 08 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem o PlaNo ESTadUal dE coMBaTE ao dESMaTaMENTo 
No Pará “oPEraÇÃo aMaZÔNia ViVa – 27”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: ao longo da Br-230/Transamazônica (no trecho entre Novo re-
partimento/Pa, Pacajá/Pa, Portel/Pa, anapú/Pa, Porto de Moz/Pa, Senador 
José Porfírio/Pa, Vitória do Xingu/Pa e altamira/Pa
Período: 05/09 à 25/09/2022 – 20 e ½ diárias.
Servidores:
– 57173349 – HaUEl da SilVa BarroS – (3º SGT BM)
– 57189313/1 – HElToN dE PaiVa SoUZa – (caBo BM)
– 57217917/ 1 – daNiEla raiol dE alMEida – (cB BM)
– 54185261/ 1 – MarcEliNo PErEira da SilVa – (3º SGT BM)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 849918
Portaria Nº 2091/2022 - GaB/seMas 06 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar ação de fiscalização ambiental integrada com os órgãos 
que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Br – 230 Transamazônica (no trecho entre Novo repartimento, 
Pacajá, Portel, anapu, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Vitória do Xin-
gu E altamira/Pa.
Período: 05/09 a 25/09/2022 – 20 e ½ diárias.
Servidores:
-5912113/2 - aNdrÉa Maria dE araÚJo - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
-5954904/1 - roNald WHENdErSoN riBEiro da coSTa - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
-5936223/ 2 - EdKEYSE diaS GoNcalVES - (assessor)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 849973
Portaria Nº 2100/2022 - GaB/seMas 08 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem o PlaNo ESTadUal dE coMBaTE ao dESMaTaMENTo 
No Pará “oPEraÇÃo aMaZÔNia ViVa – 27”.
origem: Belém/Pa.
destino: Tucuruí/Pa, (Br-163 no trecho entre altamira/Pa, Brasil Novo/Pa, 
Medicilândia/Pa, Prainha/Pa, Uruará/Pa, Placas/Pa, Mojuí dos campos/Pa, 
rurópolis/Pa, itaituba/Pa e Trairão/Pa).
Período: 05/09 à 25/09/2022 – 20 e ½ diárias.
Servidores:
– 80845771/ 3 – aNdErSoN TaVarES do carMo - (Gerente)
– 5954914/ 1 – NaTália riBEiro BaSSi - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
– 73504298/ 3 – JEffErSoN SalVador liMa PadilHa da SilVa -
 (Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 850043
Portaria Nº 2101/2022 - GaB/seMas 08 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem o PlaNo ESTadUal dE coMBaTE ao dESMaTaMENTo 
No Pará “oPEraÇÃo aMaZoNia ViVa – 27”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa e São félix do Xingu/Pa (aPa TriUNfo do XiNGU).
Período: 05/09 à 25/09/2022 – 20 e ½ diárias.
Servidores:
– 5913970 – GilaNdESoN NEGrEiroS caldaS – (dElEGado)
– 5914185 – alEX alBÉrio MaciEl SoarES – (EScriVÃo)
– 5877970 – SaNdro diaS da coSTa – (iNVESTiGador)
– 8400712 – EMErSoN aUGUSTo oliVEira SoarES – (iNVESTiGador)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 850222
Portaria Nº 2112/2022 - GaB/seMas 08 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem o PlaNo ESTadUal dE coMBaTE ao dESMaTaMENTo 
No Pará “oPEraÇÃo aMaZÔNia ViVa – 27”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Br-230/Transamazônica (no trecho entre Novo repartimento/Pa, 
Pacajá/Pa, Portel/Pa, anapú/Pa, Porto de Moz/Pa, Senador José Porfírio/
Pa, Vitória do Xingu/Pa e altamira/Pa).
Período: 05/09 à 25/09/2022 – 20 e ½ diárias.
Servidores:
– 5756529/1 – odailSoN lEÃo dE SoUSa – (3º SGT PM)
– 64013281 – lUiZ ricardo dE liMa SoUZa – (Soldado PM)
– 4220330/ 1 – lUiZ roGÉrio SoUZa rodriGUES PENa – (caBo PM)
– 572327431 – WaldilENE SaNToS GoUVEa – (caBo PM)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 850518

Portaria Nº 2113/2022 - GaB/seMas 09 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem o PlaNo ESTadUal dE coMBaTE ao dESMaTaMENTo 
No Pará “oPEraÇÃo aMaZÔNia ViVa – 27”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa e São félix do Xingu/Pa - aPa TriUNfo do XiNGU - aTX.
Período: 05/09/2022 à 25/09/2022 – 20 e ½ diárias.
Servidores:
– 5610281/ 1 – EdMilSoN dE JESUS SarMENTo – (3°SGT BM)
– 5398410 – JoSÉ SaNTaNa BriTo filHo – (1º SGT BM)
– 57218346/ 1 – oTáVio PorTal da SilVa JUNior – (cB BM)
– 54196449/ 1 – NEEMiaS doS SaNToS SilVa – (cB BM)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 850551
Portaria Nº 2114/2022 - GaB/seMas 09 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem o PlaNo ESTadUal dE coMBaTE ao dESMaTaMENTo 
No Pará “oPEraÇÃo aMaZÔNia ViVa – 27”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Tucuruí/Pa, (Br-163 no trecho entre altamira/Pa, Brasil Novo/Pa, 
Medicilândia/Pa, Prainha/Pa, Uruará/Pa, Placas/Pa, Mojuí dos campos/Pa, 
rurópolis/Pa, itaituba/Pa e Trairão/Pa).
Período: 05/09/2022 à 25/09/2022 – 20 e ½ diárias.
Servidores:
– 54193121/ 1 – JoSiEl SilVa doS SaNToS – (3º SarGENTo PM)
– 572218221 – EVErSoN Galo PraZErES – (caBo PM)
– 57215112/ 2 – VicTor fErrEira dE liMa – (caBo PM)
– 64023101 – lEoNardo SilVa dE frEiTaS – (Soldado PM)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 850553
Portaria Nº 2119/2022 - GaB/seMas 09 de seteMBro de 2022.
objetivo: dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada com os 
órgãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, 
conforme de decreto 551/2020.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São felix do Xingu/Pa, Marabá/Pa (aPa TriUNfo do XiNGU).
Período: 05/09 a 25/09/2022– 20 e ½ diárias
Servidor:
- 5963351/1 - WElliNGToN dE SoUZa SilVa - Motorista
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 850610
Portaria Nº 2340/2022 - GaB/seMas 23 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar Vistoria Técnica Na área da instalação Portuária da Em-
presa Majonav.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 07/10/2022 – ½ diária.
Servidores:
-5914581/4 - aMaNda NErY caSTElo BraNco - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
-8093997/1 - aNa lÍGia PaSSiNHo doS SaNToS - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
-57196796/1 - MarcElo aNToNio dE Sá MEdEiroS - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 857381
Portaria Nº 2427/2022 - GaB/seMas 28 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar ação de fiscalização de urgência em atendimento a soli-
citação oriunda da Marinha do Brasil - capitania fluvial de Santarém, sobre 
possível poluição hídrica no rio amazonas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Monte alegre/Pa.
Período: 28/09 a 01/10/2022 – 3 e ½ diárias
Servidores:
57234782/ 1 - EliNEUZa faria da SilVa – 
Técnica em Gestão de Meio ambiente
5954934/ 1 - GUSTaVo airES SarMaNHo - 
Técnico em Gestão de Meio ambiente
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 858681

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Partes: iNstitUto de deseNVoLViMeNto FLorestaL e da Bio-
diVersidade do estado do ParÁ - ideFLor-Bio e aLessaNdra 
saNtos Mota.
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
daTa do diSTraTo: 30/09/2022
ordENador dE dESPESa: fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa

Protocolo: 860633
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1764/2022 - saGa, PUBLicada 
eM doe Nº 35.140, PUBLicada eM 04.10.2022

oNde LÊ: SErVidor(ES): fEliPE dE MoraES corrEa
Leia-se: SErVidor(ES): fEliPE dE MoraiS corrEa
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 861053

coNtrato
.

coNtrato Nº 35/2022-FisP
data de assinatura: 04/10/2022, Vigência: 04/10/2022 à 03/10/2023, 
Processo nº 2022/365440. objeto: rEforMa da dElEGacia dE PolÍcia 
ciVil dE afUá/Pa. Valor total: r$ 783.046,48 (setecentos e oitenta e três 
mil, quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 44.101.06.181.1502.7559
Natureza da despesa: 449051
fonte de recursos: 0141 e 0341
contratado: PoSiTaNo arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES EirEli, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob o nº 21.803.528/0001-79. rENaTa GUrGEl SaNToS 
BorGES -diretora e ordenadora de despesa do fiSP /JacirENE fErrEira 
dE liMa - PoSiTaNo arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES EirEli

Protocolo: 861045

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1771/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1235729
MUNicÍPio dE oriGEM: BElEM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): caMETá/Pa
PErÍodo: 22 à 23.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): THiaGo SaNToS dE liMa, Mf: 5955780-2
fEliPE dE MoraiS corrEa, Mf: 5945438
MarilUcia doS SaNToS coNcEiÇÃo, Mf: 702277
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1773/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1235413
MUNicÍPio dE oriGEM: BElEM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): oUrÉM/Pa
PErÍodo: 01 à 02.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): MarilENE da SilVa TaVarES, Mf: 585918-2
THiaGo doS SaNToS dE liMa, Mf: 5955780-2
MarilUcia doS SaNToS coNcEiÇÃo, Mf: 702277
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1775/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1244724
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElEM/Pa
dESTiNo(S): BUJarU/Pa
PErÍodo: 22.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): SGT PM dElSoN BaSToS da SilVa, Mf: 5738474
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1778/2022 –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): MaraBá/Pa
PErÍodo: 27.09 à 01.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor (ES): SGT BM Elcio doS SaNToS aMaral, Mf: 5428491-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1779/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1265189
MUNicÍPio dE oriGEM: BElEM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 15.10 à 01.11.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 17 ½ (dezessete e meia)
SErVidor (ES): rHUaN VENicio ElErES BarroS, Mf: 5950962
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1780/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1254315
MUNicÍPio dE oriGEM: BElEM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): aNaJáS/Pa
PErÍodo: 21.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): cEl BM MarloN fraNcEZ BriTo, Mf: 5619777-1
MaJ BM ZilVaNdro PiNHEiro dE MacEdo, Mf: 571741091
SUB TEN BM MarcoS clEiSoN BarroS MarTiNS, Mf: 5427991
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1781/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar transporte de servidores da casa Militar.
ProcESSo: 2022/1254381
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElEM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 24.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 
5773830-1
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): aNTÔNio Haroldo coElHo dE alMEida, Mf: 3274179-5
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1782/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o abastecimento de aeronaves do GraESP.
ProcESSo: 2022/1252109
MUNicÍPio dE oriGEM: BElEM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): TErra alTa/Pa
PErÍodo: 10.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): cB PM MarcUS ViNiciUS da SilVa, Mf: 57222448
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1783/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o abastecimento de aeronaves do GraESP.
ProcESSo: 2022/1252551
MUNicÍPio dE oriGEM: BElEM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): TErra alTa/Pa
PErÍodo: 09.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): cB PM MarcUS ViNiciUS da SilVa, Mf: 57222448
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1784/2022 –saGa
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a Portaria nº 1427/2022-SaGa de 
01.08.2022, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permanecido 
no município de ViToria/Pa,” c”, a serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ViToria/ES
PErÍodo: 17 à 24.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): cEl PM arMaNdo coNcEiÇÃo dE MoraES GoNÇalVES, 
Mf: 5264162-1
cEl BM SilVio SaNdro BarroS fEiToSa, Mf: 5398967-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1785/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1249261
MUNicÍPio dE oriGEM: BElEM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): SoUrE, cacHoEira do arari E SaNTa crUZ do arari/Pa
PErÍodo: 28.09 à 01.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor (ES): raMiro araÚJo alVES, Mf: 5913111-1
aNTÔNio da PaiXÃo NoNaTo, Mf: 5949629-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1786/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar escala de serviço na BaSE do GraESP.
ProcESSo: 2022/1253051
MUNicÍPio dE oriGEM: BElEM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 01 à 10.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
SErVidor (ES): caP PM fraNciSco JoSÉ caSTro dE SoUZa, Mf: 
5196604-1
TEN cEl PM ViNiciUS EdUardo Vidal dE oliVEira, Mf: 58177571
SGT PM lUiZ carloS dE oliVEira alVES, Mf: 5374138-1
SGT PM EiMar corrÊa doS SaNToS JÙNior, Mf: 57200054-1
SGT PM arQUiMENdES GoMES araÚJo, Mf: 57200022-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 861154
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3241/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006, e considerando o disposto no artigo 98, 
inciso Viii e o 127, da lei Estadual nº 5.251/1985, considerando a cópia da 
certidão de óbito, matricula nº 068494 01 55 2022 4 00030 282 0010072 
29, expedida pelo cartório Pinheiro de Queiroz – conceição do araguaia/
Pa, do 2º SGT PM rG 19106 lUiZ da coNcEiÇÃo, expedida em 26 de 
setembro de 2022 (PaE Nº 2022/1257841);
rESolVE:
art. 1º EXclUir do serviço ativo da PMPa, o 2º SGT PM rG 19106 lUiZ 
da coNcEiÇÃo, a contar de 23 de setembro de 2022, em virtude do seu 
falecimento.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 04 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 860817

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato do terMo de aJUstes de coNtas (tac) 
Nº 005/2022 – sscsd/dGec

o presente Tac objetiva a liquidação do valor devido ao docente contratado 
para ministrar aulas no curso de adaptação à Graduação de Sargentos – 
cGS 2019, Polo caPaNEMa, pela Polícia Militar do Pará, conforme eviden-
ciado em Processo administrativo de reconhecimento de dívida, instau-
rado mediante Portaria nº 003/2021 – dGEc/SE/SScSd, tendo o caráter 
de acordo extrajudicial, com escopo de formalizar o reconhecimento da 
despesa e realizar a quitação plena de todos os débitos desta corporação, 
junto ao docente abaixo relacionado, no valor final de R$ 1.200,00 (mil e 
duzentos reais):
 

Nº cPF NoMe disciPLiNa VaLor
1 394.150.152-68 adEMir cESar GoMES da SilVa cHEfia E lidEraNÇa r$ 1.200,00

registre-se, publique-se e cumpra-se.
icoaraci-Pa, 04 de outubro de 2022.
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra – cEl QoPM
cHEfE do dEParTaMENTo GEral dE adMiNiSTraÇÃo

Protocolo: 860657

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 3683/22/di/dF, contida no doe nº 35.046 
do dia 14/07/2022; onde Lê-se: Servidores: caP PM ricardo Pinon 
dos Santos Barbosa, Leia-se: Servidores: cB PM ricardo Pinon dos San-
tos Barbosa. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 860730
reaViso de editaL

Pregão eletrônico nº 031/2022 – dL/PMPa. Órgão: PolÍcia MiliTar 
do Pará. objeto: “Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 
equipamentos (Notebook, drone e rastreador via satélite) para o 12º Ba-
talhão de Policia Militar, conforme quantidades, especificações e exigências 
estabelecidas neste edital e seus anexos.
data e hora de abertura: 17/10/2022, às 10h00 (horário de Brasília). lo-
cal: www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. Edital se en-
contra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/
compras . Belém-Pa, 16 de setembro de 2022. iZaBEl criSTiNa cardo-
So coSTa MoNTEiro – MaJ QoPM rG 35518 - PrEGoEira

Protocolo: 860737
errata da Portaria Nº 4938/22/di/dF, contida no doE Nº 35.121 do 
dia 20/09/2021; onde Lê-se: Quantidade de diárias: 05 de alimentação 
e 05 de pousada; Leia-se: Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 
09 de pousada. ordENador: cEl QoPM roBiSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra.
errata da Portaria Nº 1782/22/di/dF, contida no doE nº 34.934 do 
dia 14/10/2022; onde Lê-se: Servidores: cB PM Nataniel Borges da res-
sureição;. Leia-se: Servidores: cB Natanael Borges da ressureição;. or-
denador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 2817/22/di/dF, contida no doE nº 34.689 do 
dia 18/02/2022; onde Lê-se: Servidores: SGT francisco rônio Soares; 
cPf: 795.617.562-34 Valor: r$ 791.28 Leia-se: Servidor: SGT francisco 
rônio Soares; cPf: 799.210.862-00; Valor: r$ 791.28. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 861096

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 1083/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido alaN doS rEiS 
HoNoraTo, Mf 4220546/1, do efetivo do (a) 25ª ciPM: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.700,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSU-
Mo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 861079

.

.

diÁria
.

Portaria Nº5501/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Gurupá-Pa; 
destino: Soure-Pa; Período: 15 a 17/09/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Elias Nascimento 
Gonçalves; cPf: 585.050.322-68; Valor: r$527,52. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5502/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Uruará-Pa; Período: 15 a 18/09/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM célio roberto dos 
Santos; cPf: 021.970.781-27; Valor: r$886,20. cB PM Gilson leitão da 
Silva; cPf: 000.077.932-60 ; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5503/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-Pa; 
destino: icoaraci-Pa; Período: 15 a 16/09/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação e 01 de pousada; Servidores: MaJ PM Hugo leonardo Bar-
ros de Souza; cPf: 674.743.302-53; Valor: r$263,76. cB PM José Sérgio 
lobato rodrigues; cPf: 766.031.212-04; Valor: r$171,44. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5504/22/di/dF – objetivo: ações de Polícia Judiciária; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 14 a 15/09/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM adi-
valdo dias Vaz da costa; cPf: 235.277.142-00; Valor: r$282,22. SGT PM 
José Jarbas rocha Gaia; cPf: 287.507.992-15; Valor: r$263,76. cB PM 
anderson Marcio Monteiro Melo; cPf: 791.182.402-91; Valor: r$253,20. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5505/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santa-
rém-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 30/08 a 02/09/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: Sd PM daniel No-
gueira Brasil; cPf: 041.380.322-82 ; Valor: r$886,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5506/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-
Pa; destino: floresta do araguaia-Pa; Período: 11 a 12/09/2022; Quanti-
dade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: MaJ PM 
Edvaldo rodrigues de Medeiros; cPf: 635.761.552-87; Valor: r$316,52. 
SGT PM Vicente de Paula alves dos Santos amaral; cPf: 689.618.472-87; 
Valor: r$263,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5507/22/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: 13 a 14/09/2022; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM livan do Nascimento 
lima; cPf: 252.012.802-00; Valor: r$395,64. Sd PM daniel coutinho dos 
Santos; cPf: 006.754.342-11; Valor: r$379,80. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5508/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: curralinho-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 20 a 21/09/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM Mario oliveira de oeiras; cPf: 
303.239.402-34 ; Valor: r$131,88. SGT PM rovany de Souza Santos; 
cPf: 921.160.782-53; Valor: r$131,88. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5509/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; des-
tino: São Miguel do Guamá-Pa; Período: 30/06 a 01/07/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM Mauricio 
cesar da Silva Melo; cPf: 593.719.782-87; Valor: r$263,76. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5510/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; 
destino: São Miguel do Guamá-Pa; Período: 24/06/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGT PM Mauricio cesar da Silva 
Melo; cPf: 593.719.782-87; Valor: r$131,88. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº5511/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: al-
meirim-Pa; destino: Santarém-Pa; Período: 02 a 05/10/2022; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: Sd PM rodrigo 
costa Vasconcelos; cPf: 999.436.202-00; Valor: r$886,20. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5512/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Mara-
bá-Pa; destino: araguaína-To; Período: 19 a 22/09/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM alysson 
Borges de Souza; cPf: 807.767.602-20; Valor: r$1.076,16. cB PM rony 
Marcelo alves Paiva; cPf: 770.242.902-00; Valor: r$1.076,16. Sd PM da-
niel Julio Borges; cPf: 018.036.002-76; Valor: r$1.076,16. Sd PM daniel 
Jonnathas de Souza Pereira; cPf: 028.662.351-00; Valor: r$1.076,16. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5513/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; desti-
no: Tucumã-Pa; Período: 14 a 18/09/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Geovane do Nascimen-
to costa; cPf: 891.621.292-87; Valor: r$1.055,04. cB PM Erinaldo Perei-
ra ribeiro; cPf: 779.570.162-00; Valor: r$1.012,80. cB PM alexsandro 
Bahia da Silva; cPf: 679.428.732-34; Valor: r$1.012,80. cB PM Ewerton 
de Souza fonseca; cPf: 938.836.502-00; Valor: r$1.012,80. cB PM lean-
dro Eduardo de Sousa; cPf: 969.793.992-68; Valor: r$1.012,80. Sd PM 
Kelton Pereira da Silva Santos; cPf: 989.675.682-15 ; Valor: r$1.012,80. 
Sd PM Joniego Tavares Silva; cPf: 928.011.292-91; Valor: r$1.012,80. 
SD PM Jeffeson Silva Diniz; CPF: 635.704.403-20 ; Valor: R$1.012,80. OR-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5514/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Melga-
ço-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 30/09 a 01/10/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM reginaldo 
Silva de freitas; cPf: 371.129.292-53 ; Valor: r$263,76. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5515/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ca-
metá-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 28 a 29/09/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM Warner 
Silva cabral; cPf: 884.562.422-68; Valor: r$263,76. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5516/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; des-
tino: São domingos do capim-Pa; Período: 17 a 18/08/2022; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação; Servidores: SGT PM Hugo alexandre Teixei-
ra de Souza; cPf: 476.092.142-72; Valor: r$263,76. SGT PM rondinelli 
Sousa dos Santos Silva; cPf: 704.065.532-20; Valor: r$263,76. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5518/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Gurupá-Pa; Período: 27/09 a 06/10/2022; 
Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 09 de pousada; Servidores: 
SGT PM Hélio Souza Neto; cPf: 789.803.132-68; Valor: r$2.241,96. 
Sd PM Jabson Muniz Pessoa; cPf: 042.998.223-23; Valor: r$2.152,20. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5519/22/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: SGT PM dulcicleia Tavares Gomes; cPf: 644.307.402-59; Va-
lor: r$923,16. cB PM Theron raphael Zahluth ferreira; cPf: 946.257.782-
04; 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.

Protocolo: 860771
Portaria Nº5520/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: acará-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SGT PM Hellen Santos de Sousa; cPf: 902.966.482-72; Valor: r$ 791,28. 
Sd PM diego ávila de Souza; cPf: 018.730.382-75; Valor: r$ 759,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5521/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: curuça-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servido-
res: SGT PM antonio rodrigues de Moraes; cPf: 301.694.452-91; Valor: 
r$ 522,24. SGT PM Gerson Garcia da costa; cPf: 670.393.162-34; Valor: 
r$ 522,24. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Portaria Nº5522/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; 
destino: Magalhães Barata-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM artur 
Pinheiro Santa Brigida Neto; cPf: 020.574.562-85; 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.

Protocolo: 861118

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°134/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora aNa clÉa dE alMEida PrESTES dE liMa, 
SGT PM rG 19730, cPf 252.433.902-59, Mf 539645001, auxiliar da Se-
ção do almoxarifado do faSPM - Pa, a utilizar o adiantamento no valor 
total de r$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos reais), para despesa de caráter 
eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 
3.000,00(Três Mil reais) na 339030 (Mat. consumo), e r$ 300,00 (Trezen-
tos reais) na 339039 (Pess. Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 28 de Setembro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 860867
Portaria N°141/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor BrUNo PirES SiQUEira NETo, cB PM rG 
39013, cPf 963.311.782-87, Mf 42194711, auxiliar do setor de trans-
porte do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 1.000,00 
(Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo 1.000,00 (Mil reais) na 339039 (Serv. 
Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 04 de outubro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 860917

diÁria
.

Portaria Nº 164/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter se-
guido da cidade de Barcarena para Belém, em virtude de realizar a con-
dução do dependente do associado cB MaiKo dE SoUSa liMa, no dia 17 
de agosto de 2022, e da associada al cfP dUarTE nos dias 18 e 29 de 
agosto de 2022. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Barcarena-Pa; destino: Belém-Pa; Período: nos dias 17, 18, 29 de 
agosto de 2022; Quantidade de diárias: 03 diárias de alimentação na ca-
tegoria “B”; Servidor: SGT PM rG 21570 lEoNiTo JESUS do rÊGo; cPf: 
394.840.922-68, no Valor: r$ 395,64. ordENador: raUl ZÊNio GENTil 
SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a 
daTa dE rEcEBiMENTo do Valor.

Protocolo: 860924
Portaria Nº 163/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter se-
guido da cidade de abaetetuba para Belém, em virtude de realizar a con-
dução de dependente do associado cB MaiKo dE SoUSa liMa no dia 26 e 
31 de agosto de 2022. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: abaetetuba-Pa; destino: Belém-Pa; Período: nos dias 26 e 31 
de agosto de 2022; Quantidade de diárias: 02 diárias de alimentação na 
categoria “B”; Servidor: cB PM rG 38481 GlaUciaNE alENcar MariNHo 
aMaral; cPf: 875.534.142-04; no Valor: r$ 253,20 ordENador: raUl 
ZÊNio GENTil SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) 
diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 860919
Portaria Nº 165/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter se-
guido do município de Vila dos cabanos para Belém em virtude de realizar 
a condução da Junta regular de Saúde e a associada al cfP dUarTE no 
dia 04 de agosto de 2022. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Vila dos cabanos-Pa; destino: Belém-Pa; Período: no dia 
04 de agosto de 2022; Quantidade de diárias: 01 diária de alimentação 
na categoria “B”; Servidor: SGT PM rG 25607 Marialdo BENEdiTo do 
Socorro doS aNJoS rodriGUES; cPf: 333.219.492-53; no Valor: r$ 
131,88 ordENador: raUl ZÊNio GENTil SilVa; PraZo Para PrESTa-
ÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 860935
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Portaria Nº 162/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter se-
guido da cidade de abaetetuba e Barcarena para Belém em virtude de 
realizar a condução do associado 3° SGT EZEQUiaS dE liMa PErEira 
no dia 17 de Junho de 2022, do cB GilBErTo aMaral coUTiNHo no dia 
28 de junho de 2022, ainda como de dependente do associado cB MaiKo 
dE SoUSa liMa no dia 21 e 29 de Junho de 2022. fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Barcarena-Pa e abaetetuba-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: nos dias 17, 21, 28 e 29 de Junho de 2022; 
Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação na categoria “B”; Ser-
vidor: cB PM rG 38481 GlaUciaNE alENcar MariNHo aMaral; cPf: 
875.534.142-04; no Valor: r$ 506,40 ordENador: raUl ZÊNio GENTil 
SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a 
daTa dE rETorNo.

Protocolo: 860909
Portaria Nº 170/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter se-
guido em virtude de realizar a condução veicular a fim de tratar de assun-
tos administrativos junto ao faSPM, bem como na condução de associados 
e dependentes. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: castanhal-Pa; destino: Belém-Pa, no período de 02, 22, 23, 24, 25, 
30 e 31 de agosto de 2022; Quantidade de diárias: 07 diárias de alimen-
tação; Na categoria “B”; Servidor: SGT clEYSoN da SilVa coSTa; cPf: 
621.760.212-15, no Valor: r$923,16. ordENador: raUl ZÊNio GENTil 
SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a 
daTa dE rETorNo.

Protocolo: 860865

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 007/2022 – GaF/sUP.FUNdo, 
de 03 de oUtUBro de 2022

Nome do Servidor / rG / cargo do Servidor / Mf / cPf
GlaUBEr frEiTaS dE oliVEira / rG: 39731
caP QoSPM / Mf: 54195749/3 / cPf: 704.616.512-20
fonte: 0350 (recurso Próprio - Superávit) / Natureza da despesa: 33.90.30
Valor: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Prazos: aplicação: 60 dias / Prestação de contas: 15 dias
ordenador: raiMUNdo aQUiNo dE SoUZa diaS – cEl QoPM
diretor do fUNSaU

Protocolo: 860736

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 004/2022 - GaF - diÁrias, 
de 04 de oUtUBro de 2022

oBJETiVo: realizar visita técnica em empresas credenciadas pelo fUNSaU.
fUNdaMENTo lEGal: lei nº 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo: castanhal - Pa e Bragança - Pa
PErÍodo: 05 à 07 de outubro de 2022
QUaNTidadE: 03 (três) diárias de alimentação e 02 (duas) diárias de pousada
SErVidorES: caP PM JoSÉ ricardo BriTo do roSá-
rio, cPf: 146.323.902 - 59, Valor: r$ 725,35
 SGT PM EMariValdo do roSário dE araÚJo, cPf: 574.864.762 - 
15, Valor: r$ 659,40
 PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (cinco) dias após o retorno
ordENador: cEl QoPM raiMUNdo aQUiNo dE SoUZa diaS
dirETor do fUNSaU

Protocolo: 860745
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 384 de 30 de seteMBro de 2022
Nomeação de Presidente do regime diferenciado de contratações – rdc 
e Pregoeiro do fEBoM.
o coMaNdaNTE GEral do corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará, 
coordENador ESTadUal dE dEfESa ciVil E PrESidENTE do fUNdo 
ESPEcial dE BoMBEiroS, no uso de suas atribuições que lhe são confe-
ridas por lei e;
considerando a necessidade de atender as exigências da lei federal n° 
8.666/93; lei federal n° 10.520/2002, regulamentada pelos decretos fe-
derais n° 10.024/2019 e n° 7.892/2013; lei estadual n° 6.474/2002, re-
gulamentada pelos decretos estaduais nº 534/2020 e n° 991/2020; lei 
estadual nº 9.234, de 24 de março de 2021, regulamentada pelos decretos 
estaduais nº 2.247, de 23 de março de 2022 e nº 2.458, de 29 de junho 

de 2022; lei federal nº 12.462/2011 regulamentada pelo decreto estadual 
n°1.974/2018; portaria n° 24/2021-cBMPa e portaria nº 246 de 04 de 
julho de 2022, resolve:
art. 1º. designar como Presidente do regime diferenciado de contratações 
- rdc e Pregoeira, a caP QoBM iSiS KElMa fiGUEirEdo dE araUJo, 
CPF: 685.902.102-00; sendo esta oficial responsável pela realização das 
sessões públicas referente aos processos licitatórios no âmbito do fundo 
Especial de Bombeiros.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus 
efeitos a contar de 29 de setembro de 2022 e cessará seus efeitos em 31 
de dezembro de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 860702
Portaria Nº 383 de 30 de seteMBro de 2022

Nomeação de Presidente do regime diferenciado de contratações – rdc 
e Pregoeiro do fEBoM.
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa, coordENador ESTadUal dE dEfE-
Sa ciVil E PrESidENTE do fUNdo ESPEcial dE BoMBEiroS, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas por lei e;
considerando a necessidade de atender as exigências da lei federal nº 
8.666/93; lei federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos decretos 
federais nº 10.024/2019 e nº 7.892/2013; lei Estadual nº 6.474/2002, 
regulamentada pelos decretos Estaduais nº 534/2020 e nº 991/2020; lei 
Estadual nº 9.234, de 24 de março de 2021, regulamentada pelos decretos 
Estaduais nº 2.247, de 23 de março de 2022 e nº 2.458, de 29 de junho 
de 2022; lei federal nº 12.462/2011 regulamentada pelo decreto Estadual 
nº 1.974/2018; portaria nº 24/2021 - cBMPa e portaria nº 246, de 04 de 
julho de 2022, resolve:
art. 1º. designar como Presidente do regime diferenciado de contrata-
ções - rdc e Pregoeiro, o caP QoBM clEBSoN lUiZ coSTa da SilVa, 
CPF: 892.643.042-15; sendo este oficial responsável pela realização das 
sessões públicas referente aos processos licitatórios no âmbito do fundo 
Especial de Bombeiros.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus 
efeitos a contar de 29 de setembro de 2022 e cessará seus efeitos em 31 
de dezembro de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 860699
Portaria Nº 382 de 30 de seteMBro de 2022

Nomeação de Presidente do regime diferenciado de contratações - rdc e 
Pregoeiro do fEBoM.
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa, coordENador ESTadUal dE dEfE-
Sa ciVil E PrESidENTE do fUNdo ESPEcial dE BoMBEiroS, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas por lei e;
considerando a necessidade de atender as exigências da lei federal nº 
8.666/93; lei federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos decretos 
federais nº 10.024/2019 e nº 7.892/2013; lei Estadual nº 6.474/2002, 
regulamentada pelos decretos Estaduais nº 534/2020 e nº 991/2020; lei 
Estadual nº 9.234, de 24 de março de 2021, regulamentada pelos decretos 
Estaduais nº 2.247, de 23 de março de 2022 e nº 2.458, de 29 de junho 
de 2022; lei federal nº 12.462/2011 regulamentada pelo decreto Estadual 
nº 1.974/2018; portaria nº 24/2021 - cBMPa e portaria nº 246, de 04 de 
julho de 2022, resolve:
art. 1º. designar como Presidente do regime diferenciado de contrata-
ções – rdc e Pregoeira, a MaJ QoBM rENaTa dE aViZ BaTiSTa, cPf: 
775.158.972-87; sendo esta oficial responsável pela realização das ses-
sões públicas referente aos processos licitatórios no âmbito do fundo Es-
pecial de Bombeiros.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus 
efeitos a contar de 29 de setembro de 2022 e cessará seus efeitos em 31 
de dezembro de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 860696
Portaria Nº 381 de 30 de seteMBro de 2022

Nomeação de Presidente do regime diferenciado de contratações - rdc e 
Pregoeiro do fEBoM.
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa, coordENador ESTadUal dE dEfE-
Sa ciVil E PrESidENTE do fUNdo ESPEcial dE BoMBEiroS, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas por lei e;
considerando a necessidade de atender as exigências da lei federal nº 
8.666/93; lei federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos decretos 
federais nº 10.024/2019 e nº 7.892/2013; lei Estadual nº 6.474/2002, 
regulamentada pelos decretos Estaduais nº 534/2020 e nº 991/2020; lei 
Estadual nº 9.234, de 24 de março de 2021, regulamentada pelos decretos 
Estaduais nº 2.247, de 23 de março de 2022 e nº 2.458, de 29 de junho 
de 2022; lei federal nº 12.462/2011 regulamentada pelo decreto Estadual 
nº 1.974/2018; portaria nº 24/2021 - cBMPa e portaria
nº 246, de 04 de julho de 2022, resolve:
art. 1º. designar como Presidente do regime diferenciado de contrata-
ções – rdc e Pregoeiro, o TcEl QoBM MoiSÉS TaVarES MoraES, cPf: 
467.042.052-68; sendo este oficial responsável pela realização das ses-
sões públicas referente aos processos licitatórios no âmbito do fundo Es-
pecial de Bombeiros.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus 
efeitos a contar de 29 de setembro de 2022 e cessará seus efeitos em 31 
de dezembro de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 860681
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Termo aditivo: 1. contrato: 106/2021-Pc/Pa. Partes: Polícia civil do Es-
tado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. NP TEcNoloGia E GESTÃo 
dE dadoS lTda. cNPJ nº 07.797.967/0001-95. data da assinatura: 
27/09/2022. Vigência: 27/09/2022 a 27/09/2023. Classificação do Obje-
to: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 106/2021-Pc/Pa por 
mais 12 meses. Proc. nº 2022/1136114. orçamento: função Programáti-
ca: 40101.06.122.1297.8338. Elemento de despesa: 339040. fonte 0101. 
contratado: NP TEcNoloGia E GESTÃo dE dadoS lTda. Endereço do 
contratado: rua izabel a redentora, nº 2356, Edifício loewen, Sala 1 17, 
Bairro: centro, cep: 83005-010, São José dos Pinhais/Pr, e-mail: con-
tato@bancodeprecos.com.br, telefone (41) 3778-1830. ordenadora res-
ponsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do 
delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 860652

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1962/ 2022
HEraNdY do Socorro da SilVa E SilVa 
MaTrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 18/08/2022 a 19/08/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1853/ 2022 
aNdrEYSSa SaYUri WaTaNaBE daMoUS 
MaTrÍcUla: 5958414/1
carGo: Perito criminal
diaNa PaTricia SaNToS dE SoUZa BraGa 
MaTrÍcUla: 5958375
carGo: Perito criminal
HEiTor caPEla SaNJad 
MaTrÍcUla: 5922805/2
carGo: Perito criminal
PEdro SErGio dE SoUSa rEiS 
MaTrÍcUla: 6402848-1
carGo: Motorista
cidadE: TErra alTa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 05/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia aMBiENTal.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 860738
Portaria N°. 1856/ 2022 

aNdrEYSSa SaYUri WaTaNaBE daMoUS 
MaTrÍcUla: 5958414/1
carGo: Perito criminal
HEiTor caPEla SaNJad 
MaTrÍcUla: 5922805/2
carGo: Perito criminal
SaMUEl MoNTEiro doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5964090/1
carGo: Motorista
cidadE: coNcÓrdia do Pará - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 06/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1974/ 2022 
JorGE lUiS dE oliVEira MorEira 
MaTrÍcUla: 57204802
carGo: auxiliar operacional
SaMUEl MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5964090/1
carGo: Motorista
cidadE: GarrafÃo do NorTE - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 18/09/2022 a 19/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar rEMoÇÃo cadaVErica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1965/ 2022 
HEraNdY do Socorro da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 02/08/2022 a 03/08/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1963/ 2022
HEraNdY do Socorro da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 14/08/2022 a 15/08/2022
OBJETIVO: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 860734
Portaria N°. 2003/ 2022 

SUNara PErEira MElo 
MaTrÍcUla: 5888680/3
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 26/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2000/ 2022 
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro 
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 17/09/2022 a 18/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2001/ 2022
MaTEUS caValcaNTE dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 5959973
carGo: auxiliar operacional
cidadE: alTaMira - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 20/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2002/ 2022
alciVaN carValHo alMEida 
MaTrÍcUla: 5937908/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 19/09/2022 a 20/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar rETirada dE SUPriMENToS dE fUNdoS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 860729
Portaria N°. 1981/ 2022

GiUSEPPE aNToNio HolaNda TaNcrEdi 
MaTrÍcUla: 57229384/1
carGo: Perito criminal
SidNY ricardo NoGUEira dE araÚJo 
MaTrÍcUla: 57196481
carGo: Perito criminal
cidadE: rUroPoliS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 15/09/2022 a 16/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1988/ 2022 
roBErTo dE SoUSa alEiXo 
MaTrÍcUla: 57217742
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 21/09/2022 a 22/09/2022
oBJETiVo: auxiliar necropsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1991/ 2022 
roBErTo dE SoUSa alEiXo 
MaTrÍcUla: 57217742
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 17/09/2022 a 18/09/2022
oBJETiVo: auxiliar necropsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1989/ 2022 
roBErTo dE SoUSa alEiXo
MaTrÍcUla: 57217742
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/09/2022 a 06/09/2022
oBJETiVo: auxiliar necropsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 860723
Portaria N°. 073/ 2022 

MaTEUS caValcaNTE dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 5959973
carGo: auxiliar operacional
cidadE: TailaNdia - Pa
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diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 17/09/2022 a 18/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1995/ 2022
roBErTo dE SoUSa alEiXo 
MaTrÍcUla: 57217742
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 01/09/2022 a 02/09/2022
oBJETiVo: auxiliar necropsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1993/ 2022 
lidiaNE BaTiSTa fErrEira SHiMoN
MaTrÍcUla: 57225375
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 15/09/2022 a 17/09/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1992/ 2022 
roBErTo dE SoUSa alEiXo 
MaTrÍcUla: 57217742
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 13/09/2022 a 14/09/2022
oBJETiVo: auxiliar necropsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 860725
Portaria N°. 1983/ 2022 

lENNoN VallE araUJo 
MaTrÍcUla: 5958486/1
carGo: Perito criminal
SilVio caSSio da SilVa BarBoSa cic: 000.409.772-69
MaTrÍcUla: 5955600/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: aNaPU - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 06/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1977/ 2022 
adalBErTo da SilVa caValcaNTE
MaTrÍcUla: 5937855/1
carGo: Motorista
cidadE: TrairÃo - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 12/09/2022 a 17/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1990/ 2022 
roBErTo dE SoUSa alEiXo 
MaTrÍcUla: 57217742
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 09/09/2022 a 10/09/2022
oBJETiVo: auxiliar necropsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1994/ 2022 
PriScilla fErNaNda rEiS 
MaTrÍcUla: 5958383
carGo: Perito criminal
ricHardSoN lEoNardo fErrEira da SilVa 
MaTrÍcUla: 5958388
carGo: Perito criminal
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 12/09/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 860720

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3814/2022 – dG/cccLiN, 
05 de seteMBro de 2022.

a diretora – Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 
de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro.
considerando o teor da PorTaria Nº011/2020 do dETraN/Pa que regula-
menta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas para realização 
de Exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológicas em candi-
datos à obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, bem como as 
resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.

considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante 
os preceitos da Portaria nº011/2020-dG e que a requerente – SESM ME-
dicoS S/S lTda-cliMEPTraN – MaraBá, comprovando o cumprimento 
dos requisitos legais para renovação de seu credenciamento conforme 
Parecer Técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno deste 
departamento.
r E S o l V E:
i – rENoVar o credenciamento pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, 
a contar de 25/10/2022 a 24/10/2024, da SESM MEdicoS S/S lTda - cli-
MEPTraN, cNPJ: 21.576.030/0008-97, localizada na Q 5(fl;32) S/N, lote 
67 – Bairro Nova Marabá, cEP: 68.508.050 – Marabá/Pa, sob a responsa-
bilidade administrativa de Humberto B ribeiro de Sousa, responsabilidade 
Técnica Médica de fabiano de cristo Botelho e responsabilidade Técnica 
Psicológica de Paloma oliveira Vanetta Teixeira.
ii - À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providências para o pleno cumprimento do Presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
renata Mirella freitas Guimarães de Sousa coelho
diretora-Geral/dETraN-Pa

Protocolo: 861130
Portaria Nº 3897/2022 – dG/cccLiN, 09 de seteMBro 2022.
a diretora – Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 
de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro.
considerando o teor da PorTaria Nº011/2020 do dETraN/Pa que 
regulamenta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas para 
realização de Exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológicas 
em candidatos à obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, bem 
como as resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.
considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante os 
preceitos da PorTaria Nº011/2020-dG, e que a requerente – S.E.S.M 
MEdicoS S/S lTda- cliMEPTraN - BElÉM comprovando o cumprimento 
dos requisitos legais para renovação de seu credenciamento conforme 
Parecer Técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno deste 
departamento.
r E S o l V E:
i – rENoVar o credenciamento pelo período de 24(vinte e quatro) meses, 
a contar de 29/10/2022 a 28/10/2024, da S.E.S.M MEdicoS S/S lTda-
cliMEPTraN – BElÉM cNPJ 21.576.030/0001-10, localizada na Travessa 
João dias Paes, nº 47, Bairro - Sacramenta, cEP 66120-720 – Belém -Pará, 
sob a responsabilidade administrativa de Humberto Benjamin ribeiro de 
Sousa, responsabilidade Técnica Médica de Maria do Perpétuo Socorro Sa-
bbá Guimarães e responsabilidade Técnica Psicológica de regina Tânea da 
Silva ferreira.
ii – À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providências para o pleno cumprimento do Presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
renata Mirella freitas Guimarães de Sousa coelho
diretora-Geral/dETraN-Pa

Protocolo: 861143
Portaria Nº3742/2022 – dG/cccLiN, 31 de aGosto de 2022.
a diretora-Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 
de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro.
considerando o teor da PorTaria Nº011/2020 do dETraN/Pa que 
regulamenta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas para 
realização de Exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológicas 
em candidatos à obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, bem 
como as resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.
considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante 
os preceitos da PorTaria Nº011/2020-dG e que a requerente – 
S.E.S.M MEdicoS S/S lTda- cliMEPTraN - caSTaNHal comprovando o 
cumprimento dos requisitos legais para renovação de seu credenciamento 
conforme Parecer Técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno 
deste departamento.
r E S o l V E:
i – rENoVar o credenciamento pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, 
a contar de 25/10/2022 a 24/10/2024, da S.E.S.M MEdicoS S/S lTda 
- cliMEPTraN – caSTaNHal, cNPJ 21.576.030/0003-82, localizada na 
rodovia Br 316 S/N, km 65, Bairro: Titanlandia, cep 68.741-740, casta-
nhal-Pará, sob a responsabilidade administrativa de Humberto B.ribeiro 
Sousa, responsabilidade Técnica Médica de Maria do Perpétuo Socorro Sa-
bba Guimarães e responsabilidade Técnica Psicológica de Patricia rochele 
rocha Valente
ii - À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providencias para o pleno cumprimento do Presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
renata Mirella freitas Guimarães de Sousa coelho
diretora-Geral/dETraN-Pa

Protocolo: 860956

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 4258/2022-daF/cGP, de 04/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do despacho no Processo 
2022/1201723, reconhecendo o direito da servidora à concessão de li-
cença Prêmio,
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r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora raimunda da Silva rodrigues, assistente de ad-
ministração, matrícula 3266362/1, lotada na Gerência de Benefícios e as-
sistência Social, trinta (30) dias de licença Prêmio, no período de 03/10 a 
01/11/2022, referentes ao triênio 03.11.2011/2014, de acordo com a lei 
5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/10/2022
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 4257/2022-daF/cGP, de 04/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.08, do Processo 
2022/1117402, reconhecendo o direito da servidora à concessão de licen-
ça Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora coNcEiÇÃo dE Maria lEiTE aUGUSTo, agente 
administrativo, matrícula 3219500/1, lotada na coordenadoria do Núcleo 
das cirETraN’S, trinta (30) dias de licença Prêmio, no período de 03/10 
a 01/11/2022, referentes ao triênio 13.07.2005/2008, de acordo com a lei 
nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/10/2022
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 4256/2022-daF/cGP, de 04/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do Despacho às fls.24, no Processo 
2016/428447, reconhecendo o direito do servidor à concessão de licença 
Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor José Maria dos Santos, auxiliar operacional de 
Trânsito, matrícula 80845608/1, lotado na Gerência de atendimento e re-
gistro de Veículos, trinta (30) dias de licença Prêmio, no período de 05/10 
a 03/11/2022, referentes ao triênio 01.02.2010/2013, de acordo com a lei 
nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 05/10/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 4255/2022-daF/cGP, de 04/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do Parecer 2744/2009-ProJUr/
Nc, no Processo 2009/178184, deferindo a concessão de licença Prê-
mio por averbação, e ainda, o despacho constante às fls. 11, do Processo 
2022/797236, reconhecendo o direito do servidor à concessão de licença 
Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoaBES MarTiNS Garcia, Vistoriador, matrícula 
57201351/1, lotado na cirETraN “B” de dom Elizeu, 30 (trinta) dias, de 
licença Prêmio, no período de 03/10 a 01/11/2022, referentes ao triênio 
17.01.2004/2007 (tempo averbado), de acordo com a lei nº 5.810/94-
rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/10/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 4254/2022-daF/cGP, de 04/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do despacho às fls. 08, do Processo 
2022/700372, reconhecendo o direito do servidor à concessão de licença 
Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor aNToNio rEGiNaldo GUiMarÃES GoMES, as-
sistente de Trânsito, matrícula 57194030/1, lotado na cirETraN “a” de 
Bragança, 30 (trinta) dias, de licença Prêmio, no período de 03/10 a 
01/11/2022, referentes ao triênio 18.02.2014/2017 (30 dias), de acordo 
com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/10/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 4253/2022-daF/cGP, de 04/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do Despacho às fls.06, do Processo 
2022/1080982, deferindo a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora VaNESSa diaS dE liMa, auxiliar de Trânsito, 
matrícula 57175546/1, lotada na coordenadoria de desenvolvimento 
de Sistemas, trinta (30) dias de licença Prêmio, no período de 13/10 a 
11/11/2022, referentes ao triênio 01.11.2015/2018, de acordo com a lei 
nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/10/2022
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 4252/2022-daF/cGP, de 04/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.13, do Processo 
2022/1212071, deferindo a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa PaUla GoMES doS rEiS, assistente de Trân-
sito, matrícula 55586837/2, lotada na coordenadoria de Habilitação de 
condutores, trinta (30) dias de licença Prêmio, no período de 03/10 a 
01/11/2022, referentes ao triênio 01.02.2007/2010, de acordo com a lei 
nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/10/2022
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 4251/2022-daF/cGP, de 04/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.08, do Processo 
2022/1122414, deferindo a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor riSZoMar PorTilHo dE SoUSa, auxiliar opera-
cional de Trânsito, matrícula 57196678/1, lotado na Chefia de Gabinete, 
trinta (30) dias de licença Prêmio, no período de 03/10 a 01/11/2022, 
referentes ao triênio 19.05.2014/2017, de acordo com a lei nº 5.810/94-
rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/10/2022
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 4250/2022-daF/cGP
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.10, do Processo 
2022/1264989, deferindo a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor lacÊNio NoNaTo BarBoSa, assistente de Trân-
sito, matrícula 5050863/2, lotado na assessoria de comunicação, noventa 
(90) dias de licença Prêmio, no período de 04/10/2022 a 01/01/2023, 
referentes aos triênios 15.11.2011/2014 (60 dias) e 15.11.2014/2017 (30 
dias), de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 04/10/2022
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 4249/2022-daF/cGP, de 04/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.07, do Processo 
2022/1097619, deferindo a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor fraNciSco daS cHaGaS loUrENÇo da SilVa, 
Vistoriador, matrícula 57230553/1, lotado na cirETraN “B” de itupiranga, 
sessenta (60) dias de licença Prêmio, no período de 03/10 a 01/12/2022, 
referentes aos triênios 15.06.2010/2013 (30 dias) e 15.06.2013/2016 (30 
dias), de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/10/2022
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 861134

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato: 093/2022

ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 a empresa Gráfica iMPrESSUS EirEli inscrita 
no cNPJ/Mf, sob o nº 13.913.414/0001-53
oBJETo: forNEciMENTo dE MaTErial dE EXPEdiENTE (iMPrESSSoS), 
Por MENor PrEÇo Por loTE ÚNico
Valor: o valor do presente Termo de contrato é de r$ 63.200,00 (sessen-
ta e três mil e duzentos reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
 

função 06

Subfunção 125

Programa 1502

Projeto/atividade 8274

 8830

Elemento de despesa 3.3.90.30 (16)

fonte de recursos
0261 000

0661 000
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ViGÊNcia: início: 28/09/2022 Término: 27/09/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 28/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral dETraN-Pa

Protocolo: 860692

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3649/2022-daF/cGP, de 24/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1011365;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de curralinho no período de 19 à 24/08/2022, a 
fim de realizar apoio técnico em informática na banca itinerante, do refe-
rido municipio.

nome matricula
Noélio Tavares raiol Junior 54196638/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 860777

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 4244/2022-daF/cGP, 
de 04 de oUtUBro de 2022.

a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria lEoNora aZEVEdo rocHa, assistente de 
administração, matrícula 3263657/1, lotada na Procuradoria Jurídica, trin-
ta (30) dias de fÉriaS, no período de 18.11 a 17.12.2022, referentes ao 
exercício 30.07.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 18/11/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas
PorTaria Nº 4243/2022-daf/cGP, de 04 de outubro de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria lEoNora aZEVEdo rocHa, assistente de 
administração, matrícula 3263657/1, lotada na Procuradoria Jurídica, trin-
ta (30) dias de fÉriaS, no período de 19.10 a 17.11.2022, referentes ao 
exercício 30.07.2019/2020.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 19/10/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas

Protocolo: 861087

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo de aPLicaÇÃo de PeNaLidade
de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir

o coordenador de controle de Penalidades do departamento de Trânsi-
to do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em conformi-
dade com os artigos 261 do código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 
da resolução nº 723/2018 do conselho Nacional de Trânsito – coNTraN, 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via re-
messa postal, NoTifica aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS que 
foi imposta a Penalidade de Suspensão do direito de dirigir, pelo período 
respectivamente discriminado na tabela abaixo, cumulada com a obriga-
toriedade de realização de curso de reciclagem, nos termos do art. 261 e 
268, ii do cTB c/c art. 3° da resolução 723/2018 do conselho Nacional de 
Trânsito – coNTraN.
Vossa Senhoria poderá apresentar rEcUrSo À Jari – JUNTa adMiNiSTra-
TiVa dE rEcUrSo até a data limite de 04/11/2022. Todavia, caso V. Sª 
opte por não recorrer, deverá entregar sua carteira Nacional de Habilitação 
neste dETraN/Pa, para que assim possa dar início ao cumprimento da 
penalidade aqui mencionada.
o recurso deverá ser endereçado à Junta administrativa de recurso de 
infrações – Jari e entregue na coordenadoria de controle de Penalidades, 
sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, Belém — Pará. 
No interior do Estado, a entrega do recurso poderá ser feita na agência 
do dETraN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar seu recurso por 
remessa postal à coordenadoria de controle de Penalidades.
Não ocorrendo a apresentação do recurso ou a entrega da cNH no prazo 
acima estipulado, a penalidade de SUSPENSÃo do dirEiTo dE diriGir 

surtirá seus efeitos a partir de 24/11/2022, data esta que será considerada 
o início do prazo para contagem da dosimetria imposta. durante o cum-
primento da penalidade de suspensão, V. Sa. não poderá conduzir veículo 
automotor de qualquer espécie e categoria, sob pena de lhe ser imposta 
a caSSaÇÃo do dirEiTo dE diriGir, por dois anos, sem prejuízo das 
sanções penais decorrentes do crime previsto no art. 307 do cTB.
durante o cumprimento da penalidade de suspensão, V. Sa. poderá dirigir-
se a qualquer dos endereços acima descritos para receber “encaminha-
mento” ao cUrSo dE rEciclaGEM. importante esclarecer que, apenas 
após conclusão do curso de reciclagem, os serviços de habilitação (reno-
vação, mudança de categoria, 2° via etc) estarão liberados novamente, 
ainda que o prazo da penalidade já tenha expirado.
 

NoMe do coNdUtor N° da cNH N° do Processo teMPo de 
sUsPeNsÃo

Maira SilVa da SilVa 5569674229 2021/242314 12 meses
MariValdo fErrEira rodriGUES 5022780370 2021/965451 12 meses
odEMilToN cardoSo dE oliVEira 4682880784 2021/248508 12 meses
PEdro HENriQUE coSTa dE SoUZa 4567267684 2021/244242 12 meses

PEdro rEGiNaldo fErNaNdES doS SaNToS 6403733133 2021/782265 12 meses
roGErio PErEira aGUiar 60902212 2019/506145 12 meses

roSa faTiMa fErrEira TEiXEira 3305570451 2021/284185 12 meses
SaMUEl oliVEira da SilVa 5308839946 2021/289148 12 meses 
SEBaSTiao dE BriTo SilVa 3404320359 2021/965426 12 meses

SErGio GoMES dE aNdradE 4578697270 2021/782060 12 meses
SEVEriNo JoSE dE oliVEira 2701639221 2021/807900 12 meses 

TiaGo da SilVa SoUZa 5077212550 2021/289817 12 meses
ViViaNE caSTro BarrETo 5445757105 2021/782108 12 meses

WElEM alVES coElHo 4807763108 2021/1357108 05 meses

Belém, 03 de outubro de 2022.
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordENador dE coNTrolE dE PENalidadES
PorTaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 860847
editaL de NotiFicaÇÃo de aPLicaÇÃo de PeNaLidade

de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de Trânsi-
to do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em conformi-
dade com os artigos 261 do código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 
da resolução nº 723/2018 do conselho Nacional de Trânsito – coNTraN, 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via re-
messa postal, NoTifica aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS que 
foi imposta a Penalidade de Suspensão do direito de dirigir, pelo período 
respectivamente discriminado na tabela abaixo, cumulada com a obriga-
toriedade de realização de curso de reciclagem, nos termos do art. 261 e 
268, ii do cTB c/c art. 3° da resolução 723/2018 do conselho Nacional de 
Trânsito – coNTraN.
Vossa Senhoria poderá apresentar rEcUrSo À Jari – JUNTa adMiNiSTra-
TiVa dE rEcUrSo até a data limite de 04/11/2022. Todavia, caso V. Sª 
opte por não recorrer, deverá entregar sua carteira Nacional de Habilitação 
neste dETraN/Pa, para que assim possa dar início ao cumprimento da 
penalidade aqui mencionada.
o recurso deverá ser endereçado à Junta administrativa de recurso de 
infrações – Jari e entregue na coordenadoria de controle de Penalidades, 
sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, Belém — Pará. 
No interior do Estado, a entrega do recurso poderá ser feita na agência 
do dETraN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar seu recurso por 
remessa postal à coordenadoria de controle de Penalidades.
Não ocorrendo a apresentação do recurso ou a entrega da cNH no prazo 
acima estipulado, a penalidade de SUSPENSÃo do dirEiTo dE diriGir 
surtirá seus efeitos a partir de 24/11/2022, data esta que será considerada 
o início do prazo para contagem da dosimetria imposta. durante o cum-
primento da penalidade de suspensão, V. Sa. não poderá conduzir veículo 
automotor de qualquer espécie e categoria, sob pena de lhe ser imposta 
a caSSaÇÃo do dirEiTo dE diriGir, por dois anos, sem prejuízo das 
sanções penais decorrentes do crime previsto no art. 307 do cTB.
durante o cumprimento da penalidade de suspensão, V. Sa. poderá dirigir-
se a qualquer dos endereços acima descritos para receber “encaminha-
mento” ao cUrSo dE rEciclaGEM. importante esclarecer que, apenas 
após conclusão do curso de reciclagem, os serviços de habilitação (reno-
vação, mudança de categoria, 2° via etc) estarão liberados novamente, 
ainda que o prazo da penalidade já tenha expirado.
 

NoMe do coNdUtor N° da cNH N° do Processo teMPo de 
sUsPeNsÃo

aNToNio dE SoUSa BaTiSTa 6025274459 2021/1278423 02 meses 
aNToNio EdNaldo doS SaNToS SoUSa 4627308284 2021/284267 12 meses

aNToNio Maria dE oliVEira 1153201370 2022/121037 06 meses
aNToNio PETSoN alENcar dE SoUZa 240097570 2021/510199 12 meses 

ariEdSoN dE SoUSa NaSciMENTo 5487863536 2021/12778715 03 meses
arlEcio PadilHa dE araUJo 3193679098 2020/77022 04 meses 
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NoMe do coNdUtor N° da cNH N° do Processo teMPo de 
sUsPeNsÃo

arlEcio PadilHa dE araUJo 3193679098 2020/77119 04 meses 
arlEcio PadilHa dE araUJo 3193679098 2020/77099 04 meses

claUdio MENdoNca da SilVa JUNior 4659219800 2021/244851 12 meses
clEBEr fUrTado BaraTa 1130473329 2021/1189344 04 meses 

aBraao do NaSciMENTo ViEira 5048475416 2021/1063510 06 meses 
acEliNo PErEira liMa 141631051 2021/1060683 06 meses

afoNSo VilHENa PoMBo JUNior 460996181 2021/1160279 06 meses 
aldair coElHo SilVa 5774791989 2021/242348 12 meses 

aNa aUGUSTa doS SaNToS BorGES 942587450 2021/1355802 08 meses
aNdrEY diaS BarroSo 279338723 2021/289910 12 meses 

aNToNio carloS araUJo 114744705 2021/805248 12 meses
aBElardo fErrEira da coSTa 3821215208 2021/1079816 03 meses 

aBiEl alMEida da SilVa 139109154 2021/1079883 02 meses 
aBiMaEl MENdES dE JESUS 4298238080 2021/1080116 02 meses

Belém, 03 de outubro de 2022.
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordENador dE coNTrolE dE PENalidadES
PorTaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 860848
editaL de NotiFicaÇÃo de aPLicaÇÃo de PeNaLidade

de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de Trânsi-
to do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em conformi-
dade com os artigos 261 do código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 
da resolução nº 723/2018 do conselho Nacional de Trânsito – coNTraN, 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via re-
messa postal, NoTifica aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS que 
foi imposta a Penalidade de Suspensão do direito de dirigir, pelo período 
respectivamente discriminado na tabela abaixo, cumulada com a obriga-
toriedade de realização de curso de reciclagem, nos termos do art. 261 e 
268, ii do cTB c/c art. 3° da resolução 723/2018 do conselho Nacional de 
Trânsito – coNTraN.
Vossa Senhoria poderá apresentar rEcUrSo À Jari – JUNTa adMiNiSTra-
TiVa dE rEcUrSo até a data limite de 04/11/2022. Todavia, caso V. Sª 
opte por não recorrer, deverá entregar sua carteira Nacional de Habilitação 
neste dETraN/Pa, para que assim possa dar início ao cumprimento da 
penalidade aqui mencionada.
o recurso deverá ser endereçado à Junta administrativa de recurso de 
infrações – Jari e entregue na coordenadoria de controle de Penalidades, 
sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, Belém — Pará. 
No interior do Estado, a entrega do recurso poderá ser feita na agência 
do dETraN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar seu recurso por 
remessa postal à coordenadoria de controle de Penalidades.
Não ocorrendo a apresentação do recurso ou a entrega da cNH no prazo 
acima estipulado, a penalidade de SUSPENSÃo do dirEiTo dE diriGir 
surtirá seus efeitos a partir de 24/11/2022, data esta que será considerada 
o início do prazo para contagem da dosimetria imposta. durante o cum-
primento da penalidade de suspensão, V. Sa. não poderá conduzir veículo 
automotor de qualquer espécie e categoria, sob pena de lhe ser imposta 
a caSSaÇÃo do dirEiTo dE diriGir, por dois anos, sem prejuízo das 
sanções penais decorrentes do crime previsto no art. 307 do cTB.
durante o cumprimento da penalidade de suspensão, V. Sa. poderá dirigir-
se a qualquer dos endereços acima descritos para receber “encaminha-
mento” ao cUrSo dE rEciclaGEM. importante esclarecer que, apenas 
após conclusão do curso de reciclagem, os serviços de habilitação (reno-
vação, mudança de categoria, 2° via etc) estarão liberados novamente, 
ainda que o prazo da penalidade já tenha expirado.
 

NoMe do coNdUtor N° da cNH N° do Processo teMPo de 
sUsPeNsÃo

JaQUEaNE dE SoUZa SilVa 6447968074 2021/1279366 03 meses
JaNdira fErrEira da SilVa oliVEira 4862134565 2021/1278861 03 meses

JoSE Maria da coSTa coElHo 5086657288 2021/632742 12 meses 
JoSENildo lUSToSa loPES 1198661327 2021/242318 12 meses 
JoSUE fraNciSco da SilVa 58689928 2021/248532 12 meses 

lUcilEia PENNa SaNToS 65589570 2021/1279503 04 meses 
ildoMar PErEira fEiToSa 4979571507 2021/1160343 04 meses 
ildoMar PErEira fEiToSa 4979571507 2021/1161296 04 meses 
iTaMar dE SoUSa SoarES 4875683889 2021/782310 12 meses

Jair diaS alMEida 2016342807 2021/284751 12 meses 
dario rodriGUES da SilVa 3555793549 2018/198336 12 meses

EloN cHaVES da coSTa 3827749537 2021/805302 12 meses 
EVaNGEliSTa GoMES alVES 3689503091 2019/468040 12 meses 
EriK fErrEira doS SaNToS 2616858800 2020/1069411 06 meses
faBio dE araUJo MoNTEiro 5138347661 2021/289754 12 meses 

fErNaNdo alEX coSTa fErrEira 479243537 2021/283515 12 meses

NoMe do coNdUtor N° da cNH N° do Processo teMPo de 
sUsPeNsÃo

flaVio araMiS dUarTE da rocHa 2503447106 2021/242309 12 meses 
fraNciSco da SilVa PoNTES 6014068530 2021/782046 12 meses

fraNciSco roNiElliToN BarBoSa QUEiroZ 4256187821 2021/283536 12 meses 
GlaUdiSToN ViEira dE SoUSa 2242705697 2021/1464251 06 meses 

Belém, 03 de outubro de 2022.
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordENador dE coNTrolE dE PENalidadES
PorTaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 860850
..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1235/2022-cGP/seaP 
BeLÉM-Pa, 29 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à apu-
ração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 6363/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 861074
Portaria Nº 1236/2022-cGP/seaP 

BeLÉM-Pa, 30 de seteMBro de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa – funcional: 54196889 – Presidente; JaYMErSoN 
carloS PErEira MarQUES – funcional: 57218644 – membro; e BrUNo 
coSTa PiNHiEiro dE SoUSa – funcional: 55585599 – membro, para dar 
continuidade à apuração dos auto do Processo administrativo disciplinar 
nº 5601/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a 
conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 861077
Portaria Nº 1237/2022-cGP/seaP 

BeLÉM-Pa, 30 de seteMBro de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
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rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHiE-
iro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; ViTor raMoS EdU-
ardo, funcional: 5902749 - Membro; e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 - Membro; para dar continuidade à apuração dos autos 
da Sindicância administrativa disciplinar nº 5605/2020-cGP/SEaP, estabe-
lecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, 
funcional: 55585599 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro; para dar continuidade à apuração dos 
autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5777/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 861078
Portaria Nº 1230/2022-cGP/seaP 

BeLÉM-Pa, 22 de seteMBro de 2022.
o corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da administração de-
pois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão (STf, Mandados 
de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Mandados de Segurança nº 7.066, 
7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de Segurança nº 6.757 e 10.464), neces-
sário se faz a concessão de novos e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos 
sob apuração, com espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios 
como os da eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; e rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoU-
Sa, funcional: 54196889 – Membro; para dar continuidade à apuração dos 
autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado nº 6395/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 dias úteis para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 861065
Portaria Nº 1231/2022-cGP/seaP 

BeLÉM-Pa, 22 de seteMBro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0424/2022-cGP/SEaP, de 29/03/2022, publicada no doE nº 34.917, 
de 01/04/2022, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6831/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 861067
Portaria Nº 1232/2022-cGP/seaP 

BeLÉM-Pa, 28 de seteMBro de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, (funcional: 54196889) – Presidente; BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Membro; e EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à 
apuração dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 6359/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 861069

Portaria Nº 1233/2022-cGP/seaP 
BeLÉM-Pa, 28 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, (funcional: 54196889) – Presidente; BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Membro; e EliZaBE-
TH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para dar conti-
nuidade à apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar 
nº 6361/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a 
conclusão;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 861070
Portaria Nº 1234/2022-cGP/seaP 

BeLÉM-Pa, 29 de seteMBro de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, (funcional: 54196889) – Presidente; ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr VilHE-
Na, funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à apuração dos 
autos dos Processos administrativos disciplinares nº 6362 e 6366/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à apura-
ção dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 6365/2021-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 861071
Portaria Nº 1229/2022-cGP/seaP 

BeLÉM-Pa, 19 de seteMBro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0416/2022-cGP/SEaP, de 21/03/2022, publicada no doE nº 34.911, 
de 29/03/2022, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6873/2022-cGP/SEaP;
- 0418/2022-cGP/SEaP, de 21/03/2022, publicada no doE nº 34.911, 
de 29/03/2022, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6874/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 861063
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tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
ato: terMo de distrato

- Término de Vínculo: 04/10/2022
Motivo: diSTraTo a PEdido
Servidor Temporário: lENilSoN araUJo SalES
Matrícula: 55208740/1– aGENTE PENiTENciário
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 860678
tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor

ato: terMo de distrato
- Término de Vínculo: 04/10/2022
Motivo: diSTraTo a PEdido
Servidor Temporário: lENilSoN araUJo SalES
Matrícula: 55208740/1– aGENTE PENiTENciário
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 860951

desiGNar serVidor
desiGNaÇÃo

Portaria N° 2633/22/dGP/seaP, 
BeLÉM, 04 de oUtUBro de 2022.

dESiGNar a servidora Marilia MarTiNS dE BriTo, Matrícula nº. 
57223201, para responder pela corregedoria Metropolitana, no período 
de 18 de outubro de 2022 a 1º de novembro de 2022, em substituição do 
titular ViTor raMoS EdUardo, Matrícula nº. 5902749, que estará res-
pondendo como corregedor Geral.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 861141

desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria N° 284/2022 – GaB/seaP
BeLÉM/Pa, 04 de oUtUBro de 2022.

o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor luiz fábio de oliveira Barros – Matrícula fun-
cional nº 5798213 - como fiscal titular e a servidora Olivana da Conceição 
Alves e Silva – Matrícula Funcional nº 57201352, como fiscal suplente do 
contrato administrativo n° 064/2022/SEaP – Processo: 2020/180392, ce-
lebrado entre a empresa SErViÇo NacioNal dE aPrENdiZaGEM iNdUS-
Trial – SENai, e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENi-
TENciaria – SEaP cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços educacionais para o curso profissionalizante 
de Serralheria, para atender ao coNVÊNio Nº 891189/2019/dEPEN/MJ 
para desenvolver noções na área de serralheria na unidade prisional.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimen-
to do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabelecido no dis-
positivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 860714

errata
errata da Portaria Nº 1276/2022-cGP/seaP, de 

22/09/2022, PUBLicada No doe Nº 35.130, de 27/08/2022, 
reFereNte À iNstaUraÇÃo do Processo N° 7186/2022.

oNde se LÊ: “em desfavor dos servidores a.a.S. (M.f.: 5931197), J.V.P.S. 
(M.f.: 59196477), l.a.X.c. (M.f.: 5950023) e B.r.S. (M.f.: 5947642)”;
Leia-se: “em desfavor dos servidores a.a.S. (M.f.: 5931197), J.V.P.S. 
(M.f.: 54196477), l.a.X.c. (M.f.: 5950023) e B.r.S. (M.f.: 5947642)”.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 861062
errata da Portaria nº 2593/2022-dGP.seaP, de 26/09/2022, 
licença Premio do servidor JoSE EdMilSoN aMaral dE SoUZa, publicada 
no doE 35132, de 28/09/2022.
onde se lê: Período: 03/10/2022 a 01/12/2022;
Leia-se: Período: 03/10/2022 a 01/11/2022

Protocolo: 860892
errata da Portaria nº 2593/2022-dGP.seaP, de 26/09/2022, 
licença Premio do servidor JoSE EdMilSoN aMaral dE SoUZa, publicada 
no doE 35132, de 28/09/2022.
onde se lê: Período: 03/10/2022 a 01/12/2022;
Leia-se: Período: 03/10/2022 a 01/11/2022

Protocolo: 860898

terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo ao coNtrato 044/2021

Termo aditivo: 2
data da assinatura: 04/10/2022
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: Valor.
Justificativa: Ao presente contrato será acrescida a quantidade de 13 (treze) veí-
culos, que implicará aumento na ordem aproximada de 21,671% representando 
acréscimo de r$ 772.839,86 em relação ao valor global do contrato originário.

Programa de Trabalho: 97.101.03.421.1502.8283, Natureza de despesa: 
339033, fonte de recurso: 0101(estadual), Pi: 1050008283c.
contrato: 044/2021
contratado: UNidaS VEicUloS ESPEciaiS S.a
cNPJ: 02.491.558/0001-42
Endereço: av. deputado rubens Granja, nº 121 Terreo, Sacoma-SP
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa - Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 860710

terMo aditiVo a coNVÊNio
3º terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 013/2019

data de assinatura: 30/09/2022
Vigência: 03/10/2022 a 02/10/2023
Justificativa: Este termo aditivo tem por objeto a alteração do preâmbulo 
do Convênio nº 013/2019; a retificação da Cláusula sexta, por ocasião do 
reajuste do valor do salário mínimo; e a prorrogação do presente instru-
mento por 12 meses.
Valor: r$ 847.551,60 (oitocentos e quarenta e sete mil quinhentos e cin-
quenta e um reais e sessenta centavos)
Partes:
Beneficiário Ente Público: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP.
concedente: Serviço de Saneamento ambiental de Marabá - SSaM
Nome do ordenador: Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 860646

diÁria
Portaria Nº: 01189/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

Servidor(es):
5949324; JoSE WilliaN riBEiro dE SoUZa; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 18/09/2022 a 21/09/2022 origem: BElÉM; destino: SaN-
TarÉM; objetivo: dESlocar-SE EM VTr SEaP, JUNTaMENTE coM o aGP 
Na QUalidadE da fUNÇÃo dE MoToriSTa, EM rEVEZaMENTo da dirE-
ÇÃo do VEÍcUlo aTÉ o MUNÍciPio dE SaNTarÉM a fiM dE rEaliZar 
a ENTrEGa dE MaTEriaaiS diVErSoS.; diária(s): 3 e ½ (três e meia);
5949054; GilSoN HENriQUE cardoSo da SilVa; aGENTE PENiTENci-
ário; Período: 18/09/2022 a 21/09/2022 origem: BElÉM; destino: SaN-
TarÉM; objetivo: dESlocar-SE EM VTr SEaP, JUNTaMENTE coM o aGP 
Na QUalidadE da fUNÇÃo dE MoToriSTa, EM rEVEZaMENTo da dirE-
ÇÃo do VEÍcUlo aTÉ o MUNÍciPio dE SaNTarÉM a fiM dE rEaliZar 
a ENTrEGa dE MaTEriaaiS diVErSoS.; diária(s): 3 e ½ (três e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861136
diÁria

Portaria Nº: 01191/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
54180881; aNa cEcilia da coSTa PaiVa; Policial PENal; Período: 
29/09/2022 a 29/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
SÃo MiGUEl do GUaMá; objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE aPrE-
SENTaÇÃo EM aUdiÊNcia.; diária(s): 1 (uma diária);
5954066; lEaNdro cHaVES da coSTa; Policial PENal; Período: 
29/09/2022 a 29/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
SÃo MiGUEl do GUaMá; objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE aPrE-
SENTaÇÃo EM aUdiÊNcia.; diária(s): 1 (uma diárias;
5954388; SEBaSTiao SilVa da coSTa; Policial PENal; Período: 
29/09/2022 a 29/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
SÃo MiGUEl do GUaMá; objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE aPrE-
SENTaÇÃo EM aUdiÊNcia.; diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861137
diÁria

Portaria Nº: 01192/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
57211746; cESar aUGUSTo SilVa dE alMEida; MoToriSTa; Período: 
18/09/2022 a 21/09/2022 origem: MariTUBa; destino: SaNTarÉM; ob-
jetivo: coNdUZir a VTr, aTÉ o MUNÍciPio dE SaNTarÉM a fiM d rEali-
Zar a ENTrEGa dE MaTEriaS diVErSoS; diária(s): 3 e ½ (três e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861139
diÁria

Portaria Nº: 01187/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5949514; EliSaNdro alErSoN BarBoSa BraNdao; Policial PE-
Nal; Período: 15/09/2022 a 15/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do 
Pará; destino: BraGaNÇa; objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE 
aPrESENTaÇÃo EM aUdiÊNcia.; diária(s): ½ (meia diária);
5949461; raPHaEl PaTricK dUarTE SENa dE oliVEira; Policial PE-
Nal; Período: 15/09/2022 a 15/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do 
Pará; destino: BraGaNÇa; objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE 
aPrESENTaÇÃo EM aUdiÊNcia.; diária(s): ½ (meia diária);
5953916; Joao corrEa caBral NETo; Policial PENal; Período: 
15/09/2022 a 15/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
BraGaNÇa; objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE aPrESENTaÇÃo 
EM aUdiÊNcia.; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861131
diÁria

Portaria Nº: 01188/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5950179; UBiracY raMoS dE carValHo JUNior; Policial PENal; Pe-
ríodo: 25/07/2022 a 27/07/2022 origem: MaraBá; destino: BElÉM; ob-
jetivo: ParTiciPoU EM rEUNiÃo PEdaGÓGica coM oS iNSTrUTorES 
dE arMaMENTo dE Tiro do cUrSo dE forMaÇÃo E ParTiciPoU do 
cUrSo dE NiVElaMENTo da SEaP.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861133
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diÁria
Portaria Nº: 01175/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

Servidor(es):
57210106; GilSoN GrEGorio da SilVa; aGENTE PENiTENciário; Perí-
odo: 06/09/2022 a 06/09/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: BElÉM; 
objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE 
TraNSfErÊNcia.; diária(s): ½ (meia diária);
5950006; rafaEl doMiNGUES caJaZEiraS; Policial PENal; Período: 
06/09/2022 a 06/09/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: BElÉM; ob-
jetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 
½ (meia diária);
5963134; lUcaS friaS MarTiNS caraciolo; GErENTE; Período: 06/09/2022 a 
06/09/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: BElÉM; objetivo: EScolTar oS 
PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861120
diÁria

Portaria Nº: 01178/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
57210106; GilSoN GrEGorio da SilVa; aGENTE PENiTENciário; Perí-
odo: 19/09/2022 a 19/09/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: caPaNE-
Ma; objetivo: coNdUZir a VTr, Para MaNUTENÇÃo Na TErcEiriZada 
crEdicar EM SEGUida foi ao crrcaP rEcEBEr docUMENToS E ProN-
TUárioS dE iNTErNoS.; diária(s): 1 (uma diárias);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861122
diÁria

Portaria Nº: 01179/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5815380; MaNoEl SaNTaNa SoUZa dE aViZ; Policial PENal; Período: 
09/09/2022 a 09/09/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: BElÉM; ob-
jetivo: EScolTar o PPl, Para coNSUlTa MEdica aMBUlaTorial coM 
orToPEdiSTa No HMUE.; diária(s): 1 (uma diárias);
5947797; ZidEoN fraNciSco fErrEira; aGENTE PENiTENciário; Perí-
odo: 09/09/2022 a 09/09/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: BElÉM; 
objetivo: EScolTar o PPl, Para coNSUlTa MEdica aMBUlaTorial coM 
orToPEdiSTa No HMUE.; diária(s): 1 (uma diárias);
54197236; Maria dE NaZarE caliSTo NUNES; TÉcNico EM ENfErMa-
GEM; Período: 09/09/2022 a 09/09/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: 
BElÉM; objetivo: EScolTar o PPl, Para coNSUlTa MEdica aMBUlaTo-
rial coM orToPEdiSTa No HMUE.; diária(s): 1 (uma diárias);
54196811; daNilo BoSco dE SoUZa NUNES; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 09/09/2022 a 09/09/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: 
BElÉM; objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar o PPl, Para coN-
SUlTa MEdica aMBUlaTorial coM orToPEdiSTa No HMUE.; diária(s): 
1 (uma diárias);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861123
diÁria

Portaria Nº: 01185/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
54191373; alEXaNdrE MaUrilo oliVEira TriNdadE; MoToriSTa; Pe-
ríodo: 20/09/2022 a 21/09/2022 origem: caMETá; destino: BElÉM; 
objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE 
TraNSfErÊNcia.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5940670; GilENo riBEiro carNEiro; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 20/09/2022 a 21/09/2022 origem: caMETá; destino: BElÉM; obje-
tivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 1 
e ½ (uma e meia);
55209392; railToN araUJo oliVEira; aSSiSTENTE adMiNiSTraTi-
Vo; Período: 20/09/2022 a 21/09/2022 origem: caMETá; destino: BE-
lÉM; objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; 
diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
55209519; WaNilSoN liMa alVES; aGENTE PENiTENciário; Período: 
20/09/2022 a 21/09/2022 origem: caMETá; destino: BElÉM; objetivo: 
EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 1 e ½ 
(uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861129
diÁria

Portaria Nº: 01183/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5949514; EliSaNdro alErSoN BarBoSa BraNdao; Policial PE-
Nal; Período: 26/09/2022 a 30/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do 
Pará; destino: SaNTarÉM; objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE 
aPrESENTaÇÃo EM SESSÃo do TriBUNal do JÚri.; diária(s): 4 e ½ 
(quatro e meia);
5949461; raPHaEl PaTricK dUarTE SENa dE oliVEira; Policial PE-
Nal; Período: 26/09/2022 a 30/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do 
Pará; destino: SaNTarÉM; objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE 
aPrESENTaÇÃo EM SESSÃo do TriBUNal do JÚri.; diária(s): 4 e ½ 
(quatro e meia);
5953916; Joao corrEa caBral NETo; Policial PENal; Período: 
26/09/2022 a 30/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
SaNTarÉM; objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE aPrESENTaÇÃo 
EM SESSÃo do TriBUNal do JÚri.; diária(s): 4 e ½ (quatro e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861126

diÁria
Portaria Nº: 01173/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

Servidor(es):
54188511; Joao corrEa doS SaNToS; MoToriSTa; Período: 
13/09/2022 a 15/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: Ma-
raBá; objetivo: coNdUZir o oNiBUS 02 da SEaP coM fiNalidadE dE 
rEaliZar a ENTrEGa dE diVErSoS MaTEriaiS NaS SEGUiNTES UNida-
dES do MUNÍciPio dE MaraBá.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861117
diÁria

Portaria Nº: 01158/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5953063; roNaldo dE MiraNda corrEa; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 05/10/2022 a 09/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: MEdi-
cilÂNdia; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo dE 
TriBUNal dE JÚri.; diária(s): 4 e ½ (quatro e meia);
7565545; MaNoEl JorGE SaNToS da coNcEicao; Policial PENal; Pe-
ríodo: 05/10/2022 a 09/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: MEdi-
cilÂNdia; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo dE 
TriBUNal dE JÚri.; diária(s): 4 e ½ (quatro e meia);
5949716; EdGar aUGUSTo MoraES MaToS; Policial PENal; Período: 
05/10/2022 a 09/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: MEdicilÂN-
dia; objetivo: EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo dE TriBU-
Nal dE JÚri.; diária(s): 4 e ½ (quatro e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861113
diÁria

Portaria Nº: 01151/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5952546; JailToN da SilVa cHaVES; TEcNico EM GESTao dE iNfra-ES-
TrUTUra/ENGENHaria ciVil; Período: 19/09/2022 a 24/09/2022 ori-
gem: BElÉM; destino: SÃo fÉliX do XiNGU; objetivo: ViSiTa TÉcNica 
EM coMo oBJETiVo a iNSTalaÇÃo dE GradE dE ProTEÇaÕ Para Pro-
fESSorES Na Sala dE aUla da UNidadE dE SÃo fEliX do XiNGU.; 
diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
5952340; PEdro HENriQUE MacHado da SilVa; ElETriciSTa; Período: 
19/09/2022 a 24/09/2022 origem: BElÉM; destino: SÃo fÉliX do XiN-
GU; objetivo: ViSiTa TÉcNica TEM coMo oBJETiVo a iNSTalaÇÃo dE 
VENTiladorES E PoNToS dE iNTErNET Na Sala dE aUla da UNidadE 
dE SÃo fEliX do XiNGU.; diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
5836034; HUMBErTo ricardo da rocHa BorGES; aGENTE dE arTES 
PraTicaS; Período: 19/09/2022 a 24/09/2022 origem: BElÉM; destino: 
SÃo fÉliX do XiNGU; objetivo: ViSiTa TÉcNica EM coMo oBJETiVo a iNS-
TalaÇÃo dE GradE dE ProTEÇaÕ Para ProfESSorES Na Sala dE aUla 
da UNidadE dE SÃo fEliX do XiNGU.; diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
5952344; GEoVaNE diaS da SilVa; ElETriciSTa; Período: 19/09/2022 a 
24/09/2022 origem: BElÉM; destino: SÃo fÉliX do XiNGU; objetivo: 
ViSiTa TÉcNica TEM coMo oBJETiVo a iNSTalaÇÃo dE VENTiladorES 
E PoNToS dE iNTErNET Na Sala dE aUla da UNidadE dE SÃo fEliX do 
XiNGU.; diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861105
diÁria

Portaria Nº: 01155/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5952488; liNErcKY aNdrE cEZar SoarES lUSToSa; TEcNico EM 
GESTao dE iNfra-ESTrUTUra/ENGENHaria ElETrica; Período: 
19/09/2022 a 28/09/2022 origem: BElÉM; destino: alTaMira; objetivo: 
ViSiTa TÉcNica ao craSHM, coM oBJETiVo dE rEaliZar lEVaNTa-
MENToS Para adEQUaÇÃo da iNfraESTrUTUra ElÉTrica E PrEdial 
da EdificaÇÃo coM a fiNalidadE dE adEQUá-la Para rEcEBEr UMa 
fáBrica dE arTEfaToS.; diária(s): 9 e ½ (nove e meia);
5921566; rafaEla Maria colarES ViaNa; TEcNico EM GESTao dE iN-
fra-ESTrUTUra/arQUiTETUra; Período: 19/09/2022 a 28/09/2022 ori-
gem: BElÉM; destino: alTaMira; objetivo: ViSiTa TÉcNica ao craSHM, 
coM oBJETiVo dE rEaliZar lEVaNTaMENToS Para adEQUaÇÃo da iN-
fraESTrUTUra ElÉTrica E PrEdial da EdificaÇÃo coM a fiNalidadE 
dE adEQUá-la Para rEcEBEr UMa fáBrica dE arTEfaToS.; diária(s): 
9 e ½ (nove e meia);
5952552; WaNESSa alBUQUErQUE fErrEira corrEa; TEcNico EM GES-
Tao dE iNfra-ESTrUTUra/ENGENHaria ciVil; Período: 19/09/2022 a 
28/09/2022 origem: BElÉM; destino: alTaMira; objetivo: ViSiTa TÉc-
Nica ao craSHM, coM oBJETiVo dE rEaliZar lEVaNTaMENToS Para 
adEQUaÇÃo da iNfraESTrUTUra ElÉTrica E PrEdial da EdificaÇÃo 
coM a fiNalidadE dE adEQUá-la Para rEcEBEr UMa fáBrica dE ar-
TEfaToS.; diária(s): 9 e ½ (nove e meia);
57221049; aldriN collYNS PErES aGE; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 19/09/2022 a 28/09/2022 origem: BElÉM; destino: alTaMira; obje-
tivo: coNdUZir a VTr, coM SErVidorES do cEar, aoS MUNÍciPioS dE 
alTaMira E SaNTarÉM.; diária(s): 9 e ½ (nove e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861110
diÁria

Portaria Nº: 01156/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5919102; JoSiaNE coUTiNHo MaTHEWS; TEcNico EM GESTao dE iNfra
-ESTrUTUra; Período: 17/10/2022 a 11/11/2022 origem: BElÉM; desti-
no: ViTÓria do XiNGU; objetivo: acMPaNHar a coNSTrUÇÃo da Bar-
rEira Para PrEVENÇÃo dE EroSÃo do TErrENo da cadEia PÚBlica 
dE MaraBá. acoMPaNHaMENTo doS SErViÇoS PÚBlicoS Na ESTrUTU-
ra do PrÉdio Para o PlENo fUNcioNaMENTo da UNidadE PriSioNal 
EM ViTÓria do XiNGU. diária(s): 25 e ½ (vinte e cinco e meia);
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5952340; PEdro HENriQUE MacHado da SilVa; ElETriciSTa; Período: 
17/10/2022 a 11/11/2022 origem: BElÉM; destino: ViTÓria do XiNGU; 
objetivo: MaNUTENÇÃo corrETiVa E PrEVENTiVa doS QUadroS ElÉ-
TricoS E GEradorES da UNidadE dE MaraBá. acoMPaNHaMENTo E 
cHEcK-liST daS iNSTalaÇÕES ElÉTricaS coM o fUNcioNaMENTo do 
GErador, SPliTS, TESTE daS BoMBaS EM ViTÓria do XiNGU. diária(s): 
25 e ½ (vinte e cinco e meia);
54188671; PaUlo PErEira MoraES; aUXiliar oPEracioNal; Período: 
17/10/2022 a 11/11/2022 origem: BElÉM; destino: MaraBá; objetivo: 
aUXiliar Na EXEcUÇÃo da coNSTrUÇÃo dE BarrEira dE coNTENÇÃo 
Para PrEVENÇÃo dE EroSÃo do TErrENo dE MaraBá. diária(s): 25 e 
½ (vinte e cinco e meia);
5957736; PaBlo MaTHEUS da coSTa PalHETa; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 17/10/2022 a 11/11/2022 origem: BElÉM; destino: ViTÓria do XiNGU; 
objetivo: coNdUZir a VTr, coM oS SErVidorES aTÉ o MUNiciPio dE Mara-
Bá E ViTÓria do XiNGU. diária(s): 25 e ½ (vinte e cinco e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861111
diÁria

Portaria Nº: 01154/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5955431; HElMo SilVa dE oliVEira; TEcNico EM GESTao dE iNfra-ES-
TrUTUra/ENGENHaria ciVil; Período: 05/10/2022 a 07/10/2022 ori-
gem: BElÉM; destino: ToMÉ-aÇU; objetivo: ESTa ViaGEM E JUSTifica 
dEVido À coNTraTada MMdJESUS, rESPoNSáVEl PEla oBra dE coNS-
TrUÇÃo da cadEia PÚBlica dE ToMÉ-acU, ProTocoloU PEdido dE 
ESclarEciMENTo acErca dE diVErGÊNcia dE ProJETo diaNTE do 
PEdido a EQUiPE da cEar E coNTraTada acordaM UM rEUNiÃ; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
57221049; aldriN collYNS PErES aGE; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 05/10/2022 a 07/10/2022 origem: BElÉM; destino: ToMÉ-aÇU; 
objetivo: coNdUZir a VTr, coM SErVidor do cEar, aTÉ o MUNÍciPio 
dE ToMÉ-aÇU.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861107

oUtras MatÉrias
Portaria N°2632/2022-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 04 de oUtUBro de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 1684/2022/dGP/SEaP/Pa de 13/06/2022, publica-
da no doE n° 35.007 de 14/06/2022, aNToNio MiGUEl PaNToJa BarrETo, 
matrícula funcional n° 57230857/2, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de recuperação de conde-
nados de icoaraci (crci), a contar de 01 de outubro de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 861081
Portaria Nº 2634/2022 – dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 04 de oUtUBro de 2022.

Nome: JacSoN GaMa do NaSciMENTo, Matrícula: 57198686/2; cargo: 
assistente administrativo.
assunto: licença Nojo
Período: 22/09/2022 a 29/09/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 860953
Portaria Nº 285/2022 – GaB/seaP/Pa

BeLÉM - Pa, 04 de oUtUBro de 2022
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará, no uso de 
suas atribuições e competências, 
coNSidEraNdo as evidências colhidas nas diligências preliminares 
realizadas pela corregedoria Geral Penitenciária do Pará, registradas no 
relatório de diligência nº 35/2022;
rESolVE:
art. 1º. Nos termos do parágrafo único do art. 203 da lei Estadual nº 
5.810/1994, prorrogar a medida cautela, de afastamento preventivo, 
aplicada ao servidor J. S. dos S. (5830699), por mais sessenta dias.
art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Portaria Nº 289/2022 – GaB/seaP/Pa
BeLÉM - Pa, 04 de oUtUBro de 2022

o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará, no uso de 
suas atribuições e competências, 
CONSIDERANDO a dedicação, o zelo, o profissionalismo e a eficiência 
certificadas pelo Exmo. Corregedor Geral Penitenciário do Pará,
rESolVE:
art. 1º. EloGiar os servidores rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa 
(54196889); rafaEla ViToria SaMPaio PiNTo (6039262); flaVia 
PadilHa doS SaNToS (54181904); PaBlo roBErTo SaNToS da coSTa 
(5964203) E caio THiaGo do EGiTo ViEira (5963296) pelo empenho, 
presteza, abnegação e ética empregados em favor do serviço público, 
especificamente, da Corregedoria Geral Penitenciária do Pará.
art. 2º. registre-se no assentamento funcional dos servidores. 
art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 861160

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 2

Processo Nº: 2022/1177980
daTa dE aSSiNaTUra: 29/09/2022
JUSTificaTiVa: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação 
do prazo de vigência do contrato, a contar de 29 de setembro de 2022 a 
28 de setembro de 2023; fica estabelecido o valor total de rS 78.747.84 
(setenta e oito mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro 
centavos) para atender a prorrogação de vigência prevista neste termo.
coNTraTo Nº: 120
EXErcÍcio: 2020
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339033 – PaSSaGENS E dESPE-
SaS coM locoMoÇÃo PTrES: 158338 Pi: 412cTo338c aÇÃo: 263578 
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297-8338.
coNTraTado: KGa dESENVolViMENTo E TEcNoloGia EirEli - cNPJ nº 
24.784.257/0001-40.
ENdErEÇo: rUa liBEro BadarÓ, Nº 293, a30, coNJUNTo c-Sala c, 
cEP: 01.009907, cENTro, SÃo PaUlo-SP.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 860788
terMo aditiVo a coNtrato

terMo aditiVo: 2
Processo Nº 2022/1194949

daTa dE aSSiNaTUra: 04/10/2022
ViGÊNcia: 08/10/2022 a 07/10/2023.
JUSTificaTiVa: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação 
do prazo de vigência do contrato, a contar de 8 de outubro de 2022 a 7 de 
outubro de 2023.
Valor ToTal: r$ 423.396,00 (quatrocentos e vinte e três mil e trezentos 
e noventa e seis reais)
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8238 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339040 – SErViÇoS dE TEcNo-
loGia da iNforMaÇÃo PTrES: 158238 Pi: 412cTo8238c aÇÃo: 266603 
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.126.1508-8238.
coNTraTo Nº: 125
EXErcÍcio: 2020
coNTraTado: MENTor SolUÇÕES EM iNforMáTica lTda-ME - cNPJ nº 
11.801.138/0001-06
ENdErEÇo: Travessa rui Barbosa, nº 1.242, sala 408, bairro Nazaré, cEP: 
66055-170, Belém-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 860966

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 670 de 03 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria 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, 30(trin-
ta) dias de férias consecutivos ao servidor fraNciSco carloS BaSToS 
fraNco, matrícula nº30910/1, ocupante do cargo de assistente admi-
nistrativo, no período de 03.11.2022 a 02.12.2022, referente ao Período 
aquisitivo de 02.02.2021 a 01.02.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 03 de outubro de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto/SEcUlT.

Protocolo: 860739
Portaria Nº 669 de 03 de oUtUBro de 2022

o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais e, considerando os termos do Processo 
nº2022/1261042, de 29.09.2022.
r E S o l V E:
i- coNcEdEr, de acordo com o art. 74, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 
30(trinta) dias de férias consecutivos ao servidor JoÃo TEodÓSio rodri-
GUES NETo, matrícula nº 72200742/1, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, no período de 03.10.2022 a 01.11.2022, referente ao Perí-
odo aquisitivo 05.04.2020 a 04.04.2021.
ii- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo os 
seus efeitos à data de 03.10.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 03 de outubro de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto/SEcUlT.

Protocolo: 860742
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oUtras MatÉrias
.

certidÃo de toMBaMeNto
de acordo com a lei Estadual nº 5.629, de 20.12.1990, que dispõe sobre a 
preservação e Proteção de Patrimônio, Histórico, artístico e cultural do Es-
tado do Pará, a partir da presente data fica TOMBADO sob a denominação 
“igreja São francisco de assis – igreja dos capuchinhos”, o BEM iMÓVEl 
localizado na Trav. castelo Branco nº 1541, São Brás, Belém, Pará.
Por este ato fica também tombado os BENS INTEGRADOS e seus BENS 
MÓVEiS como Patrimônio cultural Material do Estado do Pará.
desta forma o tombamento dar-se á na forma da lei e deverá ser inscrito 
no livro Tombo nº 03 – livro de bens imóveis de valor histórico, arqui-
tetônico, urbanístico, rural, paisagístico, como: obras, cidades, edifícios, 
conjuntos e sítios urbanos; e livro de Tombo nº 04 – livro de bens móveis 
de valor histórico, artístico, folclórico, iconográfico, toponímico, etnográfi-
co, incluindo-se acervos de biblioteca, arquivos, museus, coleções, objetos 
e documentos de propriedade pública e privada, pertencente do departa-
mento de Patrimônio Histórico, artístico e cultural (dPHac) da Secretaria 
de Estado de cultura (SEcUlT).
O bem terá área de entorno definida pelo Mapa da Área de Entorno de 
Preservação constante no processo de tombamento, até definição ulterior.
Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de cultura, 03 de outubro de 2022.
de acordo com o parecer,
Karina Vidal Moriya
diretora do dPHac/SEcUlT
José Helder Moreira cândido
diretor de Patrimônio/SEcUlT
Homologo:
Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira
Secretário de Estado de cultura

Protocolo: 860707
Portaria Nº 671 de 03 de oUtUBro de 2022

o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições le-
gais, que lhe são conferidas pelo art. 138, da constituição do Estado do 
Pará, c/c o art. 34, do regimento interno da Secretaria de Estado de cul-
tura, aprovado pelo decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- o Processo nº 2022/1059717, de 19.08.2022;
- os termos do art. 3º § 2º, do decreto Estadual nº 795/20, de 29.05.2020, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.240, de 01.06.2020.
r E S o l V E:
i - cEdEr, o servidor HUGo NaZarENo carValHo da SilVa, matrícula 
nº 55590106/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública – Eco-
nomista, à Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do 
Pará – EMaTEr/Pa, no período de 03.10.2022 a 31.12.2022, com ônus 
para o Órgão cessionário.
ii - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a 03.10.2022.
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: 860868

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1820 de 04 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1243033.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “DAN-
Ça rEGioNaiS Para criaNÇaS” referente à iN 1293/2022– fcP, fiScal 
TiTUlar, o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, Matrí-
cula nº: 54186729/4; cargo: coordENador dE iNiciaÇÃo arTÍSTica; 
e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) THaYS oliVEira rEiS, 
matrícula nº: 57175738; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral daNÇa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 860783
Portaria Nº 1301 de 04 de oUtUBro de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 

33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1237971.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina 
de “draMaTUrGia E coMPoSiÇÃo MUSical E MUSicaliZaÇÃo Para 
criaNÇaS” referente à iN 1301/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servi-
dor (a) JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, Matrícula nº: 54186729/4; 
cargo: coordENador dE iNiciaÇÃo arTÍSTica; e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) ValMir dE SoUZa NaSciMENTo, matrícula nº: 
5899702/1; cargo: Técnico em Gestão cultural Teatro.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 860774
Portaria Nº 1830 de 04 de seteMBro de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1236983.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “OFI-
ciNa dE cUSToMiZaÇÃo dE fiGUriNo Para criaNÇaS, coM rEaPro-
VEiTaMENTo dE MaTEriaiS” referente à iN 1289/2022– fcP, fiScal Ti-
TUlar, o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, Matrícula 
nº: 54186729/4; cargo: Técnico em Gestão cultural Teatro; e como fiS-
cal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) ValMir dE SoUZa NaSciMENTo, 
matrícula nº: 5899702/1; cargo: Técnico em Gestão cultural Teatro.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 860798
Portaria Nº 1821 de 04 de oUtUBro de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1238079.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “DAN-
Ça TEaTro E a criaÇÃo dE MoViMENToS corEofráficoS a ParTir dE 
16 aNoS” referente à iN 1292/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, Matrícula nº: 54186729/4; car-
go: coordENador dE iNiciaÇÃo arTÍSTica; e como fiScal SUBSTi-
TUTo, o (a) servidor (a) THaYS oliVEira rEiS, matrícula nº: 57175738; 
cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral daNÇa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 860799
Portaria Nº 1825 de 04 de oUtUBro de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
1226616.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “DAN-
Ça TEaTro E a criaÇÃo dE MoViMENToS corEoGráficoS Para criaN-
ÇaS” referente à iN 1296/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) 
JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, Matrícula nº: 54186729/4; cargo: 
coordENador dE iNiciaÇÃo arTÍSTica; e como fiScal SUBSTiTUTo, 
o (a) servidor (a) THaYS oliVEira rEiS, matrícula nº: 57175738; cargo: 
TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral daNÇa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 860852
Portaria Nº 1832 de 04 de oUtUBro de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1236044.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “ADE-
rEÇoS cÊNicoS Para criaNÇaS” referente à iN 1290/2022– fcP, fiScal 
TiTUlar, o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, Matrí-
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cula nº: 54186729/4; cargo: coordENador dE iNiciaÇÃo arTÍSTica; 
e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) ValMir dE SoUZa NaSci-
MENTo, matrícula nº:5899702/1; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral 
TEaTro.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 860819
Portaria Nº 1831 de 04 de seteMBro de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1237042.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “OFI-
ciNa dE cUSToMiZaÇÃo dE fiGUriNo Para criaNÇaS, coM rEaPro-
VEiTaMENTo dE MaTEriaiS” referente à iN 1288/2022– fcP, fiScal Ti-
TUlar, o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, Matrícula 
nº: 54186729/4; cargo: Técnico em Gestão cultural Teatro; e como fiS-
cal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) ValMir dE SoUZa NaSciMENTo, 
matrícula nº: 5899702/1; cargo: Técnico em Gestão cultural Teatro.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 860811
Portaria Nº 1822 de 04 de oUtUBro de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
1233974.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina 
“MÚSica Para cENa, MElodiaS E lEVadaS rÍTMicaS” referente à iN 
1300/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaS-
ciMENTo da cUNHa, Matrícula nº: 54186729/4; cargo: coordENador 
dE iNiciaÇÃo arTÍSTica; e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor 
(a) ValMir dE SoUZa NaSciMENTo, matrícula nº: 5899702/1; cargo: 
Técnico em Gestão cultural Teatro.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 860809
Portaria Nº 1287 de 04 de oUtUBro de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1242183.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “DRA-
MaTUrGia E iNTErPrETaÇÃo TEaTral Para criaNÇa” referente à iN 
1287/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaSci-
MENTo da cUNHa, Matrícula nº: 54186729/4; cargo: coordENador dE 
iNiciaÇÃo arTÍSTica; e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) 
ValMir dE SoUZa NaSciMENTo, matrícula nº:5899702/1; cargo: TÉcNi-
co EM GESTÃo cUlTUral TEaTro.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 860826
Portaria Nº 1834 de 04 de oUtUBro de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1253959.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “TEA-
Tro” referente à iN 1297/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) 
ValMir dE SoUZa NaSciMENTo, Matrícula nº: 5899702/1; cargo: TÉc-
Nico EM GESTÃo cUlTUral; e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor 
(a) JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, matrícula nº: 54186729; cargo: 
TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 860828

Portaria Nº 1823 de 04 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
1230334.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina 
“PErcUSSÃo E coMPoSiÇÃo MUSical Para criaNÇaS” referente à iN 
1299/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaS-
ciMENTo da cUNHa, Matrícula nº: 54186729/4; cargo: coordENador 
dE iNiciaÇÃo arTÍSTica; e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor 
(a) ValMir dE SoUZa NaSciMENTo, matrícula nº: 5899702/1; cargo: 
Técnico em Gestão cultural Teatro.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 860822
Portaria Nº 1824 de 04 de oUtUBro de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
1229330.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina 
“iNiciaÇÃo TEaTral E iNTErPrETaÇÃo Para criaNÇa” referente à iN 
1298/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaS-
ciMENTo da cUNHa, Matrícula nº: 54186729/4; cargo: coordENador 
dE iNiciaÇÃo arTÍSTica; e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor 
(a) ValMir dE SoUZa NaSciMENTo, matrícula nº: 5899702/1; cargo: 
Técnico em Gestão cultural Teatro.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 860832
Portaria Nº 1826 de 04 de oUtUBro de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
1235009.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina 
“PErcUSSÃo E coMPoSiÇÃo MUSical Para criaNÇaS” referente à iN 
1295/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaS-
ciMENTo da cUNHa, Matrícula nº: 54186729/4; cargo: coordENador 
dE iNiciaÇÃo arTÍSTica; e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor 
(a) THaYS oliVEira rEiS, matrícula nº: 57175738; cargo: TÉcNico EM 
GESTÃo cUlTUral daNÇa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 860883

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
 PreGÃo eLetrÔNico Pe 014/2022 – srP Nº 08/2022 – FcP

Pae Nº: 2021/766446
objeto: registro de preços para a futura ou eventual aquisição de bens 
móveis (mobiliários), para suprir as necessidades dos Teatros Margarida 
Schivasappa, Waldemar Henrique e Biblioteca arthur Viana, conforme des-
critivo constante no Termo de referência.
Encaminhamento das Propostas comerciais: a partir da data de divulgação 
do Edital até a data de abertura do certame
UaSG: 925489
data de abertura: 18 de outubro de 2022
Hora de Abertura: 10h00min (horário oficial de Brasília/DF)
local da Sessão: www.gov.br
Entrega do Edital: www.gov.br
informações: no Núcleo de licitações, contratos e convênios – Nlcc/fcP, 
pelo e-mail: nlcc@fcp.pa.gov.br
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 860844

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1301/2022
Pae: 2022/1237971

Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “OFICI-
Na dE draMaTUrGia E coMPoSiÇÃo MUSical E MUSicaliZaÇÃo Para 
criaNÇaS”.
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fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 999/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): JoSÉ Maria carValHo BEZErra, inscrito(a) no cPf de 
nº 229.106.542-49
Valor total: r$ 4.900,00
data: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 1301/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1301/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 860775
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1293/2022

Pae: 2022/1243033
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “DANÇA 
rEGioNaiS Para criaNÇaS”
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, ambos da 
lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 992/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260178.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): TaTiaNa do Socorro SoUZa NoNaTo, inscrito(a) no cPf 
de nº 942.210.302-91
Valor total: r$ 2.940,00
data: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 1293/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1293/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 860784
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1296/2022

Pae: 2022/ 1226616
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 002/2022 
– FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “DANÇA TEATRO E A 
criaÇÃo dE MoViMENToS corEoGráficoS Para criaNÇaS”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, ambos da 
lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 990/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): aNa claUdia aNdradE MoraES, inscrito(a) no cPf de 
nº 634.580.552-15
Valor total: r$ 3.500,00
data: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 1296/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1296/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 860853
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1297/2022

Pae: 2022/1253959
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “TEATRO”
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 987/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260178.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): MarTa MarTiNS PEdriVa, inscrito(a) no cPf de nº 
028.490.371-09
Valor total: r$ 2.100,00
data: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1297/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1297/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 860829
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1287/2022

Pae: 2022/1242183
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “OFICINA 
dE draMaTUrGia E iNTErPrETaÇÃo TEaTral Para criaNÇa”
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 993/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260178.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): adriaNa Maria crUZ doS SaNToS, inscrito(a) no cPf de 
nº 431.492.782-87
Monitoras: EdiNETE PaMPloNa da SilVa, inscrito(a) no cPf de nº 
250.952.262-00; ESTEr dE SoUZa, inscrito(a) no cPf de nº 189.294.862-
15.
Valor Total: r$ 10.500,00
data: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 1287/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1287/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 860827
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1299/2022

Pae: 2022/ 1230334
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “PERCUS-
SÃo E coMPoSiÇÃo MUSical Para criaNÇaS”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 988/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): PaUEr do Socorro fraNco MarTiNS, inscrito(a) no cPf 
de nº 982.316.342-15
Valor total: r$ 3.500,00
data: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 1299/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1299/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 860825
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1298/2022

Pae: 2022/ 1229330
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “INICIA-
ÇÃo TEaTral E iNTErPrETaÇÃo Para criaNÇa”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 989/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): aNToNia SUElY oliVEira BriTo, inscrito(a) no cPf de nº 
396.712.402-91
Valor total: r$ 3.500,00
data: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 1298/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1298/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 860834
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1300/2022
Pae: 2022/ 1233974

Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “MÚSICA 
Para cENa, MElodiaS E lEVadaS rÍTMicaS”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 985/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): raphael Vinícius fonseca Bezerra, inscrito(a) no cPf de nº 
942.038.142-00
Valor total: r$ 3.500,00
data: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 1300/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1300/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 860810
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1289/2022

Pae: 2022/1236983
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executara oficiNa dE cUS-
ToMiZaÇÃo dE fiGUriNo Para criaNÇaS, coM rEaProVEiTaMENTo dE 
MaTEriaiS.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 996/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido(a): SoNia Maria dE SoUZa Garcia, inscrito(a) no cPf de nº 
082.895.812-20
Valor Total: r$ 3.500
data: 04/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 1289/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1289/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 860800
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1292/2022

Pae: 2022/1238079
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “DANÇA 
TEaTro E a criaÇÃo dE MoViMENToS corEofráficoS a ParTir dE 
16 aNoS”
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 994/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260178.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): EdilENE do Socorro SilVa da roSa, inscrito(a) no cPf 
de nº 737.161.542-53
Valor total: r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
data: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 1292/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1292/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 860801
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1288/2022

Pae: 2022/1237042
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executara oficiNa dE cUS-
ToMiZaÇÃo dE fiGUriNo Para criaNÇaS, coM rEaProVEiTaMENTo dE 
MaTEriaiS.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, ambos 
da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1.000/2022– 
ProJUr/fcP

dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido(a): roSiNETE fErrEira riBEiro, inscrito(a) no cPf de nº 
246.036.602-78
Valor Total: r$ 3.500
data: 04/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 1288/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1288/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 860813
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1290/2022

Pae: 2022/1236044
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “ADEREÇOS 
cÊNicoS Para criaNÇaS”
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 995/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260178.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): carloS coNcEiÇÃo SaMPaio dE SoUZa, inscrito(a) no 
cPf de nº 228.394.452-04.
Monitor (a): lÍdia do Socorro loPES dE carValHo, inscrito(a) no cPf 
de nº 004.450.992-83.
Valor Total: r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
Valor instrutor: r$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais)
data: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 1290/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1290/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 860820
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1295/2022

Pae: 2022/1235009
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “PERCUS-
SÃo E coMPoSiÇÃo MUSical Para criaNÇaS”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 991/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): JUraNdir BriGida dE SoUZa, inscrito(a) no cPf de nº 
151.441.272-15
Valor total: r$ 3.500,00
data: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 1295/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1295/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 860884

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1819 - cGP/FcP de 03 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/ 1262185 – cPEd/ dli/ daf/ cGP/ fcP de 29/09/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que realizarão através da diretoria de leitura e in-
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formação e por meio da coordenadoria de Promoção Editorial, uma edição 
da Expedição literária, ação que visa democratizar o acesso ao livro, que 
acontecerá especificamente nos municípios de Viseu/ PA e Rondon/ PA.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
lorENa dE faTiMa MiraNda 

alMEida BarroS 57229583/ 2 Técnico em Gestão cultural

16 à 22/10/2022  6 ½
 PaTrÍcia ESQUErdo liMa 57196473/2 Técnico em Gestão cultural

alEXaNdrE da coNcEicao 
roSENdo 57234420/ 1 Técnico em Gestão cultural

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

Protocolo: 860854

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 194/2022/FcG
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96; [...]
rESolVE:
dESiGNar o servidor antônio Mário Viana de freitas, técnico em gestão 
de informática Matricula funcional nº 55208169-1, para assumir a fun-
ção de fiscal da contratação realizada através da nota de empenho Nº 
2022NE00661, firmado com a empresa M M ALVARENGA COMÉRCIO E 
SErViÇoS lTda, para o fornecimento de equipamentos de rede nos ter-
mos do edital da cotação eletrônica Nº 12/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 04 de outubro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 860877
Portaria N° 193/2022/FcG

a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;[...]
rESolVE:
dESiGNar o servidor douglas Heider da Silva oliveira, técnico em gestão 
de informática, matrícula funcional nº 55208166/1, para assumir a fun-
ção de fiscal da contratação realizada através da nota de empenho Nº 
2022NE00660, firmado com a empresa BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BAR-
BoSa, para o fornecimento de equipamentos de rede nos termos do edital 
da cotação eletrônica Nº 12/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 04 de outubro de 2022.
 Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 860872
Portaria N° 195/2022/FcG

a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;[...]
rESolVE:
dESiGNar o servidor PaUlo rENaTo GoNSalEZ GoMES, auxiliar opera-
cional, matrícula funcional nº 54196832/4, para assumir a função de fiscal 
da contratação realizada através da nota de empenho Nº 2022NE00662, 
firmado com a empresa MEGA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONS-
TrUÇÕES EirEli, para o fornecimento de 02 fornos de micro-ondas nos 
termos do edital da cotação eletrônica Nº 13/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 04 de outubro de 2022.
 Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 860885

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 199/2022/FcG
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96; [...]rESolVE:
dESiGNar a servidora Gilciléa farias da cunha Monteiro, matrícula fun-
cional nº 5906326/1, para assumir a função de fiscal do Contrato nº 
51/2022, firmado com a empresa CARVALHO’S TRANSPORTES E TURISMO 
lTda, e o servidor angelo Santos do rosário, matricula nº 5906109/1, para 
substituí-la durante seus impedimentos e afastamentos legais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 04 de outubro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 860768

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

a Superintendente da fundação carlos Gomes, no uso de suas atribuições 
legais, acolhendo a decisão da pregoeira do procedimento, HoMoloGa o 
Pregão Eletrônico nº 09/2022/fcG, Processo nº 2018/52857, a qual teve 
como objeto a aquisição de material de Manutenção preventiva e corretiva, 
e o seguinte resultado:

loTE i,ii,iV-coMaTEl coMErcio dE MaTErial lTda, 
cNPJ:04.510.069/0001-16
Valor ToTal - r$ 3.990,45
loTE iii - MiTra coMErcio E SErVicoS lTda , cNPJ: 39.806.425/0001-28
Valor ToTal: 13.457,00
Todas as informações deste procedimento estão disponíveis em www.com-
prasgovernamentais.gov.br e http/www.compraspara.pa.gov.br.
Belém, 04 de outubro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo
Superintendente da fcG.

Protocolo: 860916
a superintendente da Fundação carlos Gomes, no uso de suas atri-
buições legais, acolhendo a decisão da pregoeira do procedimento, 
HoMoloGa o Pregão Eletrônico nº08/2022/fcG, Processo nº 2022/402051, 
a qual teve como objeto a aquisição de flautas doce, e o seguinte resultado:
iTEM ÚNico - laVNa ViVacE coNSUlToria EMPrESarial E coMErcio 
dE ElETroNicoS lTda, cNPJ: 21.442.038/0001-94
Valor ToTal - r$ 299.000,000
Todas as informações deste procedimento estão disponíveis em www.com-
prasgovernamentais.gov.br e http/www.compraspara.pa.gov.br.
Belém, 04 de outubro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo
Superintendente da fcG.

Protocolo: 860871
..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de reVoGaÇÃo
O Presidente da FUNTELPA, no uso de suas atribuições, comunica que fica 
rEVoGado o Processo licitatório nº 2022/283850 - Pregão nº 017/2022, 
que tem por objeto a contratação de Empresa para lavagem e Higieniza-
ção de Veículos, por motivo de interesse público na forma do que dispõem 
o art. 49 da lei 8666/93 e das Súmulas 346 e 473/STf.
Belém, 04 de outubro de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 860704

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 1.040/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 04 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 940/2022-NdE/SEdUc, de 
30/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 56/2018-GaB/Pad de 13/03/2018, 
publicada no doE n° 33.577 de 14/03/2018, prorrogado pela Portaria 
nº 161/2018-GaB/Pad de 27/06/2018, publicada no doE nº 33.648 de 
03/07/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
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
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Portaria de redes. Nº 1.041/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 04 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 942/2022-NdE/SEdUc, de 
30/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, ins-
taurado nos termos da Portaria nº 298/2018-GaB/Pad de 06/11/2018, publicada 
no doE n° 33.740 de 14/11/2018, prorrogado pela Portaria nº 74/2019-GaB/
Pad de 15/03/2019, 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 1.042/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 04 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 941/2022-NdE/SEdUc, de 
30/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 132/2018-GaB/Pad de 14/05/2018, 
publicada no doE n° 33.619 de 17/05/2018, prorrogado pela Portaria 
nº 201/2018-GaB/Pad de 06/08/2018, publicada no doE nº 33.677 de 
10/08/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
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 1.043/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 04 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 943/2022-NdE/SEdUc, de 
30/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 32/2019-GaB/Pad de 02/05/2019, 
publicada no doE n° 33.865 de 03/05/2019, prorrogado pela Portaria 
nº 128/2019-GaB/Pad de 16/07/2019, publicada no doE nº 33.923 de 
17/07/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
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 1.044/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 04 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 944/2022-NdE/SEdUc, de 
30/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 254/2019-GaB/Pad de 04/11/2019, 
publicada no doE n° 34.027 de 05/11/2019, prorrogado pela Portaria 
nº 02/2020-GaB/Pad de 13/01/2020, publicada no doE nº 34.089 de 
14/01/2020, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;

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 1.045/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 04 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 945/2022-NdE/SEdUc, de 
30/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 46/2020-GaB/Pad de 07/07/2020, 
publicada no doE n° 34.275 de 08/07/2020, prorrogado pela Portaria 
nº 08/2021-GaB/Pad de 12/01/2021, publicada no doE nº 34.548 de 
13/01/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
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 1.046/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 04 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 946/2022-NdE/SEdUc, de 
30/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 274/2021-GaB/Pad de 04/03/2021, 
publicada no doE n° 34.509 de 05/03/2021, prorrogado pela Portaria 
nº 664/2021-GaB/Pad de 25/05/2021, publicada no doE nº 34.595 de 
26/05/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
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 1.047/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 04 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 947/2022-NdE/SEdUc, de 
30/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 931/2021-GaB/Pad de 28/06/2021, 
publicada no doE n° 34.623 de 29/06/2021, prorrogado pela Portaria nº 
1.209/2021-GaB/Pad de 13/08/2021, publicada no doE nº 34.671 de 
16/08/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
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;
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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 1.048/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 04 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 948/2022-NdE/SEdUc, de 
30/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, ins-
taurado nos termos da Portaria nº 1.146/2021-GaB/Pad de 02/08/2021, publi-
cada no doE n° 34.657 de 03/08/2021, prorrogado pela Portaria nº 1.616/2021-
GaB/Pad de 11/11/2021, publicada no doE nº 34.764 de 12/11/2021, reque-
rendo 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 1.049/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 04 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 949/2022-NdE/SEdUc, 
de 30/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria nº 1.178/2021-GaB/Pad de 
06/08/2021, publicada no doE n° 34.663 de 09/08/2021, prorrogado pela 
Portaria nº 1.626/2021-GaB/Pad de 12/11/2021, publicada no doE nº 
34.766 de 16/11/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais 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 1.050/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 04 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 950/2022-NdE/SEdUc, de 
30/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 463/2022-GaB/Pad de 20/04/2022, 
publicada no doE n° 34.946 de 26/04/2022, prorrogado pela Portaria 
nº 743/2022-GaB/Pad de 29/07/2022, publicada no doE nº 35.064 de 
02/08/2022, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
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 sUBst. Nº 1.051/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 04 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 962/2022, datado em 27 de 
setembro de 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 – SUBSTiTUir a servidora alBErTiNa do Socorro do carMo SilVa, 
mat. nº 57213238-1, pela servidora Marcia ErcÍlia loUriNHo loPES, 
mat. nº 57188432-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar 
nº 674/2022-GaB/Pad de 22/06/2022, publicado no doE n° 35.018 de 
23/06/2022, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
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 de sUBst. Nº 1.052/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 04 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 960/2022, datado em 27 de 
setembro de 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 – SUBSTiTUir a servidora alBErTiNa do Socorro do carMo SilVa, 
mat. nº 57213238-1, pela servidora Marcia ErcÍlia loUriNHo loPES, 
mat. nº 57188432-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar 
nº 883/2022-GaB/Pad de 02/09/2022, publicado no doE n° 35.104 de 
05/09/2022, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
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 de sUBst. Nº 1.053/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 04 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 963/2022, datado em 27 de 
setembro de 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 – SUBSTiTUir a servidora alBErTiNa do Socorro do carMo SilVa, 
mat. nº 57213238-1, pela servidora Marcia ErcÍlia loUriNHo loPES, 
mat. nº 57188432-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar 
nº 884/2022-GaB/Pad de 02/09/2022, publicado no doE n° 35.104 de 
05/09/2022, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
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 de sUBst. Nº 1.054/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 04 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 961/2022, datado em 27 de 
setembro de 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 – SUBSTiTUir a servidora alBErTiNa do Socorro do carMo SilVa, 
mat. nº 57213238-1, pela servidora Marcia ErcÍlia loUriNHo loPES, 
mat. nº 57188432-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar 
nº 885/2022-GaB/Pad de 02/09/2022, publicado no doE n° 35.104 de 
05/09/2022, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
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

Port. de deF. datiVo Nº 1.055/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 04 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 02/2022, datado em 
03/10/2022, lavrado pela comissão do Processo disciplinar, instaurado 
pela Portaria nº 894/2022-GaB/Pad de 02 de setembro de 2022, publicada 
no doE n° 35.106 de 06 de setembro de 2022;
coNSidEraNdo o que estabelece o § 2º do art. 220 da lei Estadual nº 
5.810/94/rJU;
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rESolVE:
i – dESiGNar o servidor NEYrE alEXaNdrE BarroS MacHado, Mat. nº 
57176508-2, para funcionar na qualidade de dEfENSor daTiVo do ser-
vidor J.O.M.S.L., matrícula nº 6013341-3, já devidamente qualificado nos 
autos do citado Processo, com o objetivo de acompanhar os procedimentos 
da comissão, tudo em conformidade com o que dispõe o artigo supraci-
tado;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de Prorr. Nº 1.056/2022-GaB/siNd. 
BeLÉM, 04 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 instauração de SiNdicÂNcia ProcESSUal pela Porta-
ria nº 853/2022-GaB/SiNd de 26 de agosto de 2022, publicada no doE n° 
35.098 de 31 de agosto de 2022;
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 951/2022, de 30 de setem-
bro de 2022, da lavra da Presidente da comissão que solicita prorrogação 
de prazo para a conclusão dos trabalhos sindicantes;
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 a busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei Esta-
dual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de Sindicância, 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
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria Nº 1.057/2022-GaB/Pad 
BeLÉM,04 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 Eletrônico 
nº 2020/742333 e as demais infrações conexas que emergirem no decor-
rer dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação nº 471/2022, exarada 
pela consultora Jurídica - 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 diSci-
PliNar em desfavor da servidora l.f.S., matrícula nº 57226036-2, pelo 
cometimento de transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 
178, V, XVii c/c art. 190, iV, X (1ª parte) e Xiii, da lei nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores aMÉlia daS Gra-
ÇaS caNTÃo SiMÕES, matrícula nº 57229140-2, NaTHalia dE NaZarE-
TH fErrEira MoNTEiro, matrícula nº 5897320-1 e JoaNilcE carNEi-
ro PErEira, matrícula nº 454745-1, 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 adminis-
tração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria Nº 1.058/2022-GaB/Pads 
BeLÉM, 04 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 administrati-
vo Eletrônico nº 2020/778893 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo o despacho exarado pela coordenadora do Núcleo de 
Prevenção-NP/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março 
de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar SiMPlificado em desfavor do servidor W.d.S., matrícula nº 
57211569-1, pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de 
abandono de cargo, de acordo com o previsto no art. 178, iV c/c art.190, 
ii, da lei nº 5.810/94;

ii – coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras aMÉlia daS Gra-
ÇaS caNTÃo SiMÕES, matrícula nº 57229140-2 e JoaNilcE carNEiro 
PErEira, matrícula nº 454745-1, para sob a Presidência da primeira, apu-
rarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser pror-
rogado por até 15 (quinze) dias úteis 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 Nº 1.059/2022-GaB/Pads 
BeLÉM, 04 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 administrati-
vo Eletrônico nº 2021/191993 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo o despacho exarado pela coordenadora do Núcleo de 
Prevenção-NP/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março 
de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar SiMPlificado em desfavor do servidor f.E.o., matrícula nº 6403267-
1, pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de abandono 
de cargo, de acordo com o previsto no art. 178, iV c/c art.190, ii, da lei 
nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras alciNETE do So-
corro liMa da coSTa, matrícula nº 57211696-1 e SaYoNara caMar-
Go foNTaNa, matrícula nº 773573-2, para sob a Presidência da primeira, 
apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser pror-
rogado por até 15 (quinze) dias úteis 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 Nº 1.060/2022-GaB/Pad 
BeLÉM,04 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 Eletrônico 
nº 2021/393977 e as demais infrações conexas que emergirem no decor-
rer dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação nº 384/2022, exarada 
pelo coordenador do Núcleo Jurídico - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar em desfavor do servidor a.G.c.c., matrícula nº 5782880-1, pelo 
cometimento de transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, iV 
c/c 190, XiX, da lei nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores alciNETE do 
Socorro liMa da coSTa, matrícula nº 57211696-1, fEliPE TEiXEira 
rEZENdE, matrícula nº 54197224-2 e SaYoNara caMarGo foNTaNa, 
matrícula nº 773573-2, 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

Protocolo: 860955
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tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: Portaria Nº 216/2022-cPsP
Término de vínculo: 30/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: PaBlo PErEira MarQUES
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

ato: Portaria Nº 217/2022-cPsP
Término de vínculo: 20/09/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: roMUlo HENriQUE alVarada fErrEira
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

ato: Portaria Nº 218/2022-cPsP
Término de vínculo: 10/01/2020
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: PaUlo GUilHErME MarTiNS da SilVa
cargo: Vigia
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

ato: Portaria Nº 221/2022-cPsP
Término de vínculo: 13/09/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: PaUla rEGiNa SilVa dE alBUQUErQUE
cargo: Merendeira
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

ato: Portaria Nº 222/2022-cPsP
Término de vínculo: 31/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: aNa alicE oToNi BENTo
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 860711

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: adElSoN ESTEVao JUNior
coNcESSao: 75 diaS
PEriodo: 10/03/22 a 23/05/22
MaTricUla: 55585517/3 carGo: Prof
loTacao: EE BENEdiTo coSTa/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 89569
NoME: aldENora dE oliVEira rodriGUES
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 09/03/22 a 06/06/22
MaTricUla: 5890078/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE TaUriaNo Gil dE SoUSa/ViGia
laUdo MEdico: 89525
NoME: aliK NaSciMENTo dE araUJo
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 24/02/22 a 22/08/22
MaTricUla: 5947696/1 carGo: Prof
loTacao: EE fEliPE PaTroNi/acara
laUdo MEdico: 89523
NoME: aNToNilda PErEira diaS
coNcESSao:180 diaS
PEriodo: 19/02/22 a 17/08/22
MaTricUla: 5822572/2 carGo: Prof
loTacao: EE BEM-TE-Vi/aBaETETUBa
laUdo MÉdico: 89511
NoME: daMarES fErrEira da SilVa riBEiro
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 17/03/22 a 14/06/22
MaTricUla: 57192623/2 carGo: Prof
loTacao: EE cloTildE PErEira/caSTaNHal
laUdo MEdico: 89513
NoME: daYaNa frEiTaS dE SoUSa
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 10/03/22 a 08/04/22
MaTricUla: 57208740/2 carGo: Prof
loTacao: EE iNocENcio SoarES/PriMaVEra
laUdo MÉdico: 89483
NoME: daYaNa frEiTaS dE SoUSa
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 10/03/22 a 08/04/22
MaTricUla: 57208740/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE iNocENcio SoarES/PriMaVEra
laUdo MÉdico: 89483
NoME: EliaNa lUiZa da SilVa SarMENTo SalGado
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 25/01/22 a 24/04/22

MaTricUla: 57173792/1 carGo: Prof
loTacao: EE JoaQUiM ViaNa/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 88319
NoME: Joao dEiVi PErEira doS rEiS
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 30/01/22 a 29/04/22
MaTricUla: 57214411/1 carGo: aSSiST adM
loTacao: EE coNEGo caMPoS/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 88329
NoME: MarcilENE do aMaral oliVEira BaEZ
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 18/03/22 a 15/06/22
MaTricUla: 57233248/1 carGo: Prof
loTacao: EE EUNicE WEaVEr/icoaraci
laUdo MÉdico: 88317
NoME: raQUEl criSTiNa caBral GoMES E SilVa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 16/12/21 a 13/02/22
MaTricUla: 5677700/3 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE JoSE SallES/caSTaNHal
laUdo MÉdico: 88444
NoME: rENaN lEal MaToS
coNcESSao: 150 diaS
PEriodo: 01/02/22 a 30/06/22
MaTricUla: 57220607/2 carGo: Prof
loTacao: EE fraNKliN MENEZES/icoaraci
laUdo MÉdico: 88423

Protocolo: 860881
LiceNÇa assistÊNcia

NoME: fraNciSco NoNaTo dE alMEida liMa
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 23/02/22 a 24/03/22
MaTricUla: 756504/1 carGo: ViGia
loTacao: EE TEodora BENTES/icoaraci
laUdo MÉdico: 88314

Protocolo: 860870
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde

NoME: clara iZaBEl SaMPaio alViNo dE aNdradE
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 31/03/22 a 28/06/22
MaTricUla: 54188347/1 carGo: Prof
loTacao: 8ª UrE//caSTaNHal
laUdo MEdico: 89524
NoME: GEorGE JENNEr EVaNGEliSTa fraNca
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 07/01/22 a 07/03/22
MaTricUla: 5893017/2 carGo: Prof
loTacao: EE Sao PEdro/icoaraci
laUdo MÉdico: 88454
NoME: HiToMi NoGUcHi
coNcESSao: 14 diaS
PEriodo: 12/02/22 a 25/02/22
MaTricUla: 57220468/1 carGo: Prof
loTacao: EE PaUliNo BriTo/BElEM
laUdo MÉdico: 88336
NoME: JaQUEliNE HEloiZa dE MoUra PErEira
coNcESSao: 44 diaS
PEriodo: 04/10/21 a 16/11/21
MaTricUla: 5919733/3 carGo: Prof
loTacao: EE MaNoEl loBaTo/PriMaVEra
laUdo MÉdico: 88322
NoME: MaUricio JoSE liNS corrEa
coNcESSao: 120 diaS
PEriodo: 18/03/22 a 15/07/22
MaTricUla: 6320660/2 carGo: Prof
loTacao: EE corNElio BarroS/BElEM
laUdo MÉdico: 88321
NoME: roSEaNE rEiS daMaScENo
coNcESSao: 120 diaS
PEriodo: 10/01/22 a 09/05/22
MaTricUla: 57233344/1 carGo: Prof
loTacao: EE aVErTaNo rocHa/icoaraci
laUdo MÉdico: 88418
NoME: SaNdra Maria PErEira cardoSo
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 24/02/22 a 24/04/22
MaTricUla: 57216534/1 carGo: Prof
loTacao: EE N S faTiMa ii/BElEM
laUdo MÉdico: 88422
NoME: SUElY do Socorro cUNHa dE frEiTaS alENcar
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 22/12/22 a 20/01/23
MaTricUla: 57230082/2 carGo: Prof
loTacao: EE alEXaNdrE NicoMEdES/BElEM
laUdo MÉdico: 88323
NoME: ValENa rEGiNa da cUNHa diaS
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 21/03/22 a 18/06/22
MaTricUla: 54191588/2 carGo: Prof
loTacao: EE fraNciSco NUNES/BElEM
laUdo MÉdico: 88338

Protocolo: 860893
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LiceNÇa Para cUrso
.

LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 008586/2022 - saGeP - 03 de oUtUBro de 2022
ProrroGar a licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado No 
ProGraMa dE PÓS-GradUaÇÃo EM fÍSica NMa UNiVErSidadE fEdE-
ral do Pará, do(a)M SErVidor(a) aMaral NUNES dE SoUZa, MaTrÍ-
cUla Nº 54180260-2, ProfESSor claSSE i, loTado(a) No(a) diViSÃo 
dElEGiSlaÇÃo E ENQUadraMENTo, No MUNicÍPio dE BElÉM, No PErÍ-
odo dE 15/11/2022 a 31/08/2024

Protocolo: 860697
LiceNÇa cUrso / ccVs

Portaria Nº 008710/2022 - saGeP - 04 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM HiS-
TÓria Na UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - Ma-
raBá, No PErÍodo dE 04/10/2022 a 30/08/2023, a(o) SErVidor(a) 
fraNciSco da SilVa coElHo NETo, MaTrÍcUla Nº 5948893-1, ProfES-
Sor claSSE i, loTado(a) No(a) EE GEN EUclidES f fiGUEirEdo, No 
MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS.

Protocolo: 860692

.

.

errata
.

errata de ProrroGaÇao de LiceNÇa saUde
NoME: daNiElE riBEiro da SilVa
oNde se Le: MaTricUla 5593700/1
Leia-se: MaTricUla: 5593700/2 carGo: ESPEc EdUc
PUBlicado No doE: 35.134 dE 29/09/2022

Protocolo: 860866
errata da Portaria de redesiGNaÇÃo Nº 798/2022-GaB/
Pad, de 16/08/2022, PUBLicada No doe ediÇÃo Nº 35.080 

de 18/08/2022.
oNde se LÊ:
Portaria nº 174/2022-GaB/Pad
Leia-se:
Portaria nº 174/2020-GaB/Pad

Protocolo: 860964

coNtrato
.

coNtrato: 244/2022
objeto do contrato: locação de imóvel denominado centro de Pastoral 
catequético, situado à rua Paulo Begot s/n, bairro: centro, município de 
Benevides/Pa, pertencente a arquidiocese de Belém, Paróquia de Nsa Se-
nhora do carmo, para o funcionamento da EEEM. dr. otávio Meira.
dispensa de licitação nº 048/2022-Nlic/SEdUc
o valor do aluguel mensal é de r$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos 
reais), perfazendo o valor total de r$ 177.600,00 (cento e setenta e sete 
mil e seiscentos reais)
fonte: 0104 – ação: 232326 - função Programática: 16101.12 362.1509 
- Projeto/atividade: 8906 - Produto: 2227 Natureza de 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: arquidiocese de Belém, cNPJ: 04.814.851/0011-09, com sede à av. 
Joaquim Pereira de Queiroz, s/n, cEP: 68.795-000, centro, Benevides/Pa..
data de assinatura: 04/10/2022
Vigência: 04/10/2022 a 04/10/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 861112
coNtrato: 186/2022

objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações - lote 6, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica, de 16 (de-
zesseis) municípios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº 01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total: de r$ 192.677,17(cento e noventa e dois mil, seiscentos e 
setenta e sete reais e dezessete centavos).
fonte: 0106001671 – 0106001672 - 0106001995 – 0106002139 – 
0106002324 – 0106002326 – 0106002613 – 0106002614 – 0106002882 
– 0106003317 – 0106006782 - 0106003296.
0306001671 – 0306007672 - 0306001995 – 0306002139 – 0306002324 – 
0306002326 – 0306002613 – 0306002614 – 0306002882 – 0306003317 
– 0306006782 - 0306003296.
ação: 232131 função Programática: 16101.12 306.1509 Projeto/ativida-
de: 8477 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: associação dos Pequenos Produtores rurais da comunidade 
de Boa Esperança-arajivu, cNPJ: 06.122.929/0001-70, com sede a comu-
nidade de Boa Esperança, araJiVU, s/n, Zona rural, cEP: 68.6000-000
data de assinatura: 04/10/2022
Vigência: 04/10/2022 a 04/10/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 861114

coNtrato: 266/2022
objeto do contrato: aquisição de Equipamentos de destinados às Escolas 
de Educação em Tempo integral e Educação Básica, abrangendo as Unida-
des de Ensino fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e adultos 
e Educação Profissional da Rede Educacional do Estado do Pará, de acordo 
com as experiências, especificações, e condições constantes no Termo de 
referências e no Edital de Pregão Eletrônico Nº 009/2022
Pregão Eletrônico: nº 009/2022 - Nlic/SEdUc
o valor Global para contratação: é de r$ 184.994,64 (cento e oitenta e 
quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro cen-
tavos).
fonte:0331004800 ação: ** função Programática: 16101.12 122.1509 
Projeto/atividade: 7607 Produto: 3008 Natureza de despesa: 449052
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado; a S Miranda comércio de alimentos e Serviços de Transportes 
Eireli, cNPJ: 14.800.196/0001-03, com sede na Marques de Pombal, S/N, 
fundos, cEP: 68.4000-000, aldeia cameta/Pa.
data de assinatura: 04/10/2022
Vigência: 04/10/2022 a 04/10/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 861121

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 2
coNtrato: 081/2021

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de Publicação de Atos Oficiais 
e demais matérias de interesse da Secretária de Estado de Educação SE-
dUc/Pa
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula décima Quarta – da vigência, 
prorrogando sua vigência por mais 12(doze) meses
dispensa de licitação: Nº 026/2021-Nlic/SEdUc
fonte:0102 ação: 253729 funcional Programática: 16101.12 331.1508 
Projeto/atividade: 8906. Produto: 2931 Natureza da despesa: 3391.39
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. Nº05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro - Km 10, s/n, cEP: 66.820-000, 
Tenoné, Belém-Pa.
Contratada: Imprensa Oficial do Estado-IOE com CNPJ: nº 04.835.476/0001-
01 com sede na Tv. do chaco, nº2271, cEP: 66.630-505, Marco, Belém/Pa.,
data as assinatura: 23/09/2022.
Vigência: 24/09/2022 a 23/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação.

Protocolo: 861125
terMo aditiVo: 3

coNtrato: 110/2019
objeto do contrato: fornecimento de aparelho de ar condicionado e de 
prestação de serviços de instalação/desinstalação/reinstalação, para aten-
der as necessidades da SEdUc e no Mesorregião de Belém (ananindeua, 
belém, Benevides, Barcarena, castanhal, Marituba e Santa isabel do Pará)
objeto do aditivo: Visando alterar a cláusula Vigésima Primeira - da Vi-
gência do contrato original, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) 
meses
Pregão Eletrônico SEad/dGl/SrP nº 005/2018
dotação orçamentária:
* fonte: 0102 Produto: 2795 funcional Programática: 16.101.12.122.1297 
Projeto/atividade: 8338 Natureza da despesa: 3390.37
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Parafrios refrigeração comércio e Serviços ltda, com cNPJ 
nº 11.489.784/0001-80, com sede na Tv rosa lima alfredo calado, nº 01, 
Galpão, cEP: 67.200-000, Mirizal, Marituba/Pa.
data de assinatura: 04/10/2022
Vigência: 24/10/2022 a 24/10/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 861108
terMo aditiVo ao coNtrato

terceiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 122/2021
Vigência: 01/10/2022 a 29/01/2023.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: EcoSoloS coNSTrUÇÕES E coMErcio EirEli. cNPJ Nº 
11.209.875/0001-14
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 29 de setembro de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 861099
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diÁria
.

Portaria de diarias No. 54830/2022
oBJETiVo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) 
, bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, con-
siderando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos edu-
cacionais.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/SaNTarEM/12/09/2022-12/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM/alENQUEr/12/09/2022-16/09/2022 Nº diárias: 4
alENQUEr/SaNTarEM/16/09/2022-17/09/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM/BElEM/17/09/2022-17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MoiSES SoarES PraXEdES
MaTrÍcUla: 57212009
cPf: 63616629268
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 860648
Portaria de diarias No. 54978/2022

OBJETIVO: Realizar a verificação da qualidade das informações constantes 
no Educacenso, corrobando a inserção com os documentos comprobató-
rios, além de oferecer eventualmente capacitação sobre o censo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/PEiXE-Boi/19/09/2022-24/09/2022 Nº diárias: 5
PEiXE-Boi/BElEM/24/09/2022-24/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE raiMUNdo do ESPiriTo SaNTo dE oliVEira
MaTrÍcUla: 181390
cPf: 22761721268
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 860651

t.
.

torNar seM eFeito
.

ato: Portaria Nº 220/2022-cPsP
Motivo: Tornar Sem Efeito contrato administrativo nº 544/2022
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: NEiVa JoSE da lUZ diaS JUNior
cargo: Professor
Município: BElÉM
d.o.E. 35.036 de 06.07.2022
obs: Processo nº 2022/1234707
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 860726

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 219/2022-cPsP
a Secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência que 
lhe foi delegada pela Portaria nº. 008/2021-GS de 21/01/2021, e conside-
rando os autos do processo nº 2020/796037.
rESolVE:
Art. 1º Retificar para 01.08.2019 a data da vacância da função exercida 
pela servidora abaixo relacionada.
1- Mariane Saturnino de Brito – 5935078-1 – Professor
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 26 de setembro de 2022.
Norberto ferreira cardoso Júnior
Secretário adjunto de Gestão de Pessoas, em exercício

Protocolo: 860717
desiGNar

Portaria Nº.:8470/2022 de 27/09/2022
de acordo com o Processo nº 630800/2022
designar GlEYSoN dE JESUS NaSciMENTo da coSTa, Matrícula nº 
57191303/3, Tecnico em Gestão Publica, para responder pela coordena-
doria de recursos administrativos, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 10/08/2022 a 08/09/2022.

Portaria Nº.:8471/2022 de 27/09/2022
de acordo com o Processo nº 1163243/2022
designar aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ, Matrícula nº 
57214200/1,assistente administrativo, para responder pela Gerencia de 
Projeto iii, durante o impedimento do titular, no periodo de 03/10/2022 
a 31/10/2022.

Portaria Nº.:8486/2022 de 27/09/2022
de acordo com o Processo nº 1164440/2022
designar carla NilcE aNdradE riBEiro, Matrícula nº 54186742/2, Es-
pec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf feliz luzitania/icoaraci/Belém, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 17/10/2022 a 30/11/2022.

Portaria Nº.:8487/2022 de 27/09/2022
de acordo com o Processo nº 1109697/2022
designar Maria aUXiliadora ciriNo doS SaNToS, Matrícula nº 
5544122/1, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor 
(GEd-5) da 18 UrE/Mae do rio, durante o impedimento do titular, no pe-
riodo de 03/10/2022 a 01/11/2022.

Portaria Nº.:8476/2022 de 27/09/2022
de acordo com o Processo nº 645911/2022
designar fErNaNda rUTE VilHENa MiraNda, Matrícula nº 57226190/2, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf General Henrique Gurjão/Belém, durante o impedimento do titular, 
no periodo de 01/08/2022 a 30/08/2022.

Portaria Nº.:8475/2022 de 27/09/2022
de acordo com o Processo nº 802587/2022
designar JoSE dENilSoN dE oliVEira, Matrícula nº 57217727/1, assis-
tente administrativo, para responder pela função de Secretario (GEd-1) da 
EEEM Maria da conceição Malheiro/sede/irituia, durante o impedimento do 
titular, no periodo de 26/06/2022 a 06/12/2022.

Portaria Nº.:8474/2022 de 27/09/2022
de acordo com o Processo nº 643684/2022
designar EdSoN da SilVa SoUZa, Matrícula nº 5889383/1, Espec. em 
Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf São 
francisco de assis/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo de 
15/08/2022 a 28/09/2022.

Portaria Nº.:8473/2022 de 27/09/2022
de acordo com o Processo nº 1131007/2022
designar daYSE Maria MiraNda SENa, Matrícula nº 5899784/1, Espec. 
em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf 
Joao alves de andrade/ananindeua, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 01/08/2022 a 29/09/2022.

Portaria Nº.:8472/2022 de 27/09/2022
de acordo com o Processo nº 197612/2022
designar aNToNio cESar PErEira MaGalHaES, Matrícula nº 6027245/3, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEM Santa Tereza d’avila/Marituba, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 18/07/2022 a 31/08/2022.

Portaria Nº.:8483/2022 de 27/09/2022
de acordo com o Processo nº 1091409/2022
designar VaNclENES dE Maria fariaS corrEa, Matrícula nº 57217473/1, 
assistente administrativo, para responder interinamente pela função de 
Secretaria (GEd-1) da EEEf drª Maria Ester Mouta de oliveira/Belém, a 
contar de 05/10/2022.

Portaria Nº.:8570/2022 de 30/09/2022
de acordo com o Processo nº 1076124/2022
designar faBricio GaMa alVES, Matrícula nº 57215824/1, Servente, 
para responder interinamente pela função de Secretário(GEd-1) da EEEfM. 
domingas da costa Sousa/Bragança, a contar de 03/10/2022.

Portaria Nº.:8582/2022 de 30/09/2022
de acordo com o Processo nº 1058779/2022
designar MarGarida alEXaNdriNa doS SaNToS PErEira TEiXEira, 
Matrícula nº 6007228/2, Espec. em Educação, para responder pela função 
de diretor i (GEd-3) da EEEf. Maria Estelita Barbosa da Silva/Belém, du-
rante o impedimento do titular, no período de 16/07/2022 a 29/08/2022.

Portaria Nº.:8573/2022 de 30/09/2022
de acordo com o Processo nº 1088376/2022
designar criSTiaNY dE liMa MElo, Matrícula nº 57212188/1, auxi-
liar operacional, para responder interinamente pela função de Secretá-
ria(GEd-1) da EEEfM. Padre Salvador Tracaiolli/castanhal, a contar de 
04/10/2022.

Portaria Nº.:8713/2022 de 04/10/2022
de acordo com o Processo nº 689795/2022
designar lUciMar loPES dE JESUS, Matrícula nº 347400/2, Espec. em 
Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf. 
Santa Bárbara/Belém, durante o impedimento do titular, no período de 
01/08/2022 a 14/09/2022.

Portaria Nº.:8714/2022 de 04/10/2022
de acordo com o Processo nº 546414/2022
designar HEloiSa PErEira dE SoUSa SilVa, Matrícula nº 57209457/1, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf. dr.Gaspar Viana/ananindeua, durante o impedimento do titular, no 
período de 27/08/2022 a 10/10/2022.

Portaria Nº.:8712/2022 de 04/10/2022
de acordo com o Processo nº 1183413/2022
designar JacilENE alVES da coSTa, Matrícula nº 57199225/2, Professor, 
para responder interinamente pela função de Secretária(GEd-1) da EEEM. 
Rosa Alvarez Rebelo/Sede/Senador José Porfirio, a contar de 06/10/2022.

Portaria Nº.:8484/2022 de 27/09/2022
de acordo com o Processo nº 970117/2022
designar fraNcilETE SoUZa dE alMEida, Matrícula nº 5769841/3, Pro-
fessor, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) 
da EEEM.Prof.Jonathas Pontes athias/Marabá, a contar de 03/10/2022.

Portaria Nº.:8485/2022 de 27/09/2022
de acordo com o Processo nº 1167129/2011
designar EliaNa do Socorro SaNToS da SilVa, Matrícula nº 
57216909/1, Professor, para responder pela função de diretor i (GEd-3) 
da EEEfM. almirante João faria de lima/Belém, durante o impedimento do 
titular, no período de 03/10/2022 a 16/11/2022.

disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.:8584/2022 de 30/09/2022

de acordo com o Processo nº 744013/2022
dispensar, a pedido, Marcia aNdrEia caValcaNTE MoUra, Matrícula nº 
57208136/1, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EE.En-
sino Tec.de Nível Médio e artes São lucas/castanhal , a contar de 03/10/2022.

Portaria Nº.:8572/2022 de 30/09/2022
de acordo com o Processo nº 1088376/2022
dispensar, a pedido, aNGEla Maria Maia liMa, Matrícula nº 57217428/1, 
assistente administrativo, da função de Secretária(GEd-1) da EEEfM. Pa-
dre Salvador Tracaiolli/castanhal, a contar de 04/10/2022.
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Portaria Nº.:8482/2022 de 27/09/2022
de acordo com o Processo nº 970117/2022
dispensar, a pedido, fraNcilETE SoUZa dE alMEida, Matrícula nº 
5769841/3, Professor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM.Peque-
no Principe/Marabá, a contar de 03/10/2022.

Portaria Nº.: 8481/2022 de 27/09/2022
de acordo com o Processo nº 1091409/2022
dispensar, a pedido, aNToNia oriZiNa GUEdES BarBoSa, Matrícula nº 
57212091/1,auxiliar operacional, da função de Secretaria (GEd-1) da 
EEEf drª Maria Ester Mouta de oliveira/Belém, a contar de 05/10/2022..

Portaria Nº.: 8426/2022 de 26/09/2022
de acordo com o Processo nº 729447/2022
dispensar, a pedido, Maria SEBaSTiaNa da aNUNciaÇÃo loBao, Matrícula 
nº 316628/1, assistente administrativo, da função de Secretaria (GEd-1) da 
EEEfM Prof Marta da conceição/icoaraci/Belém, a contar de 28/09/2022.

Portaria Nº.: 8479/2022 de 27/09/2022
de acordo com o Processo nº 1194404/2022
dispensar roSaNGEla coNcEiÇÃo loUrEiro d aQUiNo, Matrícula nº 
627585/1,Escrevente datilografo, da função de Secretaria (GEd-1) da EE-
EfM Profº Jose Valente ribeiro/ananindeua, a contar de 03/10/2022.

Portaria Nº.: 8480/2022 de 26/09/2022
de acordo com o Processo nº 971421/2022
dispensar, a pedido, Mario SErGio GoNÇalVES aZEVEdo, Matrícula nº 
5432162/1, Especialista em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) 
da EEEfM dr Jose Malcher/sede/colares, a contar de 03/10/2022.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 8562/2022 de 30/09/2022

Nome:EliZaBETH GoMES dE araUJo
Matrícula:51855785/2cargo:Professor
lotação:EE 1 E 2G rui Barbosa/Tucurui
Período:01/11/22 a 30/12/22
Triênios:06/08/09 a 05/08/12

Portaria Nº.8561/2022 de 30/09/2022
Nome:JoSiMar MESQUiTa da SilVa
Matrícula:57234385/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE Gov fernando Guilhon/Mojui dos campos
Período:02/10/22 a 31/10/22 – 01/11/22 a 30/11/22
Triênios:17/11/13 a 16/11/16 – 17/11/16 a 16/11/19

Portaria Nº.8558/2022 de 30/09/2022
Nome:HUGo roQUE BaZaNElla SPoHr
Matrícula:57190025/1cargo:Professor
lotação:EEEM Waldemar lindermayr/Novo Progresso
Período:01/09/22 a 30/10/22 – 31/10/22 a 29/12/22
Triênios:01/08/10 a 31/07/13 – 01/08/13 a 31/07/16

Portaria Nº.8571/2022 de 30/09/2022
Nome:SaNdra rEGiNa alVES TEiXEira
Matrícula:5821614/2cargo:Professor
lotação:EE Mario chermont/Belém
Período:26/05/22 a 24/07/22
Triênios:06/06/08 a 05/06/11

Portaria Nº.8650/2022 de 03/10/2022
Nome:aNa Maria PraTa da SilVa
Matrícula:5787637/2cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE Presid costa e Silva/Belém
Período:03/10/2022 a 01/11/2022
Periodo aquisitivo:26/11/2017 a 30/06/2022

Portaria Nº.8602/2022 de 03/10/2022
Nome:Maria SUlliVaN caMPoS coSTa
Matrícula:5834287/2cargo:Esp. em Educação
lotação:16ª UrE/Tucuruí
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:24/05/12 a 23/05/15

Portaria Nº.8603/2022 de 03/10/2022
Nome:iVaNildE da SilVa MElo
Matrícula:57215184/1cargo:Vigia
lotação:4ª UrE/Marabá
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:26/02/15 a 25/02/18

Portaria Nº.8604/2022 de 03/10/2022
Nome:lÚcia dE fáTiMa aBdoN lEiTE
Matrícula:54196160/1cargo:Professor
lotação:EE. Padre luiz Gonzaga/Bragança
Período:01/10/22 a 29/11/22 – 30/11/22 a 28/01/23
Triênios:27/01/06 a 26/01/09 – 27/01/09 a 26/01/12

Portaria Nº.8605/2022 de 03/10/2022
Nome: ElToN da SilVa diNiZ
Matrícula:57211230/1cargo:Vigia
lotação:EE antônio Batista Belo de carvalho/Santarém
Período:02/10/22 a 30/11/22
Triênios:29/12/11 a 28/12/14

Portaria Nº.8606/2022 de 03/10/2022
Nome:aNa EliSa BarBoSa dE SoUZa
Matrícula:5569036/4cargo:Professor
lotação:EEEf anani/ananindeua
Período:28/09/22 a 26/11/22
Triênios:23/04/09 a 22/04/12

Portaria Nº.8638/2022 de 03/10/2022
Nome:daYSE rUTH TaVarES da SilVa
Matrícula:454680/1cargo:ass. administrativo
lotação:corregedoria/Belém
Período:14/09/22 a 13/10/22
Triênios:26/02/03 a 25/02/06

Portaria Nº.8639/2022 de 03/10/2022
Nome:MarcoS PaiVa dE carValHo
Matrícula:57217746/1cargo:Professor
lotação:EEEf. Mª Estelita Barbosa da Silva/Belém
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:08/06/09 a 07/06/12

Portaria Nº.8489/2022 de 28/09/2022
Nome:aNa criSTiNa cardoSo dE oliVEira
Matrícula:6308511/2cargo:Professor
lotação:EE. Profº Galvão Sede/augusto corrêa
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:18/03/00 a 17/03/03

Portaria Nº.8578/2022 de 30/09/2022
Nome:aNa criSTiNa Socorro crUZ PaiXÃo
Matrícula:5841623/2cargo:Esp. em Educação
lotação:EEEM. Severo alves/Breu Branco
Período:30/09/22 a 28/11/22
Triênios:16/11/16 a 15/11/19

Portaria Nº.8580/2022 de 30/09/2022
Nome:EdiclEia GoNÇalVES MiraNda coSTa
Matrícula:54192052/2cargo:Professor
lotação:EE. Presid. Kennedy/Maracanã
Período:01/09/22 a 30/10/22 – 31/10/22 a 29/12/22
Triênios:26/08/11 a 25/08/14 – 26/08/14 a 25/08/17

Portaria Nº.6993/2022 de 03/10/2022
Nome:GUioMar da coSTa GoNÇalVES
Matrícula:6027610/1cargo:Servente
lotação:3ª UrE/abaetetuba
Período:01/10/22 a 29/11/22 – 30/11/22 a 28/01/23
Triênios:01/03/04 a 28/02/07

Portaria Nº.6994/2022 de 03/10/2022
Nome:iZaBEl criSTiNa MarTiNS dE SoUZa
Matrícula:6400329/1cargo:auxiliar de Serviços Gerais
lotação:divisão de informação e documentação/Belém
Período:12/12/22 a 10/01/23 – 02/03/23 a 31/03/23
Triênios:04/03/90 a 03/03/93

Portaria Nº.8642/2022 de 03/10/2022
Nome:laodicEia VUlcÃo aMÉrico
Matrícula:73504204/1cargo:assist. administrativo
lotação:EE. ana Pontes francez/Tucurui
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:19/06/12 a 18/06/15

Portaria Nº.8643/2022 de 03/10/2022
Nome:lUciENE afoNSo fErrEira
Matrícula:5802741/2cargo:Tec.em Gestão Publica
lotação:EEEM. raymundo Martins Vianna/Belém
Período:03/10/22 a 01/11/22
Triênios:26/02/12 a 25/02/15

Portaria Nº.8490/2022 de 28/09/2022
Nome:Maria daS dorES MENdaNHa
Matrícula:5818621/2cargo:Professor
lotação:EEEEfM. rui Barbosa/Tucuruí
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:07/05/16 a 06/05/19

Portaria Nº.8640/2022 de 03/10/2022
Nome:MariaNE do carMo doS SaNToS MoNTEiro
Matrícula:733172/1cargo:Escrevente datilógrafo
lotação:EE XV de Novembro/icoaraci
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:29/08/13 a 28/02/17

Portaria Nº.6995/2022 de 03/10/2022
Nome:NÚBia carValHo da SilVEira
Matrícula:57212688/1cargo:Téc. em Gestão Publica
lotação:9ª UrE/Maracanã
Período:24/10/22 a 22/11/22
Triênios:12/02/18 a 16/09/22

Portaria Nº.8641/2022 de 03/10/2022
Nome:TÂNia Maria raNGEl GoMES da SilVa
Matrícula:5468868/2cargo:Professor
lotação:EE. rodrigues Pinage/Belém
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:26/05/06 a 25/05/09

Portaria Nº.8495/2022 de 28/09/2022
Nome:JUliE roSE carValHo da foNSEca
Matrícula:5894947/1cargo:ass. administrativo
lotação:EE. Temístocles araújo/Belém
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:14/09/17 a 13/09/20

Portaria Nº.8600/2022 de 03/10/2022
Nome:MariNa SilVa PaNToJa
Matrícula:305766/1cargo:ass. administrativo
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:23/08/22 a 21/09/22 – 22/09/22 a 21/10/22
Triênios:06/05/95 a 05/05/98 – 06/05/98 a 05/05/01

Portaria Nº.8601/2022 de 03/10/2022
Nome:faBila aUrEa SilVa raYol
Matrícula:57210635/1cargo:ass. administrativo
lotação:EE. SaNTa Maria de Belém/Belém
Período:06/10/22 a 04/11/22
Triênios:26/01/15 a 25/01/18
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Portaria Nº.8648/2022 de 03/10/2022
Nome:raiMUNdo JoSÉ NoGUEira TaPaJoS
Matrícula:57210956/1cargo:Vigia
lotação:EE.onesima Pereira de Barros/Santarém
Período de Gozo:01/10/2022 a 29/11/2022
Período aquisitivo:29/12/2017 a 02/08/2022

Portaria Nº.8696/2022 de 03/10/2022
Nome:aNa raQUEl GoMES diaS
Matrícula:57222838/1cargo:Professor
lotação:EE.Prof.laura dos Santos ribeiro/abaetetuba
Período:01/10/2022 a 29/11/2022
Triênios:25/11/2012 a 24/11/2015

Portaria Nº.8697/2022 de 03/10/2022
Nome:lEoNor aNToNio NEMEr
Matrícula:345857/1cargo:assist. administrativo
lotação:EE.Prof.João renato franco/Belém
Período:01/10/2022 a 29/11/2022
Triênios:01/04/1996 a 31/03/1999

Portaria Nº.8698/2022 de 03/10/2022
Nome:Maria dE faTiMa ModESTo PiNTo
Matrícula:6017363/2cargo:Merendeira
lotação:EE.Gonçalo ferreira sede Vinc/curuça
Período:03/10/2022 a 01/12/2022
Triênios:01/01/2016 a 31/12/2018

Portaria Nº.8700/2022 de 03/10/2022
Nome:JoSÉ cHaGaS da coNcEiÇÃo
Matrícula:57214782/1cargo:Vigia
lotação:EE.rio Tocantins/Marabá
Período:01/10/2022 a 29/11/2022
Triênios:03/03/2009 a 02/03/2012

Portaria Nº.8702/2022 de 03/10/2022
Nome:aNdrEia BaTiSTa PiNTo
Matrícula:57205443/2cargo:Servente
lotação:2ª UrE/cametá
Período:01/10/2022 a 29/11/2022
Triênios:12/01/2009 a 11/01/2012

Portaria Nº.8703/2022 de 03/10/2022
Nome:fraNciaNE oliVEira coNTENTE
Matrícula:57212753/1cargo:Merendeira
lotação:EE.Julia passarinho/camatá
Período:01/10/2022 a 29/11/2022
Triênios:16/01/2009 a 15/01/2012

Portaria Nº.8704/2022 de 03/10/2022
Nome:TErEZiNHa SoarES PESSoa dE liMa
Matrícula:5381770/21cargo:assist.administrativo
lotação:EEEf. Espirito Santos/ananindeua
Período:02/10/2022 a 30/11/2022
Triênios:21/05/2015 a 20/05/2018

Portaria Nº.8701/2022 de 03/10/2022
Nome:Maria do Socorro NaVEGaNTES doS rEiS
Matrícula:5354919/2cargo:Professor
lotação:EE.Prof.Galvão Sede/augusto correa
Período:01/10/2022 a 29/11/2022- 30/11/2022 a 28/01/2023
Triênios:10/05/1994 a 09/05/1997-10/05/1997 a 09/05/2000

Portaria Nº.8649/2022 de 04/10/2022
Nome:MariEdSoN fariaS BEZErra
Matrícula:5897141/1cargo:Motorista
lotação:divisão de Transporte/Belém
Período de Gozo:01/10/2022 a 30/10/2022
Período aquisitivo:16/01/2018 a 20/08/2022

Portaria Nº.8718/2022 de 04/10/2022
Nome:MarYaNGEla dE NaZarET alMEida MENdES
Matrícula:5495440/2cargo:Professor
lotação:EEEM.raymundo Martins Vianna/Belém
Período:16/10/2022 a 14/11/2022-15/11/2022 a 14/12/2022
Triênios:09/10/2010 a 08/10/2013-09/10/2013 a 08/10/2016

Portaria Nº.8699/2022 de 03/10/2022
Nome:MoNica SilVa dE SoUZa
Matrícula:57212004/1cargo:aux.operacional
lotação:EE.Prof.regina coeli Silva/ananindeua
Período:03/10/2022 a 01/12/2022
Triênios:02/02/2012 a 01/02/2015

LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:8496/2022 de 28/09/2022

conceder licença Maternidade a caMila roBErTa lUZ dE QUEiroZ GoU-
VEa, matricula Nº5935286/1 , Professor, lotada na EE. dr. Padua costa 
Sede/Santa Barbara do Pará, no período de 12/09/2022 a 10/03/2023.

Portaria Nº.:8497/2022 de 28/09/2022
conceder licença Maternidade a JEaNE lorENa dE BriTo SoUSa, matri-
cula Nº5896451/1 , Servente, lotada na EE. Profª apolonia P. dos Santos/
capanema, no período de 19/07/2022 a 14/01/2023.

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:/8644/2022 de 03/10/2022

conceder licença Paternidade a TiaGo SaNToS MaToS, matricula 
Nº57214540/1,Servente, lotado na EE. Profº Galvão (Sede)/augusto cor-
rêa, no período de 15/09/2022 a 04/10/2022.

aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:179/2022 de 30/09/2022

Nome: MarGarETE dE JESUS SoarES
Matrícula:5775582/2 Período:11/11/22 à 25/12/22Exercício:2022
Unidade:15 UrE/conceição do araguaia

Portaria Nº.:181/2022 de 30/09/2022
Nome: faBiaNa araUJo SilVa
Matrícula:57214141/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Eng Palma Muniz/redenção

Portaria Nº.:8711/2022 de 04/10/2022
Nome: lUciclEia SiQUEira GoMES
Matrícula:5906907/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Visconde de Souza franco/Belém

Portaria Nº.:34/2022 de 19/04/2022
Nome: GErlaNdES dE aZEVEdo oliVEira
Matrícula:57220002/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Marcos Bentes de carvalho/faro

Portaria Nº.:39/2022 de 24/06/2022
Nome: SilaS PiMENTa dE PaUla
Matrícula:5890735/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dr Sergio Mota/Muana

Portaria Nº.:41/2022 de 24/06/2022
Nome: ElSoN doS SaNToS MalaTo
Matrícula:57210274/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dr Sergio Mota/Muana

Portaria Nº.:47/2022 de 28/09/2022
Nome: alaN EVErToN lEal fErrEira
Matrícula:57209790/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dr Sergio Mota/Muana

Portaria Nº.:124/2022 de 19/09/2022
Nome: NEUZa raiMUNda alBUQUErQUE alMEida
Matrícula:5902652/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE antonio candido Machado/Terra Santa

Portaria Nº.:125/2022 de 20/09/2022
Nome: JoSiaNa Marcia da SilVa caSTro
Matrícula:57208842/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM São Jose/obidos

Portaria Nº.:126/2022 de 20/09/2022
Nome: JaiNE lEila riBEiro filiZZola
Matrícula:57208969/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM São Jose/obidos

Portaria Nº.:127/2022 de 20/09/2022
Nome: aldENEi GoMES dE araUJo
Matrícula:5371627/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM São Jose/obidos

Portaria Nº.:129/2022 de 19/04/2022
Nome: Valci loPES da coSTa
Matrícula:5890160/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Soraya Maraques chayb/curua

Portaria Nº.:130/2022 de 22/09/2022
Nome: MarilENE PiNHEiro caSTro
Matrícula:57214369/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Soraya Marques chayb/curua

Portaria Nº.:131/2022 de 22/09/2022
Nome: NElSoN MacHado PiNTo
Matrícula:5684501/3 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM flora Teixeira/faro

Portaria Nº.:132/2022 de 22/09/2022
Nome: carloS iSaiaS GoMES carValHo
Matrícula:5777330/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:7 UrE/obidos

Portaria Nº.:133/2022 de 23/09/2022
Nome: EdSoN fErrEira dE JESUS
Matrícula:57208830/1 Período:13/12/22 à 26/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.7 UrE/obidos

Portaria Nº.:024/2022 de 27/09/2022
Nome:Valdir doS SaNToS cardoSo
Matrícula:5895848/1 Período:15/11/22 à 14/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. drª Ester Moute Sede/Ponta de Pedras

Portaria Nº.:025/2022 de 27/09/2022
Nome:aNTÔNio fErrEira dE caSTro
Matrícula:462020/1 Período:15/11/22 à 14/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.drª Ester Mouta Sede/Ponta de Pedras

Portaria Nº.:027/2022 de 27/09/2022
Nome: aNGElo dE caSTro PErEira
Matrícula:57209020/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. drª Ester Mouta Sede/Ponta de Pedras

Portaria Nº.:028/2022 de 27/09/2022
Nome:JoSÉ Maria riBEiro dE SoUZa
Matrícula:57234022/1 Período:25/11/22 à 24/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. drª Ester Mouta Sede/Ponta de Pedras

Portaria Nº.:498/2022 de 26/09/2022
Nome:Maria do Socorro cardoSo doS rEiS
Matrícula:57211051/1 Período:15/11/22 à 14/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Plínio Pinheiro/Marabá

Portaria Nº.:499/2022 de 26/09/2022
Nome: alESSaNdra aParEcida diaS BorGES
Matrícula:5944048/2 Período:19/11/22 à 18/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Plínio Pinheiro/Marabá

Portaria Nº.:503/2022 de 26/09/2022
Nome: fraNcirlEi oliVEira SoUSa
Matrícula:57210297/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2018
Unidade:EEEM. lenilson Miranda/São Geraldo do araguaia

Portaria Nº.:510/2022 de 26/09/2022
Nome:SiMoNE GoNÇalVES da SilVa
Matrícula:57208806/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profª Maria Sylvia/Bom Jesus do Tocantins
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Portaria Nº.:518/2022 de 06/09/2022
Nome:SiMoNE dE carValHo araÚJo
Matrícula:57217981/1 Período:19/10/22 à 17/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dr. dionísio Bentes/rondon do Pará

Portaria Nº.:519/2022 de 26/09/2022
Nome:Karla carValHo dE oliVEira
Matrícula:57188918/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEM. liberdade

Portaria Nº.:184/2022 de 29/09/2022
Nome: lUENE froiS da SilVa SiSÍlio
Matrícula:5948898/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Murumuru/anexo i/Monte alegre

Portaria Nº.:448/2022 de 28/09/2022
Nome:WilMa Mª do PErPETUo Socorro da coSTa SoUSa
Matrícula:412406/2 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Padre antônio Vieira/ourém

Portaria Nº.:455/2022 de 27/09/2022
Nome:arlENE do Socorro aMoriM da coSTa
Matrícula:5442265/2Período:18/11/22 à 17/12/22Exercício:2020
Unidade:EE. oliveira Brito/capanema

Portaria Nº.:459/2022 de 27/09/2022
Nome: iriaNE Maria aMoriM da crUZ
Matrícula:57213523/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. São Pio X/capanema

Portaria Nº.:460/2022 de 27/09/2022
Nome: MarQUia roSaNa da SilVa SidriM
Matrícula:57208650/1 Período:12/11/22 à 26/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. São Pio/capanema

Portaria Nº.:118/2022 de 21/09/2022
Nome:JoEl PiMENTEl PErEira
Matrícula:5642914/3 Período:11/11/22 à 25/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profº Mario Brasil/Garrafão do Norte

Portaria Nº.:119/2022 de 23/09/2022
Nome:Maria daS GraÇaS oliVEira BorGES
Matrícula:57208252/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Pacífico Leão da Costa/Garrafão do Norte

Portaria Nº.:120/2022 de 23/09/2022
Nome:alEX MiGUEl BoaES PErEira
Matrícula:5901390/1 Período:14/11/22 à 13/12/22Exercício:2022
Unidade:17ª UrE/capitão Poço

Portaria Nº.:463/2022 de 29/09/2022
Nome: arlENE do Socorro aMoriM da coSTa
Matrícula:5442265/2 Período:03/11/22 à 17/11/22Exercício:2021
Unidade:EE. Prof. oliveira Brito/capanema

Portaria Nº.:8588/2022 de 03/10/2022
Nome: roSSiValdo MarTiNS SoUZa
Matrícula:5138841/1 Período:21/11/22 à 20/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Profª ana Teles/Benevides

Portaria Nº.:513/2022 de 20/09/2022
Nome:TaTiaNa do Socorro coUTiNHo rEiS
Matrícula:57214422/2 Período:24/11/22 à 08/12/22Exercício:2020
Unidade:EEEf. casa da amizade/Bragança

Portaria Nº.:8590/2022 de 03/10/2022
Nome:roSEli SilVa da coNcEiÇÃo
Matrícula:758540/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Transporte/Belém

Portaria Nº.:8591/2022 de 03/10/2022
Nome:cElSo ValENTE dE aZEVEdo
Matrícula:5890944/1 Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de Transporte/Belém

Portaria Nº.:8592/2022 de 03/10/2022
Nome: dElToN da roSa BorGES
Matrícula:57216733/1 Período:24/01/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de Transporte/Belém

Portaria Nº.:8593/2022 de 03/10/2022
Nome: GidEoN TaVarES diaS
Matrícula:182583/1 Período:21/11/22 à 20/12/22Exercício:2020
Unidade:divisão de Transporte/Belém

Portaria Nº.:8707/2022 de 03/10/2022
Nome: EdENilZa dE SoUZa alMEida
Matrícula:57209137/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

Portaria Nº.:8587/2022 de 03/10/2022
Nome:EVaNdro doS SaNToS PaiVa fEio
Matrícula:5771200/2 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

Portaria Nº.:8705/2022 de 03/10/2022
Nome:aNa PaTricia doS SaNToS coSTa doS aNJoS
Matrícula:57208818/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:departamento de Educação Especial/Belém

Portaria Nº.:8589/2022 de 03/10/2022
Nome:PaTricia NEllY SalES dE SoUSa
Matrícula:57219066/2 Período:20/11/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:Centro Cap. de Profis. da Educ. e Atend. Pess. Surdez/Belém

Portaria Nº.:8708/2022 de 03/10/2022
Nome:lUaNa caroliNE GoMES doS SaNToS
Matrícula:5953279/2Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade: divisão de Prestação de contas/Belém

Portaria Nº.:8706/2022 de 03/10/2022
Nome:criSTiaNE dE NaZarÉ SilVa carValHo
Matrícula:57212403/1 Período:09/12/22 à 07/01/23Exercício:2022
Unidade:corregedoria/Belém

Portaria Nº.:166/2022 de 30/08/2022
Nome: oZiclEia PErEira alVES
Matrícula:5951339/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM aloisio loch Sede/Pacajás

Portaria Nº.:8719/2022 de 04/10/2022
Nome: EdilENa loUrdES BarroS da SilVa
Matrícula:315630/1 Período:17/10/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém

retiFicar
Portaria Nº.:8560/2022 de 30/09/2022

Retificar na Portaria nº 13357/2016 DE 27/12/2016, que concedeu 90 
dias de licença Especial, o Quinquenio de 17/10/010 a 16/11/2015 para 
os trienios de 17/11/2010 a 16/11/2013 (60) dias e de 17/11/2013 a 
16/11/2016 (30) dias, nos periodos de 01/02/2017 a 01/04/2017 (60) 
dias e de 01/04/2017 a 01/05/2017 (30) dias a servidora JoSiMar MES-
QUiTa da SilVa, matricula 57234385/1, Especialista em Educação, lotada 
na EE Gov Fernando Guilhon/Mojui dos Campos, para fins de regularização 
funcional

torNar seM eFeito
Portaria Nº.:8563/2022 de 30/09/2022

Tornar sem efeito a Portaria Nº 8341/2022 de 21/09/2022, que conce-
deu 30 férias, no período de 01/10/2022 à 30/10/2022, a servidora Wa-
NdErlicE rEJaNE da rocHa MiraNda,matricula 5891271/1 ,assistente 
administrativo,lotada na assessoria de rede fisica/Belém, referente ao 
exercício de 2020.

Portaria Nº.:8407/2022 de 26/092022
Tornar sem efeito a Portaria nº 00269/2022 de 13/09/2022, que concedeu 
45 de férias, no período de 18/11/2022 a 01/01/2023, a servidora adria-
Na do Socorro frEiTaS GoMES , matricula nº 57210126/1, Especialis-
ta em Educação, lotada na EE. Eduardo angelim/Barcarena referente ao 
exercício de 2022.

Portaria Nº.:8709/2022 de 03/10/2022
Tornar sem efeito a Portaria nº 00151/2022 de 14/09/2022, que concedeu 
45 de férias, no período de 08/11/2022 a 22/12/2022, a servidora SaNdra 
Maria MoNTEiro PaUlo , matricula nº 57212611/1, Especialista em Edu-
cação , lotada na EE. Educação Tecnologica do Estado do Pará/Paragominas 
referente ao exercício de 2022.

Portaria Nº.:8599/2022 de 03/10/2022
Tornar sem efeito a Portaria nº 8337/2022 de 21/09/2022, que concedeu 
45 dias de férias, no período de 01/11/2022 a 15/12/2022, a servidora 
ilca PENa Baia Sarraf , matricula nº 57209425/1, Espec. em Educação, 
lotada na EE. Mário chermont/Belém referente ao exercício de 2022.

Portaria Nº.:8599/2022 de 03/10/2022
Tornar sem efeito a Portaria nº 8337/2022 de 21/09/2022, que concedeu 
45 dias de férias, no período de 01/11/2022 a 15/12/2022, a servidora 
ilca PENa Baia Sarraf , matricula nº 57209425/1, Espec. em Educação, 
lotada na EE. Mário chermont/Belém referente ao exercício de 2022.

errata
errata Na PUBLicaÇÃo da Portaria Nº.:8531/2022 

de 28/09/2022
Nome:aMElia daS GraÇaS caNTÃo SiMÕES
onde se lê:Matrícula:57229140/1
Leia-se:Matrícula:57229140/2
Publicada no Diário Oficial nº. 35140 de 04/10/2022

errata Na PUBLicaÇÃo da Portaria Nº.:8538/2022 
de 28/09/2022

Nome: EdiNElZa GoMES TEiXEira
onde se lê:Período:14/12/22 à 27/01/22
Leia-se:Período:14/12/22 à 27/01/23
Publicada no Diário Oficial nº. 35140 de 04/10/2022

Protocolo: 861116

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
coLaÇÃo de GraU

Protocolo: 2022/1278216
Portaria N° 4117/22, de 04 de oUtUBro de 2022.

dElEGar coMPETÊNcia ao(a) professor(a) adriaNo cESar calaNdriNi 
BraGa, id. funcional nº 57189749/ 2, na função de coordenador do cam-
pus de Interiorização, para outorgar grau conforme abaixo especificado:
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 860902

.

.

errata
.

errata/torNar seM eFeito
Protocolo: 2022/1151554
Retificar os termos da presente portaria nº 847/22, de 18.03.2022, publi-
cada no d.o.E nº 35.140 de 04.10.2022, referente o tornar “sem efeito” do 
(a) servidor (a) NaTacia da SilVa E SilVa o seguinte:
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oNde se LÊ: “…,PorTaria Nº 847/22, de 18 de março de 2022...”
Leia-se: “…PorTaria N° 4111/22, de 04 de outubro de 2022…”
oNde se LÊ : “...que nomeou em função de aprovação em concurso Pú-
blico, NaTacia da SilVa E SilVa, para exercer o cargo de ProfESSor 
aSSiSTENTE...,”
Leia-se: “...que EXoNEroU, a pedido, a servidora NaTácia da SilVa E Sil-
Va, id. funcional nº 57190313/ 3, do cargo de ProfESSor aSSiSTENTE,…”
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 860904

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos
Portaria N° 4107/2022, de 04 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 rElaÇÕES iNTErNacioNaiS
Nome: Joao colarES da MoTa NETo
Matrícula funcional: 54196476/ 4
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 571 1506 8473
fonte: 0101
339030_ r$ 3.000,00

Portaria N° 4112/2022, de 04 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: aUXiliar adMiNiSTraTiVo c
Nome: roMUlo rUBEM MoUrao rodriGUES
Matrícula funcional: 5041724/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339039_ r$ 4.000,00

Portaria N° 4113/2022, de 04 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: aUXiliar dE SErVico c
Nome: carla criSTiNa fraNco dE SoUZa
Matrícula funcional: 57202015/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339039_ r$ 4.000,00

Portaria N° 4114/2022, de 04 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: Marcio JoSE SilVa
Matrícula funcional: 5894711/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 4.000,00

Portaria N° 4115/2022, de 04 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:aUXiliar dE laBoraTÓrio
Nome: aNToNio carloS dE araUJo BicHara
Matrícula funcional: 57209188/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 4.000,00

Portaria N° 4116/2022, de 04 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:aUXiliar dE laBoraTÓrio
Nome: JUarEZ dE SoUZa
Matrícula funcional: 57216595/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 860910

.

.

diÁria
.

diÁrias
Protocolo: 2022/1240359

Portaria N° 4100/22, de 03 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) alcidES iNacio SoUSa SiMiao, id.funcional 
nº 5942364/ 1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE EdUcacao ESPEcialiZada, 18,5 (dezoito e meia) 
diária, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de cametá/Pa, 
no período de 23/10/2022 a 10/11/2022, para ministrar disciplina.

Protocolo: 2022/1165028

Portaria N° 4108/22, de 03 de oUtUBro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) MariaNa PErEira carNEiro BaraTa, id.fun-
cional nº 3540018/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE ENGENHaria dE ProdUcao,5 (cinco) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município castanhal/Pa, no período de 
19/10/2022 a 01/11/2022, para ministrar disciplina.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 860733

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria de diÁria
Protocolo: 2022/1223556

Portaria N° 4110/22, de 04 de oUtUBro de 2022
TorNar SEM EfEiTo a portaria nº 4067/22, de 30.09.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.140 de 04/10/2022, que concedeu a servidora, flaVia 
criSTiNa araUJo lUcaS, id.funcional nº 57193284/ 1, 16,5 (dezesseis 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Parauapebas/Pa, no período de 20/10/2022 a 05/11/2022, para ministrar 
disciplinas.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 860740
torNar seM eFeito

Protocolo: 2022/1151554
Portaria N° 4109/22, de 04 de oUtUBro de 2022

TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 4063/22 de 30 setembro de 2022, 
publicada no d.o.E nº 35.138 de 03/10/2022 que EXoNEroU, a pedido, a 
servidora NaTácia da SilVa E SilVa, id. funcional nº 57190313/ 3, cargo 
de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no caMPUS dE caMETá, a contar de 
01.10.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 860906

.

.

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

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1411/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 
2022.
coNSidEraNdo o disposto pelo art. 191-a, da lei Estadual n.º. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, alterada pela lei Estadual nº 9.230, de 24 de março 
de 2021, que autoriza a adoção do procedimento sumário para apuração 
da hipótese de abandono de cargo prevista pelo art. 190, ii, da norma 
estatutária;
coNSidEraNdo o contido nos autos do PaE nº 2022/1230352
art. 1º dESiGNar os servidores estáveis JariMar doS SaNToS fEr-
rEira, Sociólogo, matrícula funcional n° 559639/1, lotado na diSaN/
SEaSTEr – dolorES caldaS do carMo, Monitora, matrícula funcional 
n° 5419496/1, lotada na diSaN/SEaSTEr – WElliNGToN EdWard da 
SilVa, agente administrativo, matrícula funcional n° 3213145/1, lotado 
na GEcc/SEaSTEr para, sob a presidência do primeiro, constituírem co-
missão de Sindicância, visando à apuração de eventual responsabilidade 
em relação a empresa J. M. foNSEca MarTiNS lTda e as eventuais faltas 
quanto a entregas de materiais e descumprimento do contrato administra-
tivo n°36/2022/SEaSTEr.
art. 2º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos traba-
lhos da referida comissão.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
04 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 860901
Portaria Nº 1410/2022 – seaster

o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 
2022.
coNSidEraNdo o disposto pelo art. 191-a, da lei Estadual n.º. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, alterada pela lei Estadual nº 9.230, de 24 de março 
de 2021, que autoriza a adoção do procedimento sumário para apuração 
da hipótese de abandono de cargo prevista pelo art. 190, ii, da norma 
estatutária;
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 coNSidEraNdo o contido nos autos do PaE nº º 2022/1230352
art. 1º dESiGNar os servidores estáveis MaNUEl alBErTo lEiTÃo daN-
TaS, Matrícula: 57191420-2 cargo: Engenheiro civil, lotação: Núcleo de 
Engenharia e arquitetura – NEa/SEaSTEr - fraNciSco dE aSSiS VEli-
No dE fraNÇa JUNior, Matrícula: 5882583 cargo: agente de Portaria 
lotação: Gerência de contratos e convênios – GEcc/SEaSTEr – ZENo 
MENEZES DIAS, Matrícula: 3542679-1, Cargo: Técnico em Edificações, 
lotação: Núcleo de Engenharia e arquitetura – NEa/SEaSTEr para, sob 
a presidência do primeiro, constituírem comissão de Sindicância, visando 
à apuração de eventual responsabilidade em relação a empresa PErES 
HENriQUE clEMENTE & cia lTda – EPP e as eventuais faltas quanto a 
entregas de materiais e descumprimento do contrato administrativo n° 
34/2018/SEaSTEr.
art. 2º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos traba-
lhos da referida comissão.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
04 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 860899

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1399/2022 - seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 
2022.
ProcESSo: 2021/973506
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de: 01/11/2022 
a 30/11/2022, correspondente ao triênio de: 21/02/2011 a 20/02/2014, 
para a servidora, JaQUEliNE caMPoS GoMES, Matrícula nº. 54188907/1, 
carGo: de assistente administrativo, lotada no daS, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
30 de setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº 1400/2022 - seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doe nº 35.114 de 14 de setembro 
de 2022.
ProcESSo: 2021/615495
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de: 
01/11/2022 a 30/11/2022, correspondente ao triênio de: 10/06/2014 a 
09/06/2017, para a servidora, lUciaNa cEllY MoTa MarTiNS, Matrícula 
nº. 5854458/1, carGo: de Enfermeira, lotada no daS, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
30 de setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº 1398/2022 - seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doe nº 35.114 de 14 de setembro 
de 2022.
ProcESSo: 2022/864685
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de: 
01/11/2022 a 30/11/2022, correspondente ao triênio de: 01/05/1996 a 
30/04/1999, para o servidor, SilVio cESar dE oliVEira lEiTE, Matrícula 
nº. 3255603/1, carGo: de Técnico B, lotado no cETErPa, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
30 de setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº 1403/2022 - seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doe nº 35.114 de 14 de setembro 
de 2022.
ProcESSo: 2022/1043614
r E S o l V E:
coNcEdEr, 600 (SEiScENToS) dias de licença Prêmio no período de: 
01/11/2022 a 22/06/2024, correspondente ao triênio de: 17/06/1989 a 
16/06/1992, 1992/1995, 1995/1998, 1998/2001, 2001/2004, 2004/2007, 

2007/2010, 2010/2013, 2013/2016, 2016/2019, para a servidora, Maria 
SaNToS ViEira, Matrícula nº. 322490/1, carGo: Servente, lotada na 
daS, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
30 de setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº 1401/2022 - seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doe nº 35.114 de 14 de setembro 
de 2022.
ProcESSo: 2022/1115791
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de: 03/11/2022 
a 02/11/2022, correspondente ao triênio de: 21/12/2005 a 20/12/2008, 
para a servidora, fraNciNETE PoNTES crUZ, Matrícula nº. 54194535/1, 
carGo: de Sociologa, lotada na daS, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
30 de setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº 1402/2022 - seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doe nº 35.114 de 14 de setembro 
de 2022.
ProcESSo: 2022/1148477
r E S o l V E:
coNcEdEr, 90 (NoVENTa) dias de licença Prêmio no período de: 
12/11/2022 a 09/02/2023, correspondente ao triênio de: 15/09/2013 a 
14/09/2016 E 2016/2019, para a servidora, PaTricia da SilVa GUiMa-
raES, Matrícula nº. 57233790/1, carGo: ass. de ass. Social, lotada na 
daS, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
30 de setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº 1397/2022 - seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doe nº 35.114 de 14 de setembro 
de 2022.
ProcESSo: 2022/1170117
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (SESSENTa) dias de licença Prêmio no período de: 
01/11/2022 a 30/12/2022, correspondente ao triênio de: 10/11/2011 a 
09/11/2014, para a servidora, Maria JoSE da coSTa rocHa, Matrícula 
nº. 54195280/1, carGo: de assistente Social, lotada no Gabinete do Se-
cretário, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
30 de setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº 1396/2022 - seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doe nº 35.114 de 14 de setembro 
de 2022.
ProcESSo: 2022/1181212
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (SESSENTa) dias de licença Prêmio no período de: 
01/11/2022 a 30/12/2022, correspondente ao triênio de: 01/10/2015 a 
30/09/2018, para a servidora, Maria daS GraÇaS SilVa dE oliVEira, 
Matrícula nº. 3207412/1, carGo: de Servente, lotada na daS, desta SE-
aSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
30 de setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº 1395/2022 - seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doe nº 35.114 de 14 de setembro 
de 2022.
ProcESSo: 2022/1214484
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r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de: 
01/11/2022 a 30/11/2022, correspondente ao triênio de: 16/11/2004 a 
15/11/2007, para a servidora, daNYEllE carValHo PaNToJa, Matrícula 
nº. 54188129/1, carGo: de agente de Serviços complementares, lotada 
na daS, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
30 de setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 860946

.

.

errata
.

Portaria Nº 474/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doe nº 35.114 de 14 de setembro 
de 2022.
Processo: 2022/531489

errata:
onde se lê: 02/05/2022 a 01/06/2022;
Leia-se: 02/05/2022/ a 31/05/2022;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
03 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 860949

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 882 de 29 de setembro de 2022-desiGNar: renato 
Jânio ferreira Maia, cargo:agente administrativo, mat:54180595/2 para 
responder pelo Núcleo de planejamento e projetos-NPP, na ausência da 
titular: catarina Jordana Braz carvalho, mat:5919471/1, função:assessor 
i, por motivo de licença Maternidade no período de 17.09.22 a 15.03.23 
com ônus para administração
luiz celso da silva Presidente-faSEPa.

Protocolo: 860976

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

desPacHo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
(Processo nº 2022/773177)
o Presidente da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos au-
tos do processo em epígrafe, bem como as disposições do Edital de Pre-
gão Eletrônico nº 012/2022 – faSEPa, que tem por objeto aQUiSiÇÃo 
dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica - coMPUTadorES coM rEcUrSoS 
ProVENiENTES da SEcTEc rEcEBidoS aTraVÉS dE TErMo dE EXEcU-
ÇÃo dEScENTraliZada – TEd Nº 001/2022 – SEcTEc para atender as 
necessidades de Unidades de atendimento Socioeducativa e Sede admi-
nistrativa com entrega única a fim de fornecer a estrutura necessária para 
um sistema de informação ágil e suporte ideal as medidas socioeducativas, 
bem como considerando a manifestação da comissão de controle interno, 
resolve:
i – adJUdicar e HoMoloGar, nos termos do art. 13, incisos iV e V do 
decreto Estadual nº 534/2020, objeto do Grupo 01 deste certame à em-
presa JG doS PaSSoS lTda cNPJ nº 27.464.153/0001-46, pela oferta 
do valor de r$ 84.984,40 (noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e 
quatro reais e quarenta centavos);
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a publicação deste termo de adjudicação e 
homologação;
iii – determinar à Gerência de contratos e convênios a elaboração do 
instrumento contratual nos termos do edital desta licitação;
IV – Determinar à Diretoria Administrativa e Financeira a indicação de fiscal 
de contrato.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 04 de outubro de 2022.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 860880

desPacHo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
(Processo nº 2022/859247)
o Presidente da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos au-
tos do processo em epígrafe, bem como as disposições do Edital de Pre-
gão Eletrônico nº 013/2022 – faSEPa, que tem por objeto contratação de 
Empresa Especializada no fornecimento diário de refeições destinadas aos 
socioeducando custodiados pela fundação de atendimento Socioeducativo 
do Pará – faSEPa, servidores plantonistas que atuam nas Unidades de 
atendimento Socioeducativo – UaSES e familiares visitantes de adoles-
centes que cumprem medidas socioeducativas., bem como considerando a 
manifestação da comissão de controle interno, resolve:
i – adJUdicar e HoMoloGar, nos termos do art. 13, incisos iV e V 
do decreto Estadual nº 534/2020, objeto do item 01 deste certame à 
empresa EXPrESS aliMENToS – coZiNHa iNdUSTrial lTda, cNPJ n. 
18.580.303/0001-96, pela oferta do valor de r$ 11.059.680,00 (onze mi-
lhões, cinquenta e nove mil e seiscentos e oitenta reais);
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a publicação deste termo de adjudicação e 
homologação;
iii – determinar à Gerência de contratos e convênios a elaboração do 
instrumento contratual nos termos do edital desta licitação;
IV – Determinar à Diretoria Administrativa e Financeira a indicação de fiscal 
de contrato.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 04 de outubro de 2022.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 860888

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

desPacHo de adJUdicaÇÃo
(Processo nº 2022/523205)
O Pregoeiro Oficial designado pela Portaria Nº 139/2022 – FASEPA, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, e após a constatação do cumpri-
mento das exigências legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 016/2022 
– faSEPa, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especia-
lizada na prestação de serviço referente à execução de Serviços Hidrossa-
nitários a serem executados de forma contínua nas Unidades da faSEPa, 
resolve:
i – comunicar o cancelamento no julgamento do grupo 01 deste certame 
decorrente do fracasso na apresentação das propostas;
ii - Neste ato, encaminho o processo à comissão de controle interno, para 
a devida análise de conformidade.
Belém, 04 de outubro de 2022.
Manolo P. f. de Macedo freitas
Pregoeiro / faSEPa

Protocolo: 860654

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica 02/2022.
Que entre si celebram a fundação de atendimento Socioeducativo do Pará 
– faSEPa E o MoViMENTo rEPÚBlica dE EMaÚS – MrE.
objeto: o presente Termo de cooperação tem por objeto a cooperação 
entre os partícipes, visando o desenvolvimento de ações articuladas para 
inclusão no Programa de Aprendizagem Profissional e Cursos Profissionali-
zantes do EMaUS, de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas custodiados pela faSEPa, na faixa etária entre 14 a 21 
anos de idade, oferecendo-lhes a oportunidade da primeira experiência 
profissional, por meio do contrato de aprendizagem.
Vigência: o prazo de vigência do presente convênio é de 04 (quatro) anos, 
a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, através de 
Termo aditivo, a critério das partes.
data de assinatura: 28/09/2022.
lUiZ cElSo da SilVa /PrESidENTE da faSEPa.
GEorGiNa NEGrÃo KalifE cordEiro/coordENadora GEral do MrE.

Protocolo: 860797

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 528, de 04 de oUtUBro de 2022.
Processo nº 1258601/2022.
oBJETiVo: custear despesas com serviço emergencial de transporte de 
material de consumo diverso às UaSES de SaNTarÉM/Pa, a saber: cSEBa 
e cSS.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 183297
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339039 – P. JUrÍdica (SErViÇo)–r$2.000,00
SErVidorES: JoSÉ lUiZ arrUda carValHo, aG. adMiNiSTraTiVo, Ma-
tricula 5947239/2.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 60 (sessenta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 860802
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diÁria
.

Portaria: 530- do dia 04/10/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducandos, 
custodiados no ciaM BElÉM (Proc. 1261895/2022-Mem 798/2022)
SErVidora: dEiSE fErNaNda aGUiar dE oliVEira
carGo: aSSiSTENTE Social - MaTricUla : 97571506/ 2
SErVidora: Maria da Gloria PiNHEiro raTiS
carGo: PSicÓloGo- MaTricUla: 54193987/ 1
SErVidor : SilVio dE SoUZa SoarES
 carGo: MoToriSTa - MaTricUla: 5956425/ 1
oriGEM: BElEM/Pa - dESTiNo : ToMÉ aÇU/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 03 a 04/10/2022 - diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 860796
Portaria Nº 527, de 04 de oUtUBro de 2022.

Processo nº 1257287/2022.
oBJETiVo: Entregar, aos familiares, adolescente, custodiado no ciaM/
MRB, em cumprimento a determinação judicial, conforme justificado nos 
termos do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dESTiNo: PacaJá/Pa.
PErÍodo: 29/09/2022 a 30/09/2022. – (1,5) diária
SErVidorES: EdSoN da SilVa carNEiro, MoNiTor, Matricula 
5904625/3, e JoÃo aGrESoN PraTES BriTo, MoToriSTa, Matricula 
5956592/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 860750

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 890/2022 - daF/GrH de 03 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr,de acordo com o art.74 da lei 5.810, de 24.01.94,30(trinta)
dias de férias consecutivos,
aos servidores abaixo relacionados:

1 5956407/1 aluisio fonseca Santana 03/08/2020 21/22 03/11/2022 02/12/2022
2 55588519/1 adenilson rosa de araujo 02/05/2007 21/22 16/11/2022 15/12/2022
3 5956687/1 adilson Modesto felix 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
4 5956581/1 adriana oliveira de Paiva 10/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
5 5956657/1 alan fabricio Picanco Monteiro 03/08/2020 21/22 16/11/2022 15/12/2022
6 54195791/1 alcione Goncalves Gomes 10/01/2006 21/22 01/11/2022 30/11/2022
7 55586456/1 alexandre Marcio Melo Silva 05/07/2006 21/22 07/11/2022 06/12/2022
8 5956691/1 aline Sabrina Paz de araujo de Sousa 03/08/2020 21/22 07/11/2022 06/12/2022
9 5962820/1 ana claudia cunha Matos 01/11/2021 21/22 16/11/2022 15/12/2022
10 54190054/1 anderson francisco Benevides farias 31/05/2005 21/22 07/11/2022 06/12/2022
11 57214853/3 andre Jimenes Malcher de oliveira 03/08/2020 21/22 16/11/2022 15/12/2022
12 5956688/1 andreia de Jesus Medeiros de Melo 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
13 54191516/1 angela de oliveira Melo 27/07/2005 21/22 01/11/2022 30/11/2022
14 54193731/1 antelma dos Santos Viana 09/11/2005 21/22 15/11/2022 14/12/2022
15 5924985/2 antonio ricardo de Brito Junior 29/01/2020 21/22 16/11/2022 15/12/2022
16 5635829/2 antonio Souza Moraes 25/07/2005 21/22 15/11/2022 14/12/2022
17 54191120/1 arlene Gomes da rocha 25/07/2005 21/22 15/11/2022 14/12/2022
18 5961134/1 Benedito Silva rosario Junior 01/07/2021 21/22 01/11/2022 30/11/2022
19 5925007/1 Boaventura Neris dos Santos 29/01/2020 21/22 03/11/2022 02/12/2022
20 5926017/2 Brenda do Socorro cabeca Silva 03/08/2020 21/22 07/11/2022 06/12/2022
21 5933449/2 camilla Taynarah Pinheiro Silva 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
22 57195185/1 cecilia Santos de araujo 18/03/2008 21/22 16/11/2022 15/12/2022
23 55586387/1 celi Silva de carvalho 05/07/2006 21/22 01/11/2022 30/11/2022
24 57209211/4 cleinaldo alcantara reis 03/08/2020 21/22 05/11/2022 04/12/2022
25 5935379/2 daniel favacho da Silva 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
26 5936194/2 dayvison davi Menezes forte 01/11/2021 21/22 03/11/2022 02/12/2022
27 5867576/4 diany do Socorro Bastos Serra 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
28 54191362/1 dilza Maria feio do Nascimento 01/08/2005 21/22 01/11/2022 30/11/2022
29 54196842/1 dirce Maria farias de lima 17/02/2006 21/22 01/11/2022 30/11/2022
30 3204537/1 domingos lima campelo 16/03/1984 21/22 14/11/2022 13/12/2022
31 5612322/2 Edilene conceição fernandes Santos 26/04/2006 21/22 01/11/2022 30/11/2022
32 54197657/1 Edione Marcos Mascena Sodre 03/05/2006 21/22 16/11/2022 15/12/2022
33 5956494/1 Ednan Marcos da costa Pereira 03/08/2020 21/22 05/11/2022 04/12/2022
34 5956482/1 Edson Batista de almeida 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
35 5894765/6 Eduardo feliz cavalcante rosario 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
36 54190308/1 Elizabeth do Socorro lisboa Martins 07/06/2005 21/22 16/11/2022 15/12/2022
37 6039175/2 Emylly renata fernandes ribeiro 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
38 5825210/2 Erlon Glaydson Melo da Silva 25/04/2006 21/22 16/11/2022 15/12/2022
39 759058/2 Eurides da Silva andrade 27/10/2006 21/22 23/11/2022 07/12/2022

40 5962845/1 felipe luis dos Santos 01/11/2021 21/22 03/11/2022 02/12/2022

41 54187942/1 fernanda Brandao dos Santos 20/10/2004 21/22 01/11/2022 30/11/2022

42 5956500/1 francioelson de Melo farias 03/08/2020 21/22 02/11/2022 01/12/2022

43 5953963/1 francisca Bernadete Nascimento de araujo 29/01/2020 21/22 16/11/2022 15/12/2022
44 5956741/1 francisco de lima Sousa 10/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
45 54191515/1 Helyton franco coelho 26/07/2005 21/22 01/11/2022 30/11/2022
46 5956591/1 Jailson Mourao de carvalho 10/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
47 3215954/1 Joana Thadeu Goes 07/11/1985 21/22 07/11/2022 06/12/2022
48 5956714/1 Joao carlos figueiredo Saldanha 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
49 3218309/1 Joao de Barros Mouzinho Junior 14/01/1986 21/22 16/11/2022 15/12/2022
50 3207471/1 Joel almeida de Matos 16/04/1984 21/22 01/11/2022 30/11/2022
51 5956680/1 Jonathan rodrigo cardoso Miranda 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
52 57188619/1 Jose adriano Silva Gomes 28/08/2007 21/22 16/11/2022 15/12/2022
53 3197859/1 Jose aelson do Nascimento 05/04/1983 21/22 15/11/2022 14/12/2022
54 5939229/2 Jose Maria da Silva carvalho 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
55 3215822/1 Jose Paulo lucas Sodré 06/11/1985 21/22 07/11/2022 06/12/2022
56 5918712/2 Jose ricardo Marques dos Santos 29/01/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
57 54187899/1 Jose Waldiney freitas da Silva 08/10/2004 21/22 01/11/2022 30/11/2022
58 5938768/2 Josiane Machado dos reis 03/08/2020 21/22 02/11/2022 01/12/2022
59 5956481/1 Joycelaina de Sousa dantas 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
60 57188336/1 Karime de Souza Naim 22/08/2007 21/22 15/11/2022 14/12/2022
61 54187941/1 Katia Simone Gomes Porfirio 08/10/2004 21/22 16/11/2022 15/12/2022
62 5956716/1 Kesia caroline Silva dos Santos 03/08/2020 21/22 07/11/2022 06/12/2022
63 3214737/1 lauro Jorge Mendes Mineiro 23/09/1985 21/22 07/11/2022 06/12/2022
64 5956600/1 leonardo costa dos Santos 10/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
65 5956785/1 leticia Goncalves Mesquita da Silva 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
66 54197183/1 lilian lopes Silva 05/05/2006 21/22 20/11/2022 19/12/2022
67 57194738/1 luci Jane da Gama Pereira 06/03/2008 21/22 01/11/2022 30/11/2022
68 54193605/1 luis fernando Soares de almeida 09/11/2005 21/22 10/11/2022 09/12/2022
69 3216306/1 Manoel Paiva duarte 19/11/1985 20/21 20/11/2022 19/12/2022
70 54183302/2 Marcilene Monteiro da Silva Negrão 27/06/2007 21/22 01/11/2022 30/11/2022
71 54189625/1 Marcio Willames Pereira da Silva 20/04/2005 21/22 16/11/2022 15/12/2022
72 5848318/2 Marco antonio ramos de Moraes 12/04/2005 21/22 21/11/2022 20/12/2022
73 5879698/5 Marcos andre Paiva de Souza 29/01/2020 21/22 16/11/2022 15/12/2022
74 55589435/1 Maria andreza farias de Souza 26/06/2007 21/22 15/11/2022 14/12/2022
75 54185032/3 Maria caridade de Sousa dinelly 01/10/2019 21/22 03/11/2022 02/12/2022
76 55589424/1 Maria de Jesus Pereira dos Santos 21/06/2007 21/22 01/11/2022 30/11/2022
77 3216080/1 Maria itacidete de lima 18/11/1985 20/21 21/11/2022 20/12/2022
78 3192210/1 Maria lucia ferreira de Souza 22/11/1978 20/21 02/11/2022 01/12/2022
79 5956681/1 Maria Pollyanna Gomes Barboza 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
80 5956784/1 Marilei alves de oliveira 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
81 5956658/1 Marluce do Socorro Matos da Silva 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
82 54187804/1 Max da Silva Travassos 08/10/2004 21/22 01/11/2022 30/11/2022
83 54197354/1 Monica Marques dos Santos calandrine 19/04/2006 21/22 14/11/2022 13/12/2022
84 54182289/4 Norma Suely celso dos Santos Moncao 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
85 5956686/1 Paulo cesar furtado dos Santos 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
86 57188907/1 Paulo roberto da cruz Novais 03/09/2007 21/22 01/11/2022 30/11/2022
87 5954027/1 Paulo roberto Torres de Souza 29/01/2020 21/22 16/11/2022 15/12/2022
88 3219917/1 Paulo Sergio dias da Silva 15/04/1986 21/22 01/11/2022 30/11/2022
89 3228819/1 Paulo Sergio Picanço Belmiro 17/06/1986 21/22 15/11/2022 14/12/2022
90 54191365/1 Pedro Muniz de Souza filho 27/07/2005 21/22 21/11/2022 20/12/2022
91 55586345/1 Priscila Silva dos anjos 02/06/2006 21/22 16/11/2022 15/12/2022
92 57175429/2 rafael de oliveira costa 29/02/2008 21/22 21/11/2022 20/12/2022
93 3209695/1 raimundo augusto Silva fonseca 01/10/1984 21/22 07/11/2022 06/12/2022
94 3215202/1 raimundo casemiro Souza da costa 12/11/1985 21/22 12/11/2022 11/12/2022
95 54187858/1 raimundo Nonato ferreira 08/10/1994 21/22 01/11/2022 30/11/2022
96 54191576/1 regina de aviz Silva 27/07/2005 21/22 01/11/2022 30/11/2022
97 57173863/1 reginaldo Benedito Santos Pinheiro 26/07/2006 21/22 01/11/2022 30/11/2022
98 54184082/3 remildo ramos Pinto 03/08/2020 21/22 16/11/2022 15/12/2022
99 5956488/1 renan Barbosa de oliveira 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
100 5956622/1 renato Vieira da Silva 10/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
101 5943580/2 reviero de almeida ferreira 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
102 5956689/1 ricardo Julio dos Santos Gaspar 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
103 54197659/1 rinoel Marinho costa de Sousa 25/04/2006 21/22 15/11/2022 14/12/2022
104 5423376/3 risionete Quaresma Borges 28/08/2007 21/22 16/11/2022 15/12/2022
105 57176093/1 rodolfo costa da Silva 04/12/2006 20/21 01/11/2022 30/11/2022
106 57175135/1 rosa Maria da cunha Vital 18/09/2006 21/22 07/11/2022 06/12/2022
107 5956754/1 rose clair Mendonca Maracaipe Marques 10/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
108 3222543/2 Sandra Maria dos Santos Medeiros 04/10/2004 21/22 03/11/2022 02/12/2022

109 3216462/1 Sandra Maria Santana de Queiroz 01/11/1985 21/22 01/11/2022 30/11/2022

110 5787599/2 Sergio augusto da conceição Palheta 25/02/2008 21/22 21/11/2022 20/12/2022

111 5759021/2 Sergio ricardo de Brito Silva 03/05/2005 21/22 15/11/2022 14/12/2022
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112 5930733/3 Silas Porto rodrigues 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
113 5956425/1 Silvio de Souza Soares 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
114 5910685/3 Suely carvalho da Silva 03/08/2020 21/22 15/11/2022 14/12/2022
115 55586467/1 Suzinete dos Santos ferreira 30/06/2006 21/22 01/11/2022 30/11/2022
116 57206501/4 Telma do Socorro rabelo rodrigues 03/08/2020 21/22 03/11/222 02/12/2022
117 3216098/1 Ulisses rodrigues Gonçalves 18/11/1985 21/22 21/11/2022 20/11/2022
118 5962010/1 Uriel de Jesus Brabo de Brito 01/09/2021 21/22 01/11/2022 30/11/2022
119 54194848/1 Veluzia Martins de Souza 10/01/2006 21/22 04/11/2022 03/12/2022
120 3209555/1 Vera lúcia da costa dantas 20/09/1984 21/22 01/11/2022 30/11/2022
121 3225402/1 Virginia Maria de azevedo reis 17/06/1986 21/22 01/11/2022 30/11/2022
122 54189486/1 Vlaedemilson Pereira caminha 12/04/2005 21/22 01/11/2022 30/11/2022
123 5956715/1 Walcicley costa de Souza 03/08/2020 21/22 01/11/2022 30/11/2022
124 5931150/2 Washington Jose acacio Teixeira 03/08/2020 21/22 14/11/2022 13/12/2022
125 57175165/1 Welenilse Silva cardoso 28/09/2006 21/22 01/11/2022 30/11/2022
126 5908150/3 Wenderson dias de Souza 29/01/2020 21/22 16/11/2022 15/12/2022
127 5956428/1 Yuri oliveira da Silva 03/08/2020 21/22 05/11/2022 04/12/2022

 responsável:luiz celso da Silva.
Protocolo: 861151

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°888/2022-GP/GeMPs de 03 de oUtUBro 2022
EXclUir da portaria nº772/2022,publicada no doE 35104 de 
05/09/2022,os servidores abaixo relacionados,
por motivo:em processo de prorrogação de contrato

MatricULa NoMe aQUisit  iNicio FiM

5905542/ 2 EliZEU coSTa dE SoUZa 21/22 01/10/2022 30/10/2022

5956531/ 1 EVElEN NaTacHa rodriGUES lEao 21/22 01/10/2022 30/10/2022

5956510/ 1 JEffErSoN rocHa dE SENa 21/22 01/10/2022 30/10/2022

5943629/ 2 NaZarENo fiGUEirEdo dE SoUSa 21/22 15/10/2022 13/11/2022

5920576/ 3 lUaNa da crUZ aNTUNES 21/22 01/10/2022 30/10/2022

Portaria N°889/2022-GP/GeMPs de 03 de oUtUBro 2022
EXclUir da portaria nº693/2022, publicada no doE 35.068 de 04/08/2022, 
a servidora abaixo relacionada,
por motivo:em processo de prorrogação de contrato

MatricULa NoMe aQUisit  iNicio FiM

5956504/ 1 KarEN PriScila PErdiGao cardiaS 21/22 01/09/2022 30/09/2022

ordenador responsável:luiz celso da Silva.
Protocolo: 860622

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 899 de 04 de oUtUBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor SilVio roNaldo 
MarTiNS Maia, matrícula nº. 3222624/1, ocupante do cargo de aGENTE dE 
SErViÇo coMPlEMENTar, correspondente ao Triênio 14.03.2007/2010, 
com gozo no período de 17.10.2022 à 15.11.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 860858

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 601 de 16 de seteMBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1188221.
r E S o l V E:
coNcEdEr TrÊS E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJU-
DH, abaixo identificados, para realização de atendimentos em Cidadania 
e direitos Humanos, no município de Marapanim/Pa, no período de 05 a 
08/10/2022.

Nome cargo Matrícula
EdailToN dE oliVEira caSTro assistente administrativo 5050405/5

craMilda NaTaliNa dE SoUZa MaGalHÃES datilógrafa 5050286/2
EMiraldo loBo raiol agente administrativo 511699/3

JoSÉ fraNciSco riBEiro fErrEira Papiloscopista 039934
KlEiSoN da SilVa PErEira assessor 5963865/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 16 dE SE-
TEMBro dE 2022
Valbetânio Milhomem
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 860636

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 3

coNtrato Nº: 007/2019
data da assinatura: 30/09/2022
Vigência: 01/10/2022 a 30/09/2023
Classificação do objeto: Outros
Justificativa: Justifica-se a celebração do presente aditivo devido a prorro-
gação de prazo por mais 12 (doze) meses.
orçamento:
Programa de Trabalho: 24101.22.122.1297.8338
Natureza da despesa:339037
fonte de recurso 0101
origem do recurso: Estadual
contratado: ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMErcio E SErViÇoS lTda - EPP.
Endereço: Tv. rosa lima nº 01, Mirizal, Marituba-Pará, cEP: 67.200-000.
fone: (91) 3256-0848
 ordenador(a): aNadElia diViNa SaNToS.

Protocolo: 860841

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

coMPaNHia GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
LaNÇaMeNto de eXtrato de editaL de LicitaÇÃo.

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico N º 08/2022.
oBJETo: contratação de empresa especializada para fornecimento de ge-
rador elétrico movido a gás natural, a ser instalado na Estação de condi-
cionamento de Gás (EcG), localizada em Barcarena/Pa.
aBErTUra: dia 18 de outubro de 2022, às 09:00h, no Portal de compras 
do Governo federal – www.gov.br/compras.
iNforMaÇÕES: o edital com seus elementos constitutivos será forneci-
do gratuitamente, através de download, nos sites www.gov.br/compras e 
www.gasdopara.com.br/licitacoes.
Belém/Pa, 04 de outubro de 2022. Publique-se.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa – diretora Presidente.

Protocolo: 860962

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
LicitaÇÃo ee Nº 05/2022

considerando a decisão exarada nos autos do processo administrativo nº 
026/2022, acolHo os fundamentos da decisão do Sr. responsável pela 
licitação e sua Equipe de apoio em relação ao Procedimento Especial das 
Estatais nº 05/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
na execução de serviços de implantação de gasodutos e de estações para 
a companhia de Gás do Pará (GáS do Pará), que compreendem, mas 
não se limitando a: construção, montagem, ensaios e testes de gasodutos, 
comissionamento, montagem e conexão das Estações de regulagem de 
Pressão e Medição, construção de abrigos, bases, cercas, infraestrutura 
elétrica, hidráulica e de comunicação que garantam o funcionamento do 
Sistema de distribuição de Gás Natural de Barcarena, incluindo o aten-
dimento aos novos clientes, em conformidade com o Memorial descritivo 
Md.002.000.GEP.014, de acordo com as condições estabelecidas no Edital 
e seus anexos, e, conforme preceitua o art. 51, inciso iX da lei fede-
ral nº 13.303/16, adJUdico o objeto do certame à empresa vencedora 
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HEca coNSTrUTora lTda, cNPJ nº 13.173.885/0001-72, pelo valor de 
r$ 16.569.176,45 (dezesseis milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, 
cento e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).
Por fim, HOMOLOGO a presente licitação, para os devidos fins, conforme 
preceitua o art. 51, inciso X da lei federal nº 13.303/2016 e o inciso iV do 
art. 71 do regulamento interno de licitações e contratos da companhia 
de Gás do Pará.
Belém, 04 de outubro de 2022.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa
diretora Presidente

Protocolo: 860982
considerando o Parecer Jurídico exarado nos autos do Processo 
administrativo nº 029/2022, e após constatada a regularidade dos atos 
procedimentais em relação à licitação Especial das Estatais nº 04/2022, 
cujo objeto é contratação de empresa especializada em serviços técnicos 
de fiscalização/Gerenciamento de construção e Montagem nas áreas da 
Mecânica, civil, Elétrica, instrumentação, automação e inspeção das ativi-
dades para implementação de um novo empreendimento da GáS do Pará, 
em conformidade com o memorial descritivo (Md.002.000.GEP.012)., de 
acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, HoMolo-
Go o resultado da licitação EE nº 04/2022, no valor de r$ 3.685.628,89 
(três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito 
reais e oitenta e nove centavos), em favor da empresa coNcrEMaT ENGE-
NHaria E TEcNoloGia S/a., cNPJ 33.146.648/0001-20, para os devidos 
fins, conforme preceitua o art. 51, inciso X da Lei nº 13.303/2016 c/c inciso 
iV do art. 71, do regulamento interno de licitações e contratos da Gás 
do Pará. Belém, 03 de outubro de 2022. cláudia Bitar de Moraes Barbosa. 
diretora Presidente

Protocolo: 860972

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

adMissÃo de serVidor
.

4° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 014/2019
PreGÃo eLetrÔNico srP – sePLad/dGL N° 007/2018 - aLePi.

adesÃo N° 001/2019
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual, pelo período de 12 
(dose) meses e o reajuste de 10,36% com fundamento nos art. 55, inciso 
iii, da lei n°8.666, de 1993 e suas alterações.
 

Lotes esPeciFicaÇÕes Qtd VaLor 
UNit

 

VaLor UNit.
(MeNsaL)

VaLor totaL
aNUaL

14

locação de veículo Pick-up, cabine dupla, ar con-
dicionado, modelo, potência mínima 2.0, 4 portas, 
coMBUSTÍVEl diSEl com capacidade mínima de 

carga mínima 500Kg, ano de fabricação não superior 
a 02 anos, (sem motorista),00

15 r$5.547,63
 r$ 83.214,45 r$ 998.573,40

22

locação de veículo tipo executivo, 05 passageiros, 04 
portas, motor com no mínimo 1.8 cilindradas, direção 

hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, ar 
condicionados, combustível flex(álcool/gasolina), não 

superior a 02 anos de fabricação, (sem motorista)

01 r$2.703,68
 r$2.703,68 r$ 32.444,16

23

locação de veículo tipo popular, 05 passageiros, 4 
portas, motor mínimo 1.0 cilindradas, ar condiciona-
do, combustível flex(álcool/gasolina), não superior a 

02 anos de fabricação, (sem motorista)
02 r$ 1.464,06

 
r$ 2.928,12 r$ 35.137,44

 ToTal 18 r$ 9.715,37 r$ 88.846,25 r$ 1.066.155,00

data da assinatura: 30/09/2022
Vigência: itens 14 e 23, será de 01 de outubro de 2022 a 01 de outubro de 
2023 e do item 22, será em 23/01/2023 a 23/01/2024.
Valor Global anual/estimado: r$ 1.066,155,00 (Um milhão sessenta e seis 
reais cento e cinquenta e cinco reais)
dotação orçamentária:
fonte: 0260/0101/0660
funcional: 14 122 1297 8338/ 144221500 8803
Projeto /atividade: operacionalização das ações administrativas / fiscali-
zação de Esta.comer.Prod. E Serv. p/ Garant. dos direitos do consumidor.
Natureza da despesa: 339033.03– locação de Meios de Transportes.
contratado: BraZ & BraZ lTda
ordenador: rafaEla BaraTa cHaVES.

Protocolo: 860786

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 140/2022, GaB/iMetroParÁ, 
04 de oUtUBro de 2022.

dispõe sobre licença Prêmio de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.

coNSidEraNdo o que dispõe os art. 98 a 99 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Processo nº 693/2022 Protocolo nº 202202884.
rESolVE:
art. 1º - coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora aNa 
cláUdia PENa MorEira, mat. 5965672/1, ocupante do cargo de Gerente 
de Pessoal, referente ao período aquisitivo 01/06/2016/2019, com início 
em 05 de outubro de 2022 e término em 03 de novembro de 2022.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 04 de outubro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 860913

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 141/2022, GaB/iMetroParÁ, 
04 de oUtUBro de 2022.

dispõe sobre designação de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo a Portaria de nº 140/2022, GaB/iMETroPara de 04 de 
outubro de 2022.
rESolVE:
art. 1º – dESiGNar a servidora roBErTa MoraES GoMES WaNdErlEY, 
matrícula nº 5903656/1, ocupante do cargo de Técnico em administração 
e finanças – Especialidade: administração, para responder pela Gerência 
de Pessoal, durante o impedimento da titular, no período de 04/10/2022 
à 03/11/2022.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 04 de outubro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 860918

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 318/2022 de 30/09/2022. Publicada 
no doe 35.140 de 04/10/2022. onde se lê: art. 1º ESTaBElEcEr 
a programação de férias do mês de NoVEMBro/2022 dos servidores da 
JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, referente aos exer-
cícios de 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, conforme processo nº 
2022/1260635 e relação abaixo:

Nº NoMe MatrÍcULa 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

Leia-se: Portaria Nº 318/2022 de 30/09/2022. art. 1º ESTaBE-
lEcEr a programação de férias do mês de NoVEMBro/2022 dos servido-
res da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, referente aos 
exercícios de 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, conforme processo nº 
2022/1260635e relação abaixo:

Nº NoMe MatrÍcULa 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
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5 Nádia Helena B. do amaral e Silva 2022290/1 02/03/2021 01/03/2022 21/11/2022 20/12/2022

6 ranieri Teles Vasconcelos Segundo 5913405/2 17/08/2021 16/08/2022 07/11/2022 25/11/2022

7 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: 860621

.

.

coNtrato
.

Pae Nº 2022/1202114 | coNtrato Nº 28/2022-JUcePa
coNTraTo dE coTa dE aPoio - ParTiciPaÇÃo EM EVENTo dE EXPoSiÇÃo
Evento: SUPErNorTE 2022. 23ª coNVENÇÃo dE SUPErMErcadoS E 
forNEcEdorES da rEGiÃo NorTE
locadora: associação Paraense de Supermercados (aSPaS), cNPJ nº 
05.575.030/0001-40
apoiador/Expositor: Junta comercial do Estado do Pará (JUcEPa), cNPJ nº 
04.825.329/0001-42
local: HaNGar cENTro dE coNVENÇÕES E fEiraS da aMaZÔNia, cNPJ 
nº 08.746.928/0001-21, endereço: av. dr. freitas, S/N, esquina c/ av. 
Brigadeiro Protásio, Bairro Marco, cidade Belém, Uf Pará, cEP 66.613-902.
CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETIVO: 1.1. O presente contrato tem por 
finalidade a Cota de Apoio Oficial destinado a participação no Evento acima 
mencionado, com respectivas contrapartidas abaixo discriminadas.
cláUSUla SEGUNda - do Valor: 2.1. o valor do presente patrocínio 
importa em r$ 50.000,00 (ciNQUENTa Mil rEaiS). 2.2 o pagamento será 
efetuado em parcela única.
cláUSUla TErcEira - da doTaÇÃo orÇaMENTária: 3.1. os recurso or-
çamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste con-
trato constam do orçamento aprovado da JUcEPa para o exercício de 2022, 
como a seguir especificado:
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa: 339039.22 Serviços PJ- ( Exposições, congressos 
conferências, feiras, etc)
fonte: 0261/0661 rec da adm indireta (próprios)
Pi: 4120008338c
cláUSUla SEXTa - da ValidadE/ViGÊNcia: 6.1. o presente contrato tem 
validade/vigência até o cumprimento integral das obrigações pela loca-
dora e pelo locaTário, assumidas no presente contrato de locação de 
Estande(s) e no regulamento Geral do Evento.
data da assinatura: 03/10/2022
ordenador: Vilson João Schuber - Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 860821

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo Nº 07/2022-NGPM 

credcidadÃo
rEfErÊNcia: dispensa de licitação n° 01/2022 Processo n°2022/1110466
oBJETo: contratação de Empresa para prestação do serviço público de 
energia elétrica entre a distribuidora e o consumidor, de acordo com as 
condições Gerais de fornecimento de Energia Elétrica e demais regula-
mentos expedidos pela agência Nacional de Energia Elétrica – aNEEl.
Valor GloBal: r$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 03/10/2022
ViGÊNcia: 03/10/2022 a 02/10/2023
doTaÇÃo orÇaMENTária: 960101.11.122.1297.8338.10
Natureza da despesa – 339039
fonte: 0101000000
coNTraTada: EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia S.a, cNPJ 
nº 04.895.728/0001-80.
Endereço: rd. augusto Montenegro – Km 8.5, cEP 66083.010, Belém/Pa.
Belém/Pa, 04 de outubro de 2022
ordenador da despesa: JoÃo MarcEl caValcaNTE da coSTa
diretor Geral - NGPM credcidadão

Protocolo: 861135

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 130 de 31 de aGosto de 2022
o diretor Geral do NGPM credcidadão, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas no art. 3º da lei nº 7.774 de 23/12/2013 e decreto publicado 
no Diário Oficial do Estado n°34.918 de 1° de abril de 2022.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo PorTaria Nº 130 de 01 de setembro de 2022, pu-
blicada no doE Nº 35.100, página 91 e 92 de 01 de setembro de 2022, 
as férias da servidora HEllEN roSE loBaTo SaNToS, id. funcional 
n°5961639, ocupante do cargo de diretora operacional no período de 03 
de outubro de 2022 a 01 de novembro de 2022.
 ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 860805

Portaria Nº 149 de 30 de seteMBro de 2022
o diretor Geral do NGPM credcidadão, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas no art. 3º da lei nº 7.774 de 23/12/2013 e decreto publicado 
no Diário Oficial do Estado n°34.918 de 1° de abril de 2022.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo PorTaria Nº 149 de 30 de setembro de 2022, 
publicada no doE Nº 35.136, página 83 de 30 de setembro de 2022, a 
qual designou a servidora aNa TErEZa GaMa dE SoUZa, id. funcional 
n°5953834, ocupante do cargo de diretora operacional em exercício no 
período de 03 de outubro de 2022 a 01 de novembro de 2022 devido as 
férias da diretora operacional.
 ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 860808
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 821858, publicada no doe nº 35.027, 
de 29 de JUNHo de 2022-ediÇÃo eXtra, referente ao extrato do 
convenio nº 123/2022:
oNde se LÊ: Vigência: 29/06/2022 a 28/12/2022
Leia-se Vigência: 29/06/2022 a 27/10/2022
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 860670
retiFicaÇÃo de PUBLicaÇÃo

Na matéria, Protocolo: 77594, publicada no doe nº 34.905, de 24 
de março de 2022, referente ao convênio nº 44/2022;
oNde se LÊ: Valor Global: r$ 442.355,80;
Leia-se: Valor Global: r$ 491.506,44
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 861145
..

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

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 959 de 30 de seteMBro de 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUca-
ÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo 
publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das atribuições dele-
gadas através da Portaria nº 239 de 18 de abril de 2022, publicada no doE 
nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1449562;
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores EdiVaNildo GoNÇalVES caMarÃo, identi-
dade funcional nº 57213982/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
de desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia de Pes-
ca, lotado na diretoria de ciência e Tecnologia - dcT, cHriSTiaNE EllEN 
da SilVa NEGrÃo, identidade funcional nº 54181836/3, ocupante do 
cargo de Técnico em Gestão Pública – Estatística, lotada na diretoria de 
ciência e Tecnologia – dcT e HElEN THEYla coSTa da cUNHa, identidade 
funcional nº 54192460/4, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
desenvolvimento de ciência e Tecnologia – ciências Tecnológicas, lotada 
no Núcleo de Planejamento; na condição de fiscais e Suplentes, respecti-
vamente, para acompanharem e fiscalizarem a execução do Convênio de 
Pesquisa, desenvolvimento e inovação n° 003/2021, celebrado entre a 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica – SEcTET e a fUNdaÇÃo GUaMá, que tem por objeto a 
execução do Projeto de Pesquisa, desenvolvimento e inovação intitulado 
“Projeto Estatística e avaliação de Estoque Pesqueiro do Estado do Pará 
(áreas Marítimas e Estuarinas)”.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
na execução do referido convênio devendo tomar providências para a re-
gularização das faltas ou defeitos observados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 30 de setembro de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 860626
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Portaria Nº 962 de 04 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdU-
caÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dE-
crETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das atribui-
ções delegadas através da Portaria nº 239 de 18 de abril de 2022 publicada 
no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1239849;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora Márcia do Socorro MENdES dE oliVEira, iden-
tidade funcional nº 5155010/1, ocupante do cargo de agente de Portaria, 
para responder pelo cargo de Secretário de Gabinete, GEP-daS 011.2, no 
período de 07/11 à 06/12/2022, com todas as vantagens inerentes ao car-
go durante o impedimento da titular HElENa PiNHo SoBral dE SoUZa, 
identidade funcional nº 5789931/5, que se encontra em gozo de férias, no 
período acima citado, conforme Portaria nº 957, de 30/09/2022, publicada 
no doE nº 35.138, de 03/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de outubro de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 860830
 Portaria Nº 960 de 04 de oUtUBro de 2022

o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdU-
caÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dE-
crETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das atribui-
ções delegadas através da Portaria nº 239 de 18 de abril de 2022 publicada 
no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1240498;
r E S o l V E:
i – dESiGNar servidor aNTÔNio alVES dE MElo, identidade funcional 
nº 57203415/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado na 
diretoria de administração e finanças – daf, para responder pelo cargo de 
coordenador, no período de 17/10 à 15/11/2022, com todas as vantagens 
inerentes ao cargo, durante o impedimento do servidor titular MaUricio 
coElHo riBEiro, identidade funcional nº5891215/1, ocupante do cargo 
de coordenador, lotado na coloP, que se encontrará em gozo de férias, no 
período acima citado, conforme Portaria nº 954 de 30/09/2022, publicada 
no doE nº 35.138 do dia 03/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de outubro de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 860928

.

.

errata
.

errata eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de 
BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL

Protocolo: 860090, publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.138, 
de 03.10.2022.
onde se lê: ...Edital nº 020/2022...
Leia-se: ...Edital nº 002/2022...
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de outubro de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 860691

coNtrato
.

coNtrato Nº 27/2022
Processo Nº 2022/554449

daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ViGÊNcia: 30/09/2022 a 29/09/2023
oBJETo do coNTraTo: o objeto do presente contrato é a prestação de 
serviços de fornecimento de cartões e créditos eletrônicos de vales trans-
portes, “Passe fácil”, de acordo com os pedidos efetuados pela coNTra-
TaNTE, após o pagamento de contraprestação.
as despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da se-
guinte dotação orçamentária:

Funcional Programática elemento de 
despesa ação Fonte Plano interno

48101.19.122.1297.8338 339030 232028 0124008794 4120008338c

Valor: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
coNTraTado: SiNdicaTo daS EMPrESaS dE TraNSPorTES dE PaSSa-
GEiroS dE BElÉM - SETraNSBEl (cNPJ nº. 04.750.006/0001-37).
ENdErEÇo: rua dos Mundurucus, 2555, cEP 66040-270
ordENadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 860616

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato do QUiNto terMo aditiVo coNVÊNio 
Nº 001/2007- sectet/eLetroNorte-eLN/ProdePa

objeto do convênio: o presente Termo aditivo tem como origem o coN-
VÊNio Nº 001/2007, celebrado entre o GoVErNo do ESTado do Pará/ 
SEcTET/ ElETroNorTE E ProdEPa (interveniente Executora), visando a 
estabelecer parceria entre o ESTado do Pará e a ElETroNorTE com vis-

tas a incrementar a infraestrutura de telecomunicações do Estado do Pará, 
a otimização do sistema de telecomunicações associado ao sistema de 
transmissão de energia elétrica e o compartilhamento de recursos da infra-
estrutura de telecomunicações sobre fibras ópticas da rede de supervisão 
de transmissão de energia elétrica da Eletronorte com o Estado do Pará.
Nº do TErMo adiTiVo: 05
daTa dE aSSiNaTUra: 28/09/2022
ViGÊNcia: 29/09/2022 a 28/03/2023
oBJETo do QUiNTo TErMo adiTiVo: o presente Termo aditivo tem como 
objeto prorrogação do prazo de vigência por 180 dias, prazo este para con-
clusão do inventário e repasse de ativos conforme cláUSUla oiTaVa – da 
dENÚNcia, item 8.4.1 do convênio, remanejamento dos ativos instalados 
nas edículas ProdEPa para instalações sob controle da ElETroNorTE e 
conclusão de estudo de viabilidade para celebração de Termo de coopera-
ção Técnica entre as partes.
alTEraÇÕES:
1. o prazo de vigência do presente instrumento será de 06 (seis) meses, 
contados a partir de 29/09/2022, vigorando o mesmo até 28/03/2023.
2. o prazo de vigência do coNVÊNio Nº 001/2007 poderá ser postergado 
por igual período caso não ocorra uma das seguintes condições:
a) conclusão de inventário por parte da ProdEPa dos ativos a serem re-
passados conforme cláUSUla oiTaVa – da dENÚNcia, item 8.4.1 do 
convênio;
b) conclusão do remanejamento dos ativos instalados nas edículas ProdE-
Pa para instalações sob controle da ElETroNorTE.
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica- SEcTET. (cNPJ nº: 08.978.226/0001-73)
centrais Elétricas do Norte do Brasil S.a / ElETroNorTE-ElN (cNPJ nº: 
00.357.038/0001-16)
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará – 
ProdEPa/interveniente Executora (cNPJ nº: 05.059.613/0001-18)
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 860911

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 961 de 04 de oUtUBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares no mês de dEZEMBro de 2022 aos ser-
vidores abaixo relacionados:
 

MatrÍcULa NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo

54186791/4 daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÕNio 2016/2017 12/12/2022 a 10/01/2023

5892828/3 fErNaNda lariSSa GraiM MEllo 2021/2022 05/12/2022 a 19/12/2022

5945910/2 JoSÉ lEÔNcio lEiTÃo SiQUEira 2021/2022 12/12/2022 a 10/01/2023

5905193/2 JoSÉ PErEira E SilVa NETo 2020/2021 05/12/2022 a 19/12/2022

5055717/3 Maria aNToNiETa PErEira ViEira 2021/2022 06/12/2022 a 04/01/2023

57205891/4 PaUlo HENriQUE dE SoUZa MoraiS 2021/2022 05/12/2022 a 03/01/2023

5050162/3 VaNda corrÊa SidriM 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 861110
Portaria Nº 963 de 04 de oUtUBro de 2022

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

MatrÍcULa NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo

5900126/1 daNiElE Garcia da SilVa 2020/2021 30/11 a 29/12/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 861051
Portaria Nº 964 de 04 de oUtUBro de 2022

o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdU-
caÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dE-
crETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das atribui-
ções delegadas através da Portaria nº 239 de 18 de abril de 2022 publicada 
no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
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r E S o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares no mês de dEZEMBro de 2022 aos ser-
vidores abaixo relacionados:

MatrÍcULa NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo
57222720/1 dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de outubro de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 861155
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

errata
errata da Portaria N° 215/2022 – GaBiNete, de 08 de setem-
bro de 2022, Publicada no doe nº 35.109, de 09/09/2022, referente 
à nomeação da comissão de Seleção e avaliação do Projeto Monitor odS 
Pará.
onde se lê: coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Ele-
trônico nº 2022/1151387;
Leia-se: coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico 
nº 2022/1222316.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 860961

FÉrias
.

Portaria N° 240/2022-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 aquisitivo Gozo

5705266/1 Janielba do Socorro Braga contente
 

04/02/2021 a 
03/02/2022

05/12/2022 a 
03/01/2023

 

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

Protocolo: 860632
Portaria N°244/2022 - GaBiNete, de 27 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 ama-
zônia de amparo a Estudos e Pesquisas - faPESPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período aquisitivo Gozo

57190481-2 JUliaNa cardoSo SaldaNHa 01/01/2021 a 
31/12/2021

12/12/2022 a 
10/01/2023

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 04 de outubro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 860863

oUtras MatÉrias
.

aViso de cHaMaMeNto PÚBLico N° 004/2022 – diePsac/FaPesPa
a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas do Pará – faPES-
Pa/Pa, torna público o Edital de chamamento Público nº 004/2022, que 
tem por finalidade/objeto a escolha de uma Organização da Sociedade 
civil, visando à celebração do Termo de colaboração, para executar, na 
forma de apoio a pesquisa, o ProJETo PErfil SocioEcoNÔMico doS 
BaTEdorES dE aÇaÍ NoS MUNicÍPioS da rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo do 
GUaJará, cujo procedimento será regido pela lei nº 13.019/ de 31 de 
julho de 2014, pelo decreto Estadual 1835, de 05 de setembro de 2017.
As condições e especificações para atendimento do Chamamento, bem 
como forma de apresentação de propostas pelos interessados, estão dis-
poníveis no edital que pode ser acessado no site (https://www.fapespa.
pa.gov.br/chamadas).
Este chamamento público entra em vigor a partir de sua publicação.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 861138

eXtrato do terMo de oUtorGa e aceitaÇÃo de BoLsa 
N° 100/2022 – cHaMada coNFaP – cNPQ – tHe UK acadeMies 2018
coNcEdENTE: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – 
faPESPa
BENEficiário: raYMoNd daVid Ward
fiNalidadE: concessão de Bolsa de Jovem Pesquisador - JP como forma 
de apoiar as atividades de Pesquisas conforme cHaMada coNfaP – cNPq 
– THE UK acadEMiES - 2018.
Valor da BolSa: r$ 7.000,00 (sete mil reais)
ViGÊNcia do TErMo: 03/10/2022 a 30/12/2022.
daTa dE aSSiNaTUra: 03/10/2022
ordenador em exercício: dEYViSoN aNdrEY MEdrado GoNÇalVES

Protocolo: 860923

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

ata de reGistro de PreÇos Nº 030-B/2021
Processo (Pae) Nº 2020/674.003

oBJETo: registro de Preços para eventual e futura prestação de serviço de 
lançamento de redes de fibra óptica para ampliação da Rede Estadual de 
Telecomunicação de dados, com fornecimento de materiais e acessórios.
Órgão Gerenciador: ProdEPa – Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará
Vigência: 12 meses
data de assinatura: 30 de setembro de 2022
Signatária da ata: JoSÉ M. BarroSo JUNior EirEli – daNTEc
lotes 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11
cNPJ: 16.909.810/0001-03

Lote / 
item região / Unidade Qtde.

Valor 
Unitário

(r$)

Valor total do item
(r$)

Valor total do 
Lote
(r$)

5/9 lago de Tucurui - UPi 1.000.000 0,98 980.000,00
4.130.000,00

5/10 lago deTucurui - UPr 3.000.000 1,05 3.150.000,00

6/11 rio capim - UPi 1.000.000 0,80 800.000,00
3.200.000,00

6/12 rio capim - UPr 3.000.000 0,80 2.400.000,00

7/13 carajás – UPi 1.500.000 0,80 1.200.000,00
4.105.000,00

7/14 carajás – UPr 3.000.000 0,83 2.905.000,00

8/15 araguaia - UPi 1.000.000 0,85 850.000,00
3.400.000,00

8/16 araguaia - UPr 3.000.000 0,85 2.550.000,00

9/17 Xingú - UPi 1.500.000 0,90 1.350.000,00
5.625.000,00

9/19 Xingú - UPr 4.500.000 0,95 4.275.000,00

10/20 Baixo amazonas - UPi 1.500.000 1,00 1.500.000,00
5.140.000,00

10/20 Baixo amazonas - UPr 3.500.000 1,04 3.640.000,00

11/21 Tapajós - UPi 1.000.000 1,04 1.040.000,00
4.280.000,00

11/22 Tapajós - UPr 3.000.000 1,08 3.240.000,00

Valor ToTal rEGiSTrado 29.880.000,00

Protocolo: 860770

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 623/2022/GGP/dPG/30/09/2022. a SUBdEfENSora 
PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições conferidas 
pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 07 de fevereiro de 2006. 
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1209109; 
rESolVE: dESiGNar o defensor Público EdErNilSoN do NaSciMENTo 
BarroSo, id. funcional nº 57191039, para responder pela 10ª defensoria 
Pública cível de Belém, por substituição automática, durante o afastamen-
to legal da defensora Pública lUciaNa SoUZa doS aNJoS, no período de 
1º a 30/04/2022, sem efeitos financeiros.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 860718
Portaria Nº 628/2022/GGP/dPG/03/10/2022. a SUBdEfENSora 
PÚBlica GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições conferidas 
pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 07 de fevereiro de 2006; 
considerando Processo nº 2022/1258974; rESolVE: loTar a Servidora 
Pública letícia Saraiva Martins, matrícula nº 5925806, para exercer suas 
funções junto ao Núcleo cível residual, a partir de 03/10/2022.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 860724
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 629/2022-GGP/dPG, de 03 de oUtUBro de 2022.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006, considerando os termos do laudo Médico nº 94937, 
protocolozado no PaE nº 2022/295066, rESolVE: conceder a Maria rE-
GiNa lEÃo da SilVa, Servidora Pública, id funcional nº. 57211848/1, 
licença para Tratamento de Saúde, conforme o art. 81 e 84, da lei nº. 
5.810/94, no período de 13.03 a 17.03.2022. MÔNica PalHETa fUrTado 
BElÉM diaS - Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 860635

.

.

diÁria
.

Portaria 1859/2022- da,03/10/2022. conceder 1 + 1\2, diária(s) a 
defensora aNdrEia MacEdo BarrETo, matrícula 5895996-1, objetivo 
ParTiciPaÇÃo EM aUdiÊNcia dE MEdiaÇÃo. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a aca-
rá, período 13/10/2022 a 14/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860746
Portaria 1860/2022- da,03/10/2022. conceder 2 + 1\2, diária(s) a 
defensora aNdrEia MacEdo BarrETo, matrícula 5895996-1, objetivo 
aTENdiMENTo a coMUNidadE E ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE JUSTi-
ficaÇÃo PrÉVia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElÉM a PorTEl, período 03/10/2022 a 
05/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860767
Portaria 1853/2022- da,30/09/2022. conceder 1/2 (MEia), diá-
ria(s) aos Servidores lEaNdro PErEira carValHo dE liMa, matrícula 
5897081/2, cargo aSSESSor JUridÍco dE dEfENSoria, BEaTriZ dE 
NaZarE corrEa caSTro, matrícula 5951003/2, cargo aSSESSora JU-
rÍdica dE dEfENSoria, aMalia XaViEr doS SaNToS, matrícula , car-
go aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, Maria dE NaZarE SalES dE 
frEiTaS, matrícula 3241360-2, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBli-
ca, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico Na USiNa da PaZ do 
icUÍ-GUaJará, Na 2ª EdiÇÃo do dEfENSoria PrESENTE. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de 
BElÉM a aNaNiNdEUa, período 24/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860758
Portaria 1861/2022- da,03/10/2022. conceder 4 + 1\2, diária(s) ao 
defensor JoSE adaUMir arrUda da SilVa, matrícula 55589075, objeti-
vo EXEcUTar o ProJETo “coNHEcENdo o aSSiSTido da dEfENSoria 
PÚBlica do ESTado do Pará”, coM aPlicaÇÃo dE QUESTioNárioS, 
BEM coMo aPrESENTar oS ProcEdiMENToS do NÚclEo dE aPoio a 
coBraNÇa E EXEcUÇÃo dE VErBaS dE SUcUMBÊNcia Na rEGioNal do 
BaiXo aMaZoNaS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElÉM a SaNTarÉM, período 18/10/2022 
a 22/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860773
Portaria 1880/2022- da,04/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
ao defensor JoSE adaUMir arrUda da SilVa, matrícula 55589075, ob-
jetivo dar SUPorTE aoS NoVoS dEfENSorES Na PoSSE PoPUlar, BEM 
coMo rEaliZar o ENcErraMENTo do cUrSo dE PrEParaÇÃo iNi-
cial a carrEira. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElÉM a MariTUBa, período 30/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 861082
Portaria 1879/2022- da,04/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diá-
ria(s) aos Servidores clEVErSoN NoNaTo BriTo BarrEiroS, matrícula 
5324041, cargo SEcrETário dE dirEToria, aNSElMo carloS NoGUEi-
ra MoNTEiro, matrícula 54194024, cargo MoToriSTa, objetivo rEali-
Zar aTENdiMENTo aoS adolEScENTES QUE ESTÃo cUSTodiadoS Na 
UNidadE SocioEdUcaTiVa UaSE aNaNiNdEUa i - cJM. fundamento le-
gal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de 
BElÉM a aNaNiNdEUa, período 28/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 861075
Portaria Nº 1858/2022 - da BeLÉM, 03/10/2022.

a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da Portaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/1245753 de 27/09/2022.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento 
legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemen-
to de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍ-
cULa oBJetiVo ProGraMÁtica

liNdoMar PErEi-
ra da SilVa MoToriSTa 571.525.942-

87
GErÊNcia dE 
TraNSPorTES 57201685

TraNSPorTar 
EQUiPE Para 
dar coNTi-

NUidadE NoS 
TraBalHoS do
SiSTEMa Solar

03.122.1447.8458

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM aNaNiNdEUa  12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 E 23/09/2022 10 (MEiaS)

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

Protocolo: 861097
Portaria 1881/2022- da,04/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diá-
ria(s) aos Servidores clEVErSoN NoNaTo BriTo BarrEiroS, matrícula 
5324041, cargo SEcrETário dE dirEToria, MarcElo fraNca MEN-
dES, matrícula 57234558/1, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTEN-
diMENTo aoS adolEScENTES QUE ESTÃo cUSTodiadoS Na UNidadE 
SocioEdUcaTiVa UaSE aNaNiNdEUa i - cJM. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a 
aNaNiNdEUa, período 29/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 861090
Portaria 1866/2022- da,03/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
a defensora aNNa iZaBEl E SilVa SaNToS, matrícula 55589181, objetivo 
rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico PrESENcial aoS cUSTodiadoS Na 
cadEia dE JoVENS E adUlToS - cPJa. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a SaNTa iZaBEl 
do Pará, período 28/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860923
Portaria 1865/2022- da,03/10/2022. conceder 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), diária(s) ao Servidor MilToN cESar MiraNda dUarTE, matrícula 
7022691, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar diliGÊNciaS E ENTrEGa 
dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS ÀS UNidadES da dEfENSoria ViNcU-
ladaS À dirEToria METroPoliTaNa. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a MoSQUEiro, 
SaNTa iZaBEl do Pará, período 04/10/2022, 28/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860921
Portaria 1870/2022- da,03/10/2022. conceder 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor daNilo HENriQUE 
MarTiNS, matrícula 57176622, cargo coordENador NÚclEo dE iNfor-
MáTica, objetivo dar coNTiNUidadE ao ProcESSo dE iMPlaNTaÇÃo 
do SiSTEMa Solar coM a ParaMETriZaÇÃo, ValidaÇÃo, rEaliZaÇÃo 
dE TESTES E TrEiNaMENTo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 
27/09/2022, 28/09/2022, 29/09/2022, 30/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860929
Portaria 1871/2022- da,03/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
ao defensor faBio raNGEl PErEira dE SoUZa, matrícula 55589067, ob-
jetivo coNTiNUidadE doS TraBalHoS dE ParaMETriZaÇÃo, iMPlaN-
TaÇÃo, SUPorTE E TrEiNaMENTo Para USo do SiSTEMa Solar. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 30/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860930
Portaria 1867/2022- da,03/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
aos Servidores fladilSoN da coSTa NoBrE JUNior, matrícula 5915816, 
cargo aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, GEYZi KaTariNa carNEiro 
SaMPaio, matrícula 59474693, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfEN-
Soria, MicHEllE JESSica rocHa NEriS, matrícula 5961742, cargo aS-
SESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, SaNdra BraZao E SilVa BEcHara 
rocHa, matrícula 3003280, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSo-
ria, Sofia SEWNariNE NEGrao, matrícula 59514613, cargo aSSESSo-
ra JUrÍdica dE dEfENSoria, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdi-
co Na USiNa da PaZ do icUÍ-GUaJará, Na 2ª EdiÇÃo do dEfENSoria 
PrESENTE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocarem-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 24/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860925
Portaria 1868/2022- da,03/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diá-
ria(s) a Servidora STElla Maria loBaTo SilVa carValHo, matrícula 
5141265/1, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, objetivo orGa-
NiZaÇÃo dE aGENdaS Para o MUTirÃo da PoSSE PoPUlar doS No-
VoS dEfENSorES. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElÉM a MariTUBa, período 27/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860926
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Portaria 1869/2022- da,03/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
ao Servidor MilToN cESar MiraNda dUarTE, matrícula 7022691, cargo 
MoToriSTa, objetivo coNdUZir SErVidora Para a orGaNiZaÇÃo dE 
aGENdaS Para o MUTirÃo da PoSSE PoPUlar doS NoVoS dEfENSo-
rES. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElÉM a MariTUBa, período 27/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860927
Portaria 1874/2022- da,03/10/2022. conceder 1 + 1\2, diária(s) ao 
Servidor aNSElMo carloS NoGUEira MoNTEiro, matrícula 54194024, 
cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir a dEfENSora aNdrEia MacEdo 
BarrETo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElÉM a acará, período 13/10/2022 a 14/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860950
Portaria 1873/2022- da,03/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
aos Servidores SidNEY alMEida doS SaNToS, matrícula 57212384, car-
go TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica, HidElfraN oliVEira alVES, 
matrícula 57201688, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar ViSToria E 
fiScaliZaÇÃo dE oBra dE rEforMa . fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a MariTUBa, 
período 30/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860945
Portaria 1872/2022- da,03/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
a defensora EliaNa MaGNo GoMES, matrícula 57194429, objetivo ParTi-
ciPar da PoSSE PoPUlar doS NoVoS dEfENSorES PÚBlicoS. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElÉM a MariTUBa, período 30/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860936
Portaria 1863/2022- da,03/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
ao Servidor alMiNo alBUES GoNcalVES NETo, matrícula 5959702, car-
go TÉcNico EM iNforMáTica, objetivo aTiVaÇÃo do liNK da ProdEPa. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de BElÉM a MoSQUEiro, período 03/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860908
Portaria 1864/2022- da,03/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
ao Servidor faBio da SilVa alMEida, matrícula 57234555, cargo MoTo-
riSTa, objetivo coNdUZir TÉcNico Para aTiVaÇÃo do liNK da ProdE-
Pa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElÉM a MoSQUEiro, período 03/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860915
Portaria 1862/2022- da,03/10/2022. conceder 6 + 1\2, diária(s) as 
Servidoras TaTiaNa MacHado PiNTo MaciEl, matrícula 57205343, cargo 
aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, MalENa carNEiro da SilVa, 
matrícula 5931811, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, obje-
tivo EXEcUTar o ProJETo “coNHEcENdo o aSSiSTido da dEfENSoria 
PÚBlica do ESTado do Pará”, coM aPlicaÇÃo dE QUESTioNárioS 
NaS rEGioNaiS do BaiXo aMaZoNaS E TaPaJÓS, BEM coMo aPrESEN-
Tar oS ProcEdiMENToS do NÚclEo dE aPoio a coBraNÇa E EXEcU-
ÇÃo dE VErBaS dE SUcUMBÊNcia Na rEGioNal do BaiXo aMaZoNaS. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locarem-se de BElÉM a SaNTarÉM, período 16/10/2022 a 22/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860905
Portaria 1876/2022- da,03/10/2022. conceder 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor faBio raNGEl PErEira dE 
SoUZa, matrícula 55589067, objetivo coNTiNUidadE doS TraBalHoS 
dE ParaMETriZaÇÃo, iMPlaNTaÇÃo, SUPorTE E TrEiNaMENTo Para 
USo do SiSTEMa Solar. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 
27/09/2022, 28/09/2022, 29/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860958
Portaria 1877/2022- da,03/10/2022. conceder 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor liNdoMar PErEira 
da SilVa, matrícula 57201685, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
EQUiPE Para dar coNTiNUidadE NoS TraBalHoS do SiSTEMa So-
lar. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 26/09/2022, 27/09/2022, 
28/09/2022, 29/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860959

Portaria 1875/2022- da,03/10/2022. conceder 2 (MEiaS), diária(s) a 
defensor daNiEla MarTiNS MacHado, matrícula 57188107, objetivo rE-
aliZar aTENdiMENTo aoS adolEScENTES QUE ESTÃo cUSTodiadoS 
Na UNidadE SocioEdUcaTiVa UaSE aNaNiNdEUa i - cJM. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
BElÉM a aNaNiNdEUa, período 28/09/2022 a 29/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 860954

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 642/2022-GGP/dPG, de 03/10/2022. a SUBdEfENSo-
ra PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições conferi-
das pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 2006.
considerando o Processo nº 2022/1273635. rESolVE: conceder 30 (trinta) 
dias de férias regulamentares aos dEfENSorES PÚBlicoS: adalBErTo 
da MoTa SoUTo, Mat. 3083462, P.a. 21/22, 07/11/2022 a 06/12/2022’_30 
dias; adriaNo SoUTo oliVEira, Mat. 57190983, P.a. 21/22, 24/11/2022 
a 23/12/2022’_30 dias; alEXaNdrE MarTiNS BaSToS, Mat. 51855739, 
P.a. 21/22, 21/11/2022 a 20/12/2022’_30 dias; aliNE rodriGUES dE oli-
VEira caldaS, Mat. 80845828, P.a. 21/22, 17/11/2022 a 16/12/2022’_30 
dias; aNa claUdia da SilVa caBral, Mat. 5895983, P.a. 20/21, 
28/11/2022 a 27/12/2022’_30 dias; aNdErSoN da SilVa PErEira, Mat. 
55588707, P.a. 20/21, 28/11/2022 a 17/12/2022’_20 dias. 08/02/2023 
a 17/02/2023’_ 10 dias; aNdrEia MacEdo BarrETo, Mat. 5895996, 
P.a. 21/22, 18/11/2022 a 17/12/2022’_30 dias; Bia alBUQUErQUE Ti-
radENTES, Mat. 5935442, P.a. 20/21, 17/11/2022 a 16/12/2022’_30 
dias; BrUNo SilVa NUNES dE MoraES, Mat. 55589084, P.a. 21/22, 
17/11/2022 a 16/12/2022’_30 dias; daNiEllE SaNToS MaUES carVa-
lHo, Mat. 57227128, P.a. 21/22, 03/11/2022 a 02/12/2022’_30 dias; Gia-
NE dE aNdradE BUBola liMa, Mat. 55588717, P.a. 21/22, 21/11/2022 
a 20/12/2022’_30 dias; JUliaNa aNdrEa oliVEira, Mat. 5895991, P.a. 
20/21, 16/11/2022 a 15/12/2022’_30 dias; KaTia HElENa coSTEi-
ra GoMES, Mat. 5038588, P.a. 21/22, 17/11/2022 a 16/12/2022’_30 
dias; lariSSa MacHado SilVa NoGUEira, Mat. 57190943, P.a. 18/19, 
14/11/2022 a 13/12/2022’_30 dias; lUiZ HElENo SaNToS do ValE, 
Mat. 3083004, P.a. 20/21, 16/11/2022 a 15/12/2022’_30 dias; Marco 
aUrElio VElloZo GUTErrES, Mat. 80846027, P.a. 21/22, 17/11/2022 
a 16/12/2022’_30 dias; MaUra criSTiNa Maia ViEira, Mat. 57190954, 
P.a. 20/21, 18/11/2022 a 17/12/2022’_30 dias; PaUla Maria dE SoUZa 
adriao, Mat. 57190980, P.a. 20/21, 21/11/2022 a 20/12/2022’_30 dias; 
rEiNaldo MarTiNS JUNior, Mat. 57192842, P.a. 18/19, 17/11/2022 
a 16/12/2022’_30 dias; roBErTa oliVEira MorEira, Mat. 5895965, 
P.a. 20/21, 16/11/2022 a 15/12/2022’_30 dias. dEMaiS SErVidorES: 
adSoN doS SaNToS lEiTE, Mat. 5899910, P.a. 21/22, 21/11/2022 a 
20/12/2022’_30 dias; alEXaNdrE SaNToS BraNdao, Mat. 57232329, 
P.a. 20/21, 21/11/2022 a 20/12/2022’_30 dias; aNa claUdia cardo-
So dUarTE, Mat. 57201141, P.a. 21/22, 28/11/2022 a 16/12/2022’_19 
dias. 03/07/2023 a 13/07/2023’_ 11 dias; aNa cloTildE fErrEira do 
NaSciMENTo, Mat. 54191416, P.a. 21/22, 16/11/2022 a 15/12/2022’_30 
dias; aNa do Socorro NUNES MoUra JaTENE SoUSa, Mat. 33138, P.a. 
21/22, 07/11/2022 a 06/12/2022’_30 dias; aNa lUcia folHa dE al-
MEida, Mat. 57202728, P.a. 19/20, 16/11/2022 a 30/11/2022’_15 dias. 
16/01/2023 a 30/01/2023’_ 15 dias; cEli ValENTE dE araUJo, Mat. 
5229898, P.a. 21/22, 17/11/2022 a 16/12/2022’_30 dias; clEidE cEci-
lia EVaNoViTcH doS SaNToS, Mat. 3083160, P.a. 20/21, 21/11/2022 a 
20/12/2022’_30 dias; EdSoN JoNaTaS do NaSciMENTo, Mat. 80846354, 
P.a. 21/22, 16/11/2022 a 15/12/2022’_30 dias; EliaNa dE JESUS fEr-
rEira loBao, Mat. 5230071, P.a. 21/22, 01/11/2022 a 30/11/2022’_30 
dias; faBiaNa do Socorro diaS E diaS, Mat. 5906674, P.a. 21/22, 
07/11/2022 a 06/12/2022’_30 dias; GlaUcia BENTa BorGES, Mat. 
57209227, P.a. 21/22, 03/11/2022 a 02/12/2022’_30 dias; HElENa dE 
caSSia NEVES, Mat. 57196586, P.a. 21/22, 07/11/2022 a 06/12/2022’_30 
dias; iNaida rodriGUES coSTa, Mat. 5950973, P.a. 21/22, 07/11/2022 
a 21/11/2022’_15 dias. 01/06/2023 a 15/06/2023’_ 15 dias.; iVal dE 
aNdradE PicaNco JUNior, Mat. 5184436, P.a. 21/22, 16/11/2022 a 
30/11/2022’_15 dias. 20/03/2023 a 03/04/2023’_ 15 dias; Joao SaNTaNa 
da SilVa, Mat. 57202738, P.a. 21/22, 03/11/2022 a 02/12/2022’_30 dias; 
MarcElo MoNTEiro fariaS, Mat. 57201699, P.a. 19/20, 17/11/2022 
a 16/12/2022’_30 dias; Maria da coNcEicao PErEira dE oliVEira, 
Mat. 57234576, P.a. 21/22, 26/11/2022 a 25/12/2022’_30 dias; Maria 
dE NaZarE SalES dE frEiTaS, Mat. 3241360, P.a. 20/21, 17/11/2022 a 
16/12/2022’_30 dias; Maria HElENa SoUZa da SilVa, Mat. 5900274, P.a. 
21/22, 21/11/2022 a 20/12/2022’_30 dias; Maria iNEZ BarBoSa SErUf-
fo, Mat. 57208385, P.a. 19/20, 21/11/2022 a 20/12/2022’_30 dias; MaU-
ro SErGio rodriGUES SaNTaNa, Mat. 5258898, P.a. 21/22, 21/11/2022 
a 20/12/2022’_30 dias; NilToN da coSTa MoNTEiro, Mat. 57211743, 
P.a. 20/21, 16/11/2022 a 15/12/2022’_30 dias; PETroNila GoMES coU-
TiNHo, Mat. 3212416, P.a. 21/22, 17/11/2022 a 16/12/2022’_30 dias; 
roSa carNEiro rodriGUES, Mat. 5141257, P.a. 21/22, 07/11/2022 a 
06/12/2022’_30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 860640
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.

.

coNtrato
.

extrato do coNtrato Nº 076/2022/tJPa // Partes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e a empresa lS SErViÇoS dE iNforMáTica 
E ElETrÔNica lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 10.793.812/0001-95// objeto do contrato: registro de Preços para aquisição de equipamentos 
para a modernização e expansão da infraestrutura de Tecnologia da informação e comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. consumo 
de 80 (oitenta) Nobreak senoidal 2 KVa ou superior e 80 (oitenta) Banco de baterias, referente aos itens 4 e 5 da arP nº 044/2021.origem: Pregão 
Eletrônico de nº. 049/TJPa/2021// Valor do contrato: o valor global do presente contrato referente ao objeto licitado é de r$-338.408,80 (Trezentos 
e trinta e oito mil quatrocentos e oito reais e oitenta centavos) durante o período de 12 (doze) meses// dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 
04.101.02.126.1417.8180, 04.101.02.126.1417.8181, Elemento da despesa: 449052/ fonte de recursos: 0101 // Vigência: 26/09/2022 a 26/09/2023 // 
data da assinatura: 26/09/2022 // foro: Belém/Pa // representante do contratante: débora Moraes Gomes – Secretária de administração // ordenador 
responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento, coordenação e finanças.//

Protocolo: 860700
extrato de coNtrato Nº 078/2022/tJPa // Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a empresa coElHo QUEiroZ coNSTrUcoES EirEli, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o n.º 15.142.883/0001-41 // objeto do contrato: contratação de empresa especializada para execução do remanescente de 
obra da Construção novo Fórum da Comarca de São Félix do Xingu, de acordo com as especificações e obrigações descritas na CONCORRÊNCIA nº. 003/
TJPa/2021. // origem: dispensa de licitação conforme art. 24, Xi, da lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme instrução no processo de 
contratação n.º TJPa-Pro-2022/03857. // Valor global do contrato: r$ 3.551.157,82 (três milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, cento e cinquenta 
e sete reais e oitenta e dois centavos), durante o prazo de execução de 07 (sete) meses. // dotação orçamentária do TJPa: funcional Programática: 
04.102.02.061.1417.7639 / 04.101.02.061.1417.7542; Elemento de despesa 449051; fonte de recurso: 0101 / 0118 / 0301 / 0318. // Vigência: 27 
de setembro de 2022 a 27 de novembro de 2023 // data da assinatura: 27.09.2022 // foro: Belém // representante do contratante: débora Moraes 
Gomes – Secretária de administração // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento. 

Protocolo: 861124

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

 
triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 069/tJPa/2022

oBJETo: Serviço de Sustentação da Plataforma Target - atualmente licenciada ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará - para apoio à Governança e Ges-
tão de Tic, incluindo Suporte Técnico, implantação, desenvolvimento e Evolução, além de Treinamento, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no termo de referência. SESSÃo PÚBlica: 21/10/2022, às 10h00min, horário de Brasília, no endereço eletrônico www.gov.br/compras/
pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942. Edital disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone (91) 3205-3184, (91) 
3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 04 de outubro de 2022. Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 860780

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 057/tJPa/2022

acolHo o julgamento apresentado pelo(a) Pregoeiro(a), referente ao Pregão Eletrônico Nº 057/TJPa/2022, que tem por objeto a aquisição de peças com 
instalação e garantia para o sistema de refrigeração do tipo expansão indireta (chiller) do fórum criminal, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital, e, adJUdico e HoMoloGo a presente licitação. Todas as informações a respeito do certame 
estão disponíveis em https://www.gov.br/compras/pt-br/. Belém, 04/10/2022. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 860658

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato do 1º termo aditivo ao acordo de cooperação técnica nº 020/2020-tJPa // Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o SENac 
- SErViÇo NacioNal dE aPrENdiZaGEM coMErcial e a UNaMa–UNiVErSidadE da aMaZÔNia. // objeto: instalação do 1º cEJUSc - VaraS dE fa-
MÍlia. // objeto do aditivo: prorrogação do prazo de vigência por mais 02 (dois) anos e substituição do gestor do acordo por parte do TJPa // Vigência 
do aditivo: início em 04 de setembro de 2022 e término em 03 de setembro de 2024 // data da assinatura: 27/06/2022 // responsável pela assinatura: 
célia regina de lima Pinheiro – desembargadora Presidente do TJPa.

Protocolo: 860874

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Processo
 

coMarca/de-
PartaMeNto sUPrido FiNaLidade

 

eLeMeNto de desPesa

totaL

Periodo de aPLicaÇÃo

Prestar 
coNtas 

atÉ
combustível consumo transp./ Locom. Pessoa

Fisica
Pessoa
Juridica

data iNi-
ciaL data FiNaL

339030 339030 339033 339036 339039

918 Pro202201584

JUiZado 
ESPEcial ciVEl 
E criMiNal dE 

iTaiTUBa

GlEdSoN SoU-
Za MENEZES 2º QUadriMESTrE 0,00 1.485,00 0,00 375,00 375,00 2.235,00 27/06/22 31/08/22 15/09/22

Protocolo: 860607

JUdiciÁrio
.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ
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extrato do 3º termo aditivo ao acordo de cooperação técnica nº 
035/2016-tJPa // Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a 
fUNdaÇÃo PaPa JoÃo XXiii –fUNPaPa, SEcrETária dE cidadaNia 
aSSiSTÊNcia Social E TraBalHo dE aNaNiNdEUa – SEMcaT, a 
SEcrETaria MUNiciPal aSSiSTÊNcia E dESENVolViMENTo Social 
dE MariTUBa, E a UNiVErSidadE da aMaZÔNia -UNaMa. // objeto: 
implementação de ações que  garantam a  execução  do  Programa  de  
apadrinhamento  afetivo  de  crianças  e adolescentes  acolhidos  conta  
Comigo,  a  fim  de  contribuir  para a  preservação  e  o fortalecimento     
de     vínculos     afetivos     como     condições     fundamentais     
para desenvolvimento   saudável   da   criança   e   do   adolescente,   
proporcionando-lhes experiências positivas na formação de sua identidade, 
na promoção de sua cidadania e na construção de sua autonomia. // objeto 
do aditivo: o presente Termo aditivo tem como objeto a prorrogação do 
prazo de vigência por mais 36(trinta e seis) meses// Vigência do aditivo: 
início em 24 de agosto de 2022 e término em 23 de agosto de 2025 // data 
da assinatura: 29/06/2022 // responsável pela assinatura: célia regina de 
lima Pinheiro – desembargadora Presidente do TJPa.

Protocolo: 861159

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 013/2022/TcM/Pa, para rEGiSTro 
dE PrEÇoS, sob o TiPo: Menor Preço pelo lote Único.
oBJETo: registro de preços para o fornecimento de divisórias, portas e 
painéis, incluindo todo o material necessário para o perfeito funcionamen-
to, destinado aos prédios e estabelecimentos locados pelo TcM/Pa.
daTa dE aBErTUra da SESSÃo: às 08:00h do dia 21/10/2022.
local: portal do Banco do Brasil:www.licitacoes-e.com.br.
diSPoNiBilidadE do EdiTal: Portal do TcMPa: www.tcm.pa.gov.br e 
portal do Banco do Brasil:www.licitacoes-e.com.br
Belém-Pa, 05 de outubro de 2022.
lEoNardo rafaEl fErNaNdES
Pregoeiro

Protocolo: 860764

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.288, de 04 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNSidEraNdo o Parecer nº 072/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho, anexo ao expediente eletrônico nº 016763/2022.
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo FUNcioNaL 
HoriZoNtaL Por aNti-

GUidade
a contar de:

cargo atual cl Nv cargo enquadra-
mento cl Nv

0100455
roSiaNE do 

Socorro NaSci-
MENTo coSTa 

auxiliar Técnico de 
controle Externo - 

administrativo
TcE-ca-401

d 01

auxiliar Técnico de 
controle Externo - 

administrativo
TcE-ca-401

d 02 26/09/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 860903

Portaria Nº 39.283, de 03 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 017/2022- cdc, protocolizado sob o 
Expediente nº 017128/2022,
r E S o l V E:
i – rEVoGar a Portaria nº 38.188 de 14/03/2022, publicada no d.o.E. nº 
34.893, de 15/03/2022.
ii – dESiGNar as servidoras ElYEda dE fáTiMa SaNToS PESSÔa, ma-
trícula 0100300, Maria dE fáTiMa coElHo, matrícula 0100020 e carla 
lEdo rEiS, matrícula 0101473, para, sob a Presidência da primeira, com-
porem a comissão Permanente de avaliação de desempenho prevista no 
art.20, da resolução nº 18.768, de 15 de dezembro de 2015.
iii – dESiGNar, os servidores Marco THiaGo dE liMa ViNaGrE, matrícula 
nº 0101609 e JoZilEidE MarTiNS NoroNHa flEUrY, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101805, para, na condição de membros suplentes, 
comporem a comissão Permanente de avaliação de desempenho prevista no 
art.20, da resolução nº 18.768, de 15 de dezembro de 2015.
iV – Esta Portaria produz seus efeitos, a partir de 04-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 860895
Portaria Nº 39.287, de 04 de oUtUBro de 2022.

a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNSidEraNdo o Parecer nº 071/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho, anexo ao expediente eletrônico nº 016475/2022.
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo FUNcioNaL 
HoriZoNtaL Por aNti-

GUidade

a contar de:

cargo atual cl Nv cargo enquadra-
mento cl Nv

0100124 lUiZ roBErTo 
doS rEiS JUNior 

auditor de controle 
Externo - direito d 01 auditor de controle 

Externo - direito d 02 21/09/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 860900

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 39.257, de 27 de seteMBro de 2022.*
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo o art. 2º, da lei nº 9.709/2022;
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de expediente proto-
colizado sob o nº 016956/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao conselheiro odiloN iNácio TEiXEira, matrícula nº 
0101025, 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, referentes ao triênio de 
21-09-2017 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 
03-10-2022 a 01-12-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente
*republicada por ter saído com incorreção no doe nº 35.132, de 
28/09/2022.

Protocolo: 860765
Portaria Nº 39.256, de 27 de seteMBro de 2022.*

a PresideNte do triBUNaL de coNtas do estado do ParÁ, 
No Uso de sUas atriBUiÇÕes, e,

coNSidEraNdo o art. 2º, da lei nº 9.709/2022;
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de expediente proto-
colizado sob o nº 016968/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior, ma-
trícula nº 0100673, 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, referentes ao 
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 14-11-2022 a 12-01-2023.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente
*republicada por ter saído com incorreção no doe nº 35.132, de 
28/09/2022.

Protocolo: 860753
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MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº 2022/1105184

PreGÃo eLetrÔNico Nº 05/2022 – MPc/Pa.
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

No dia 04 de outubro de 2022, após constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sr. PaTricK BEZErra MESQUi-
Ta, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 2022/1105184, 
Pregão Eletrônico nº 00005/2022 – MPc/Pa.
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de ser-
viços de alimentação para atendimento aos eventos protocolares de cará-
ter institucional, com fornecimento de material e todo o serviço de apoio, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de 
referência, anexo i do edital.
adJUdicado para a empresa: M.c. XErfaN rEcEPÇÕES, cNPJ Nº 
05.332.940/0001-00, foi vencedora do Grupo Único, no valor global de r$ 
314.748,30 (trezentos e quatorze mil setecentos e quarenta e oito reais e 
trinta centavos) por período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade 
com o disposto na ata da Sessão, Proposta comercial ajustada, resultado 
por fornecedor, Termo de Julgamento e Termo de Homologação relativo ao 
Pregão Eletrônico Nº 05/2022 – MPc/Pa.
* o procedimento em sua íntegra poderá ser acessado no site: https://
compras.gov.br/pt-br

Protocolo: 860650

NorMa
.

resoLUÇÃo N. 24/2022– MPc/Pa – coLÉGio
altera a resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colégio, que dispôs sobre as 
férias dos servidores do Ministério Público de contas do Estado do Pará.
o colégio de Procuradores de contas, órgão de administração superior do 
Ministério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o capítulo iV, do Título iii, da lei Estadual nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a necessidade de promoção de ajustes relativos à solici-
tação, concessão e gozo de férias, bem como ao pagamento das vantagens 
pecuniárias destas decorrentes, aos servidores, no âmbito do Ministério 
Público de contas do Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º o art. 1º e o art. 6º, da resolução nº 10/2020 – MPc/Pa – colégio, 
passam a vigorar com a seguinte redação:
“art. 1º o servidor do Ministério Público de contas, a cada 12 (doze) meses 
de exercício, fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sendo veda-
da a marcação de períodos aquisitivos incompletos.
.............................................................................................
• 7º Na hipótese de descumprimento do prazo fixado no § 2º, e sendo as 
férias deferidas, a percepção do adicional de férias ocorrerá na folha de 
pagamento do mês subsequente ao gozo” (Nr)
“art. 6º o gozo das férias não pode ser interrompido, salvo por motivo de 
calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar 
ou eleitoral, ou por motivo de superior interesse público.
............................................................................................. ” (Nr)
art. 2º ficam acrescidos à resolução nº 10/2020 – MPc/Pa – colégio os 
seguintes artigos 1º-a e 9ºa:
“art. 1º-a o gozo de férias deverá ocorrer em até 12 (doze) meses sub-
sequentes ao período aquisitivo, ressalvadas as hipóteses de suspensão 
por necessidade de serviço, devidamente justificada pela chefia imediata, 
oportunidade em que poderá ser prorrogado por até 12 (doze) meses.
• 1º O Departamento de Gestão de Pessoas notificará a chefia imediata do 
servidor para que proceda à marcação de ofício, em caso de não observân-
cia do estabelecido no caput.
• 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos servidores que se 
encontrem usufruindo licença ou afastamento, os quais deverão proceder 
à marcação de férias quando de seu retorno”.
“art. 9º-a É vedada a conversão em pecúnia de férias adquiridas e não 
gozadas, exceto quando fundada na necessidade do serviço, que será de-
talhadamente justificada pela chefia imediata do servidor”.
Belém/Pa, 30 de setembro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS
Stephenson oliveira Victer
SUBProcUrador-GEral dE coNTaS
deíla Barbosa Maia
corrEGEdora-GEral
Stanley Botti fernandes
oUVidor
Silaine Karine Vendramin
ProcUradora dE coNTaS
felipe rosa cruz
ProcUrador dE coNTaS
danielle fátima Pereira da costa
ProcUradora dE coNTaS

Protocolo: 860762

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo N° 23/2022 - MPc/Pa - coLÉGio
regulamenta, no âmbito do Ministério Público de contas do Estado do Pará, 
a apresentação da declaração de Bens e direitos de membros e servidores.
o colégio de Procuradores de contas, órgão de administração superior do 
Ministério Público de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais;
coNSidEraNdo que todos os agentes públicos das esferas federal, Esta-
dual e Municipal estão sujeitos às disposições da lei nº 8.429, de 02 de ju-
nho de 1992, que prevê as sanções aplicáveis em casos de enriquecimento 
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função;
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, § 4º, da lei Estadual nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a apresentação da declaração de 
bens e direitos pelo servidor, quando da posse em cargo público;
coNSidEraNdo que as informações que devem ser apresentadas pelas 
autoridades e por todos aqueles que exerçam cargo, emprego ou função 
de confiança, para o cumprimento do disposto no art. 13, caput, da Lei nº 
8.429, de 1992, alterada pela lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, 
estão contidas na declaração de ajuste anual do imposto de renda Pes-
soa física (dirPf) apresentada por esses agentes públicos à Secretaria da 
receita federal (SrfB);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar o cumprimento do disposto 
no art. 13 da lei nº 8.429/92, na parte relativa à declaração de bens e 
rendimentos, pelos membros e servidores do Ministério Público de contas 
do Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º os membros e os servidores ocupantes de cargos de provimento 
efetivo ou em comissão, de qualquer nível ou natureza, inclusive cedidos, 
e ainda aqueles contratados por tempo determinado neste Ministério Pú-
blico de contas, deverão apresentar, anualmente, declaração de Bens e 
direitos.
Parágrafo único. deverão ser declarados os bens e os valores patrimoniais 
em nome de cônjuge, companheiro, filhos ou outras pessoas que vivam 
sob a dependência econômica do declarante, observando-se as regras para 
relação de dependência definidas anualmente para a Declaração de Ajuste 
anual do imposto de renda Pessoa física (dirPf).
art. 2º Não será empossado no cargo inicial da carreira, o nomeado que, 
antes da posse, não apresentar cópia autêntica da seção da declaração de 
Bens e direitos constante da sua declaração anual para o imposto de renda.
Parágrafo único. aqueles não obrigados a apresentar a dirPf, segundo as 
normas definidas para cada exercício pela SRFB, deverão apresentar decla-
ração de bens nos termos do formulário padrão a ser disponibilizado pela 
administração, ou, se for o caso, declaração escrita de que não possui bens.
art. 3º. a declaração de que trata esta resolução deverá ser entregue por 
um dos seguintes meios:
i - cópia da seção de bens e direitos da declaração de ajuste anual do im-
posto sobre a renda de pessoas física (dirPf), apresentada à Secretaria da 
receita federal do Brasil (SrfB); ou
ii - formulário padrão aplicável apenas àqueles não obrigados a apresen-
tar declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de pessoa física 
(DIRPF), segundo as normas definidas para cada exercício pela Secretaria 
da receita federal do Brasil (SrfB).
• 1º. Na aplicação do inciso I do caput, quando ocorrerem retificações, o 
membro ou servidor deverá apresentar a última versão retificadora de sua 
dirPf enviada à SrfB.
• 2º. Sempre que for aplicável o inciso I do caput, o agente público deverá:
i – quando a obrigação ocorrer antes da abertura do período para entrega 
da dirPf à SrfB, apresentar cópia da seção de bens e direitos da dirPf 
apresentada a SrfB no exercício anterior; e
ii – quando a obrigação ocorrer após o início do período para entrega da 
dirPf à SrfB, apresentar cópia da seção de bens e direitos da dirPf apre-
sentada a SrfB no exercício corrente.
art. 4º as declarações deverão ser encaminhadas, via sistema eletrônico, 
à Procuradoria-Geral de contas, caso membro, ou à Secretaria, caso servi-
dor, onde serão arquivadas e mantidas sob sigilo.
• 1º A unidade destinatária deverá certificar ao Departamento de Gestão 
de Pessoas sobre o cumprimento do disposto no caput deste artigo, para 
fins de controle.
• 2º O Departamento de Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
apresentará solução para o recebimento e armazenamento seguro dos da-
dos eletrônicos referentes às declarações apresentadas.
• 3º A unidade destinatária deverá manter a guarda da Declaração de 
Bens e direitos por no mínimo 5 (cinco) anos após a data de cessação do 
vínculo funcional.
art. 5º a apresentação anual da declaração de bens e direitos será de até 
30 (trinta) dias úteis, contados após a data limite fixada pela Secretaria Es-
pecial da federal do Brasil para a entrega da declaração anual do imposto 
de renda de pessoa física.
• 1º. A declaração referida no caput deste artigo deverá ser entregue tam-
bém nas seguintes situações:
i- na posse e na vacância de cargo de membro do MPc/Pa;
ii - na posse e na vacância de cargo público efetivo ou em comissão;
III - na entrada em exercício e na dispensa da função de confiança; ou
iV- a critério da administração, quando solicitado por órgão de controle.
• 2º Na hipótese de vacância de cargo ou de dispensa de função de con-
fiança, ainda que o interessado tenha apresentado declaração na forma 
do inciso i, do art. 3º, desta resolução, deverá ser apresentado, de forma 
complementar, o formulário previsto no inciso ii do art. 3º, desta resolu-
ção, para informar a situação patrimonial mais recente do membro ou do 
servidor.
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art. 6º o membro ou o servidor que deixar de apresentar a declaração de 
bens de que trata o art. 1º dentro do prazo estabelecido, ou que prestar 
informação falsa, estará sujeito às penalidades previstas no art. 13, § 3º, 
da lei federal nº 8.429, de 1992.
art. 7º o sigilo da informação deverá ser preservado por todos que tenham 
acesso às declarações, ficando sujeitos os infratores, em caso de violação, 
às sanções penais, civis e administrativas previstas em lei.
art. 8º - Eventuais omissões e dúvidas serão dirimidas pela Procuradoria-
Geral de contas.
art. 9º Excepcionalmente, será concedido o prazo de até 30 de novem-
bro de 2022 para apresentação da declaração de Bens do ano-calendário 
2022, exercício 2021.
art. 10 Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Belém/Pa, 30 de setembro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS
Stephenson oliveira Victer
SUBProcUrador-GEral
deila Barbosa Maia
corrEGEdora-GEral
Stanley Botti fernandes
oUVidor
Silaine Karine Vendramin
ProcUradora dE coNTaS
felipe rosa cruz
ProcUrador dE coNTaS
Guilherme da costa Sperry
ProcUrador dE coNTaS
danielle fátima Pereira da costa
ProcUradora dE coNTaS

Protocolo: 860752

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

NÚM. do coNtrato: 176/2022-MP/Pa
ModaLidade de LicitaÇÃo: disPeNsa de LicitaÇÃo 

N. 043/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empre-
sa SÃo MiGUEl TElEcoMUNicaÇÕES E iNforMáTica lTda (cNPJ nº 
13.400.311/0001-90)
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de São Miguel do Guamá/Pa.
data da assinatura: 03/10/2022
Vigência: 04/10/2022 a 04/10/2023
Valor global: r$ 2.419,88 (dois mil, quatrocentos e dezenove reais e oi-
tenta e oito centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758 Elemento de 
despesa: 3390-40; fonte: 0101.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 860625

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
NÚM. do terMo aditiVo: 1º.

NÚM. do coNtrato: 097/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa dE alMEida E 
daNTaS lTda (cNPJ nº 10.653.719/0001-85).
objeto do contrato: Prestação, pela coNTraTada, de serviço de acesso à 
internet para a Promotoria de Justiça de dom Eliseu/Pa.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii da lei nº 8.666/1993, 
c/c a cláusula Nona do instrumento.
data de assinatura: 03/10/2022
Vigência do aditamento: 20/10/2022 a 19/10/2023.
dotação orçamentária: 12101.03.091.1494.8758 . Elemento de despesa: 
3390-40. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 860629
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato

NÚM. do terMo aditiVo: 8º
NÚM. do coNtrato: 117/2016-MP/Pa.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Sra. SiMoNE Maria Mo-
raES crUZ E o Sr. EriVElTo MiraNda coSTa crUZ.
objeto do contrato: locação de imóvel situado à av. Jarbas Passarinho, nº 
293, Bairro: centro, cEP: 68.520-000, São domingos do araguaia/Pa, uti-
lizado como sede da Promotoria de Justiça da comarca de São domingos 
do araguaia/Pa.

Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 
original por mais 12 (doze) meses, nos termos do artigo 62, §3º, i, da lei 
nº 8.666/93 e também da lei nº 8.245/1991 (lei do inquilinato).
data de assinatura: 03/10/2022
Vigência do aditamento: 03/11/2022 a 02/11/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-36. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 860644
NÚM. do terMo aditiVo: 3º

NÚM. do coNtrato: 050/2016-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a aSSociaÇÃo do MiNiS-
TÉrio PÚBlico do ESTado do Pará – aMPEP.
objeto do contrato: locação de imóvel situado à av. 16 de Novembro, nº 
130, Bairro: cidade Velha, cEP: 66015-160, Belém/Pa.
objeto do aditamento: reajuste de 7,603670%, a contar de abril/2019, 
referente à variação do índice iGP-M, no período de março/2018 a feve-
reiro/2019 e reajuste de 16,121350%, a contar de abril/2022, referente 
à variação do índice iGP-M, no período de março/2021 a fevereiro/2022.
Valor: mensal de r$ 7.532,26 (no total de r$ 90.387,12 para12 me-
ses) a contar de abril/2019 e mensal de r$ r$ 8.746,56 (no total de r$ 
104.958,72 para12 meses) a contar de abril/2022;
data de assinatura: 04/10/2022.
dotação orçamentária: funcional Programática: 12101.03.128.1494.8943 
– capacitação e Valorização de Pessoas; Natureza da despesa: 339092 – 
despesa de Exercícios anteriores; Natureza da despesa: 339039 – outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; fonte: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior, 
Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 860987

.

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

eXtrato do terMo de rescisÃo aMiGÁVeL de coNtrato
NÚM. do coNtrato: Nº 034/2019-MP/Pa

Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a EMPrESa dE 
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará – 
ProdEPa, (cNPJ: 05.059.613/0001-18)
objeto do contrato: fornecimento e manutenção de serviços de internet 
e de Link de Dados (fibra óptica e rádio) através de Link de Comunicação 
de dados do Estado do Pará, na capital e no interior, implantação de infra-
estrutura de fibra ótica e rádio, ativação, configuração e manutenção de 
ativos de rede e licença de uso do Sistema Global SiafEM.
objeto do Termo de rescisão: considerando a assinatura do contrato nº 
150/2022-MPPa, com ampliação dos serviços prestados, cuja vigência ini-
ciará no dia 13/09/2022, fica estabelecido que, a partir de 14/09/2022, por 
consenso e transigência entre as partes, está rescindido amigavelmente 
o contrato nº 034/2019-MP/Pa com retroatividade de todos os efeitos a 
contar da referida data.
data da assinatura: 04/10/2022
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: Procurador-Geral de Justiça, dr. cESar BEcHara 
NadEr MaTTar JUNior.

Protocolo: 860689

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do re-
sultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras 
e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 044/2022-MP/Pa, empreitada por 
preço global, no tipo menor preço por item, que tem como objeto o registro 
de preços para aquisição de aparelhos domésticos, máquinas, utensílios e 
equipamentos diversos
35.822.821/0001-98– J M foNSEca MarTiNS lTda– ToTal r$ 92.140,00:
item 01 – Valor Total: r$ 32.000,00(trina e dois mil reais)
item 02 – Valor Total: r$ 58.850,00(cinquenta e oito mil, oitocentos e 
cinquenta reais)
item 06 – Valor Total: r$ 1.290,00(um mil, duzentos e noventa reais)
44.660.577/0001-03– SP droNES E coMErcio SociEdadE UNiPESSoal 
lTda– ToTal r$ 22.500,00:
item 03 – Valor Total: r$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)
44.993.260/0001-80– l diaS MoNTEiro coMErcio dE ProdUToS ali-
MENTicioS– ToTal r$ 66.006,40:
item 04 – Valor Total: r$ 59.850,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e 
cinquenta reais)
item 08 – Valor Total: r$ 4.458,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta 
e oito reais)
item 10 – Valor Total: r$ 1.698,40 (um mil, seiscentos e noventa e oito 
reais e quarenta centavos)
45.090.663/0001-82 - Para M r coMErcio E SErVico lTda– ToTal r$ 
2.805,90:
item 07 – Valor Total: r$ 2.805,90 (dois mil, oitocentos e cinco reais e 
noventa centavos)
Valor Total do certame: r$ 186.852,30
Belém (Pa), 04 de outubro de 2022
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro MPE/Pa

Protocolo: 860768
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resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e ha-
bilitação do Pregão Eletrônico nº. 050/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço por grupo, que tem como objeto a contratação 
de Empresa para Prestação de Serviços de chaveiro, com fornecimento de 
Todo Material Necessário.
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com os seguin-
tes valores:
cNPJ 02.055.122/0001-00 - rcN coMErcio E SErVicoS lTda - Total do 
fornecedor: r$ 29.862,00
Grupo 01 – Valor Total r$ 29.862,00
Valor Total do certame: r$ 29.862,00
Belém (Pa), 04 de outubro de 2022
andréa Mara ciccio
Pregoeira MPE/Pa

Protocolo: 860778

diÁria
.

Portaria Nº 5656/2022-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 141722/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: BENEdiTo WilSoN corrEa dE Sa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio 
cultural e Habitação e Urbanismo de Belém
MaTrÍcUla: 999.089
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Monte dourado/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 18/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5657/2022-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 143894/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo roSa dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2136
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 06/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5659/2022-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 143442/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: cloVES Vilar da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2867
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 25/09/2022 - 03/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 e 1/2 (oito e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5660/2022-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 140744/2022 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): Bonito/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção de engenharia e reorganização de pontos elétricos e de lógica na 
sala do fórum de Bonito, onde funciona a PJ de Bonito/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5661/2022-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 144430/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo dE SoUZa MENdoNca filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-c-V
MaTrÍcUla: 999.298
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: levantamento de informações - realizar tratativa de registro 
do imóvel junto à Prefeitura Municipal de Moju/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5662/2022-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 143449/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: flaVio olaNda GoMES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.370
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): Brejo Grande do araguaia/Pa, Palestina do Pará/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 26/09/2022
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, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5663/2022-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 143531/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aGlaildo MoNTEiro Maia
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.949
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 devolução do imóvel locado onde funcionava a PJ de São 
domingos do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5664/2022-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,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 144397/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaNdro caSTro alENcar
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iV
MaTrÍcUla: 999.854
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): 01/10/2022 - 02/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um 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, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5665/2022-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 143758/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl oliVEira liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3164
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 06/09/2022 - 06/09/2022
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, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5666/2022-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 143529/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aBraNo cHaGaS da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1602
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, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5667/2022-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 144419/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNo PirES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3468
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): chaves/Pa
PErÍodo(S): 28/09/2022 - 05/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5668/2022-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 144644/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorGE TEiXEira alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2650
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): São Miguel do Guamá/Pa, irituia/Pa, capitão Poço/Pa, ourém/
Pa, Bragança/Pa, augusto corrêa/Pa, capanema/Pa, Santa luzia do Pará/Pa, 
Peixe-Boi/Pa, Nova Timboteua/Pa, São João de Pirabas/Pa, Salinópolis/Pa, 
Bonito/Pa, Santa Maria do Pará/Pa, São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 15/09/2022, 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5669/2022-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 144396/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária nas 
Promotorias de Justiça de Porto de Moz e Senador José Porfírio/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5670/2022-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 144406/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE lUiS calViNHo diaS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3327
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): altamira/Pa
PErÍodo(S): 29/09/2022 - 04/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5671/2022-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 143804/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BiaNca dE liMa carValHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3290
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): Santo antônio do Tauá/Pa, colares/Pa, São caetano de odi-
velas/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 16/09/2022
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, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 5672/2022-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 121731/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE oTaVio BoNfiM loBaTo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3455
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): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 13/05/2022 - 13/05/2022
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, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 860744

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 5713/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, 
de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do 
Pará);
coNSidEraNdo a ação direta de inconstitucionalidade n.º 0805873-
49.2021.8.14.0000,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça frEdE-
rico aNTÔNio liMa dE oliVEira, para atuar no processo judicial su-
pramencionado e praticar todas as medidas necessárias e cabíveis a sua 
instrução, podendo investigar, requisitar diligências, informações, exames, 
perícias, documentos, expedir notificações e intimações, realizar audiên-
cias, oitivas para colheitas de informações e esclarecimentos, requerer e 
acompanhar buscas e apreensões desde que deferidas pelas autoridades 
judiciárias, interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e instân-
cias jurídicas até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em tudo 
respeitados os direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, con-
forme o previsto na legislação pertinente.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 04 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 860686
eXtrato da Portaria Nº 051/2022-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 000455-092/2022, 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: 051/2022-MP/PJJ
reclamado: alcoa World alUMiNa BraSil lTda
aSSUNTo: aPUrar PráTica dEliTiVa SUPoSTaMENTE PErPETrada 
PEla alcoa World alUMiNa BraSil lTda aNTE o dEScUMPriMENTo 
aS coNdicioNaNTES doS iTENS 7, 8 E 9, rEfErENTE a dEclaraÇÃo 
dE diSPENSa dE oUTorGa Nº 1123/2015, NoS PraZoS ESTaBElEcidoS 
E coNSTaTaÇÃo do EXErcÍcio dE caPTaÇÃo dE áGUa SUBTErrÂNEa
Nadilson Portilho Gomes – Promotor de Justiça de Juruti, em exercício

Protocolo: 860667
eXtrato de Portaria Nº 038/2022 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL

o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 e art.3º, caput, e art.7º, da resolução cNMP nº 174 
de 04 de julho de 2017, e art.7º, caput, e art.11, da resolução nº 007 
de 06 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/Pa, e 
demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 026886-003/2022 MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU-bel, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 20/09/2022
objeto da investigação: guarda de gatos em quantidade excessiva, em 
apartamento de pequena dimensão, imóvel esse situado no Edifício Jara-
ma, apto 803, situado na Trav. Vileta, n°. 667, Pedreira, Belém/Pa.
Belém-Pa, 03 de outubro de 2022.
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá: Promotor de Justiça

Protocolo: 860615

eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo 
Nº 001634-125/2021-MP/1ªPJ/dcF/dH

a ProMoTora dE JUSTiÇa EM EXErcÍcio No 1º carGo da ProMoTo-
ria dE JUSTiÇa dE dEfESa doS dirEiToS coNSTiTUcioNaiS fUNda-
MENTaiS E dirEiToS HUMaNoS, dra. PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo 
araUJo, torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo 
nº 001634-125/2021-MP/1ªPJ/dcf/dH, 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 07/2022
data da instauração: 21/09/2022
objeto: acompanhar as providências a serem adotadas pela SEdUc, para 
proceder à reforma do imóvel onde funciona a EEEf Nuremberg Borja de 
Brito filho, que contemple a readequação de divisórias, reforma elétrica, 
reforma dos telhados, instalação de biblioteca, instalação do laboratório 
de informática, instalação do laboratório multifuncional e ainda, a climati-
zação das salas de aula, com vistas a se garantir condições adequadas de 
funcionamento.
Promotoria de Justiça: 1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE dEfESa doS di-
rEiToS coNSTiTUcioNaiS fUNdaMENTaiS E dirEiToS HUMaNoS
Promotora de Justiça: Patrícia de fátima de carvalho araujo.

Protocolo: 860619
eXtrato da Portaria de iNstaUraÇÃo do ProcediMeNto 

adMiNistratiVo Nº 17/2022-MP/3ªPJsiP
a 3ª Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará torna público a ins-
tauração do Procedimento administrativo nº 17/2022-MP/3ªPJSiP, que se 
encontra à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento administrativo: Nº 17/2022-MP/3ªPJSiP
data da instauração: 21 de setembro de 2022.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPa: lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: visa garantir o adequado tratamento de saúde à paciente Eliana 
Pinheiro de Sousa.
referência: SiMP 001224-094/2022.

Protocolo: 860610
eXtrato da Portaria Nº027/2022-MP/PJts

o Promotor de Justiça Titular de Terra Santa, com fundamento constitu-
cionais previstas no art. 129, inciso iii, da constituição da república, art. 
26, inciso i, da lei n° 8.625/93, art. 52, inciso Vi, da lei complementar 
Estadual 57/06, art. 9° da resolução n° 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Publico, art. 6º da constituição da república, e nos termos 
do art. 53 e 54 do Estatuto da criança e do adolescente, e as disposições 
da lei nº 9.394/90 (lei de diretrizes e Bases da Educação) nos termos do 
art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000570-043/2022, que se encontra 
a disposição na Promotoria de Justiça de Terra Santa, situada na TV. Santa 
Terezinha – centro – cEP: 68.285-000 Terra Santa – fone/ fax: (93)3538-
1554.
Portaria nº 027/2022-MP/PJTS
investigado: Secretaria Estadual de Educação (SEdUc)
assunto: Para acompanhar as providências adotadas pela Secretaria Es-
tadual de Educação (SEdUc) para garantir a regularidade na prestação 
de serviços públicos na Escola Estadual de Ensino Médio antônio cândido 
Machado, o que inclui a disponibilidade de professores, merendeiras, servi-
dores administrativos e demais profissionais em quantidade suficiente para 
atender a demanda da escola.
Guilherme lima carvalho- Promotor de Justiça

Protocolo: 860612
eXtrato de ata da 3ª sessÃo eXtraordiNÁria do 

coLÉGio de ProcUradores de JUstiÇa
data: 29/08/2022 (segunda-feira)
Horário: 10h
local: Plenário Virtual do colégio de Procuradores de Justiça do Estado do 
Pará
Presidência: Procurador-Geral de Justiça cesar Bechara Nader Mattar Ju-
nior
Secretária: Procuradora de Justiça ana Tereza do Socorro da Silva abucater
aSSUNToS
comparecimento:
Estiveram presentes os Excelentíssimos Senhores: cesar Bechara Nader 
Mattar Junior, Ubiragilda Silva Pimentel, luiz cesar Tavares Bibas, fran-
cisco Barbosa de oliveira, dulcelinda Pantoja, Marcos antônio ferreira das 
Neves, adélio Mendes, Maria da conceição de Mattos Sousa, leila Maria 
Marques de Moraes, Estevam Sampaio, Jorge rocha, Hezedequias Mesqui-
ta da costa, Maria célia filocreão Gonçalves, cândida de Jesus ribeiro do 
Nascimento, Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodri-
gues carvalho, Hamilton Nogueira Salame, Waldir Macieira da costa filho, 
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva e ana Tereza do Socorro da Silva abucater, 
Secretária do colégio de Procuradores de Justiça.
1. Assunto: Justificativas de falta.
Justificaram a ausência os Excelentíssimos Senhores: Manoel Santino Nas-
cimento Junior (viagem a serviço), raimundo de Mendonça ribeiro alves 
(por problemas técnicos na transmissão), cláudio Bezerra de Melo (consul-
ta médica), ricardo albuquerque da Silva (sessão TJE-Pa), Mario Nonato 
falangola (sessão TJE-Pa), Nelson Pereira Medrado (doente), Maria Tércia 
ávila Bastos dos Santos (doente).
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2. assunto: afastamento das funções ou da carreira.
Não compareceram: dr. antônio Eduardo Barleta de almeida e da dra. Ma-
riza Machado da Silva lima, ambos em licença para tratamento de saúde
3. assunto: comunicações da Secretaria.
Nada a consignar.
4. Processo nº 022/2022-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de orçamento. relator: Procurador de 
Justiça Hezedequias Mesquita da costa. assunto: aprovação da Proposta 
orçamentaria do Ministério Público do Estado do Pará para o exercício de 
2023.
Em votação, por unanimidade, deliberou o E. colégio pela aprovação da 
proposta orçamentária do MPPa para o exercício de 2023, nos termos do 
voto do relator. registrada a abstenção da dra. célia filocreão, por não ter 
assistido a manifestação do relator.
a sessão foi encerrada às 14 h.
Para constar, eu, ana Tereza do Socorro da Silva abucater, 
_________________________, Secretária do colégio de Procuradores de 
Justiça, redigi este extrato de ata que, depois de lido e achado conforme, 
será assinado pelo Presidente.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 860781
eXtrato da Portaria Nº 006/2022-MP/4ºPJ/atM

a 4ª Promotora de Justiça de altamira/Pa, com fundamento no artigo 127, 
caput, e ‘artigo 129, incisos ii e iii da constituição federal no artigo 25, in-
ciso iV, da lei n. 8.625/93; no artigo 8° da lei n. 7.347/85, torna pública a 
instauração de inquérito civil Público, sob n° SiMP 000326-803/2021, que 
se encontra à disposição na 4ª Promotoria de Justiça de altamira, situada 
na av. Brigadeiro Eduardo Gomes, Bairro Esplanada do Xingu, altamira/
Pará, fone (93) 3515-1744/1998.
Portaria nº 006/2022-MP/4ºPJ/aTM
autor: Ministério Público do Estado do Pará
assunto: apurar a prática de condutas vedadas previstas na resolução n.º 
170/2014 pelo coordenador do conselho Tutelar de altamira, no período 
compreendido entre janeiro de 2020 a outubro de 2022.
Monique Nathyane coelho Queiroz – Promotora de Justiça da infância e 
Juventude de altamira.

Protocolo: 860757
Portaria Nº 5744/2022-MP/PGJ

o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo Promotor de Justiça dr. PaUlo ricardo dE 
SoUZa BEZErra, que exerce suas atividades no 1º cargo da Promoto-
ria de Justiça criminal de ananindeua/Pa, para, nos termos do art. 28, 
do código de Processo Penal Brasileiro, atuar nos autos de nº 0803473-
44.2021.8.14.0006, na condição de longa manus da Procuradoria-Geral de 
Justiça, que prossiga com a demanda, para mais diligências, no intuito de 
formar sua opinio delicti e ofereça a competente denúncia, se assim enten-
der, ou requeira o arquivamento, após esgotadas as diligências, em razão 
das fundamentações apresentadas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 04 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 861046
Portaria N.º 042/2022-MP/cGMP

coNSidEraNdo as atribuições da corregedoria-Geral do Ministério Públi-
co, capituladas no artigo 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica Nacional 
do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e artigo 30, caput, da 
lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Público do 
Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a proximidade do treinamento e subsequente implanta-
ção do Sistema de automação da Justiça para Ministérios Públicos (SaJ MP) 
na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de Belém, período em que coincidirá com a correição ordi-
nária nos cargos de Promotor de Justiça dessa unidade ministerial;
coNSidEraNdo a quantidade de cargos a serem submetidos à correição 
ordinária disciplinada na Portaria n.º 037/2022-MP/cGMP, no período de 
07 a 11/11/2022;
coNSidEraNdo a recomendação de caráter Geral cNMP-cN n.º 02, de 
21 de junho de 2018 (recomendação de aracajú), que dispõe parâmetros 
para avaliação da resolutividade e da qualidade da atuação dos Membros e 
das Unidades do Ministério Público pelas corregedorias-Gerais;
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de reorganização das ativi-
dades correcionais no período em questão, visando garantir a adequada 
atuação desta corregedoria-Geral, rESolVE:
SUSPENdEr a realização de correição ordinária nos cargos de Promotor 
de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa 
de Belém, prevista na Portaria n.º 037/2022-MP/cGMP, de 11/08/2022, 
publicada no doE de 12/08/2022, que será programada em data oportuna.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará.
Belém-Pa, 04 de outubro de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 861101

Portaria Nº 5711/2022-MP/PGJ
coNSidEraNdo o § 2º do art. 6º da lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual do Exercício de 2022, que estabelece que 
as aberturas de créditos suplementares das dotações orçamentárias dos 
órgãos dos Poderes Executivo, legislativo, Judiciário, do Ministério Público, 
da defensoria Pública e dos demais órgãos constitucionais independentes, 
referidas neste artigo, serão autorizadas por ato próprio dos seus respec-
tivos representantes.
r E S o l V E:
art. 1º - fica autorizado a suplementação no valor de r$ 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais), para atender a programação do orçamento vigente 
do Ministério Público do Estado do Pará, na forma abaixo discriminada:
 

ProG. de NatUr.
Ft Pi

VaLor

traBaLHo da desP. soLicit.

     

12101.03.128.1494.8943 449052 .0101 1000128943E 150.000,00 

     

ToTal da SUPlEMENTaÇÃo  150.000,00 

art. 2º - os recursos necessários à viabilização da suplementação mencio-
nada no art.1º da presente Portaria ocorrerão por conta da anulação par-
cial das dotações consignadas no orçamento vigente do Ministério Público 
do Estado do Pará.
art. 3º - consideram-se recursos para o atendimento do disposto no artigo 
anterior da presente Portaria, desde que não comprometidos, o estabeleci-
do no inciso iii, § 1º, do art. 43, da lei federal Nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, conforme discriminação a seguir:
 

ProG. de NatUr.
Ft Pi

VaLor

traBaLHo da desP. soLicit.

     

12101.03.128.1494.8943 339030 .0101 1000128943c 150.000,00 

     

     

ToTal do caNcElaMENTo    150.000,00
 
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 03 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 860938
eXtrato da Portaria Nº 016/2022/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 nº001263-921/2022/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 016/2022/MP/PJaB
Polo Passivo: Maria luisa dos Santos
assunto: “acompanhar o cumprimento das políticas públicas relacionadas a 
situação de vulnerabilidade vivenciada pela idosa Maria luisa dos Santos”
adriana Passos ferreira – Promotora de Justiça

Protocolo: 860859
eXtrato de arQUiVaMeNto do iNQUÉrito ciViL 

Nº 000341-151/2020-MP/6ªPJdPPMa.
o Promotor de Justiça aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE, titular do 6º 
cargo da Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Mo-
ralidade administrativa de Belém, torna público que promoveu o arqui-
vamento do inquérito civil nº 000341-151/2020-MP/6ªPJdPPMa, devido 
tratar-se de denúncia anônima.
Objeto: Apurar especificamente possíveis irregularidades na execução do 
convênio n° 006/2014-SETUr, celebrado entre a Secretaria de Estado de 
Turismo (SETUR) e a Prefeitura Municipal de Santarém, com a finalidade 
de repasse de recursos para a construção de Balsa com banheiros públicos 
para uso no balneário de alter do chão.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa.

Protocolo: 860856
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MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 006/2022 
o Município de abaetetuba/Pa, através da comissão Permanente de lici-
tação torna público que realizará licitação na Modalidade Tomada de Preço do 
Tipo Menor Preço Global, pelo regime de execução indireta, empreitada por preço 
unitário. objeto: contratação de Empresa Especializada Para revitalização do 
Hospital Municipal São Bento no Município de abaetetuba/Pa, conforme convê-
nio nº 48/2022, firmado Entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública e a Pre-
feitura Municipal de abaetetuba. o certame será realizado no dia 25/10/2022, às 
08:30hs na sala da comissão Permanente de licitação (cPl), sito a rua Siqueira 
Mendes, 1359, Bairro centro - abaetetuba/Pa. o Edital está à disposição dos in-
teressados nos endereços (http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao), no Portal da 
Prefeitura de abaetetuba (https://www.abaetetuba.pa.gov.br), via e-mail (lici-
ta2@abaetetuba.pa.gov.br) ou na Sala da cPl no horário de 08 às 14h. charles 
cezar tocantins de souza - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 860969

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
retiFicaÇÃo

Nas edições circuladas no dia 05/08/2022, nos jornais: d.o.U, seção 
3, nº 148, pág.279; doE/Pa, nº 35.069, pág. 117; diário do Pará, folha 
Economia, B8, referente ao resultado da licitação e Homologação da ade-
são nº 014/2022, oNde se LÊ: r$ 717.713,74 (setecentos e dezessete mil, 
setecentos e treze reais e setenta e quatro centavos) LÊ-se: r$ 717.793,74 
(setecentos e dezessete mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e 
quatro centavos). raphael thiago silva sereni - secretário Municipal 
de Meio ambiente.

Protocolo: 860968

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
resULtado FiNaL toMada de PreÇos N.º 011/2022

a comissão Permanente de Licitação, informa aos interessados o resulta-
do final da Tomada de Preços n.º 011/2022. Empresa Vencedora: EXEcUTiVa 
coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda - EPP, valor r$ 1.500.769,10 (um milhão, 
quinhentos mil, setecentos e sessenta e nove reais e dez centavos).

afuá/Pa, 28 de setembro de 2022
rosiLeY caNeLa de MeLo

Presidente da comissão Permanente de licitação
resULtado FiNaL toMada de PreÇos N.º 012/2022

a comissão Permanente de Licitação, informa aos interessados o resulta-
do final da Tomada de Preços n.º 012/2022. Empresa Vencedora: EXEcUTiVa 
coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda - EPP, valor r$ 407.393,36 (quatrocentos e 
sete mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos).

afuá/Pa, 28 de setembro de 2022
rosiLeY caNeLa de MeLo

Presidente da comissão Permanente de licitação
1° terMo aditiVo  

acrÉsciMo de VaLor ao coNtrato N.º 1.802/2021 
tomada de Preços n.º 007/2021/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE afUá e a empresa caNTUária & cia lTda - ME.
o valor acrescentado é de r$ 33.335,20 (trinta e três mil, trezentos e trinta e 
cinco reais e vinte centavos. o valor global do contrato administrativo passará 
para r$ 314.221.71 (trezentos e quatorze mil, duzentos e vinte e um reais e 
setenta e um centavos). ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY 
saLoMÃo.

Protocolo: 860971

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 3011/2022 
após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal,infra-assinado, com base no art. 38, inciso Vii, c/c art. 43, inciso 
Vi, da lei n°. 8.666/93, resolve: 1.HoMoloGar o processo licitatório em 
destaque, do tipo menor preço, que tem por objeto a execução da seguinte 
obra: retomada da obra de construção do novo Terminal rodoviário de Bar-

carena. 2.adJUdicar o objeto do certame à empresa: o. Souto Pantoja & 
cia ltda, inscrita no cNPJ sob o n°. 24.342.692/0001-14, com o valor de r$ 
1.710.712,15 (um milhão, setecentos e dez mil, setecentos e doze reais e 
quinze centavos). 3.dETErMiNar que sejam adotadas as medidas cabíveis 
para contratação da referida empresa, conforme item 18 do edital. José re-
nato ogawa rodrigues - Prefeito Municipal.

resULtado de JULGaMeNto
coNcorrÊNcia N° 3012/2022 

a cPL da Prefeitura Municipal de Barcarena torna público o resultado de 
julgamento do processo licitatório em destaque, cujo objeto é a execução da 
seguinte obra: construção do píer em concreto armado na praia do caripi, 
município de Barcarena/PA. Empresa habilitada e com proposta classificada 
com o respectivo valor: PPB Engenharia ltda, cnpj n° 22.911.135/0001-41, 
- r$ 2.986.309,99 (dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil, trezentos 
e nove reais e noventa e nove centavos). a comissão de licitação declarou a 
empresa retromencionada como vencedora da licitação, conforme resultado 
proferido e lavrado na ata da sessão pública de abertura da proposta, de 4 de 
outubro de 2022, visto que, foi a única empresa habilitada no certame e que 
atendeu a todos os requisitos concernentes a classificação de proposta esta-
belecidos no edital, nos termos do item 15, subitem 15.3.1 e item 16, subitem 
16.14, do edital; e art. 43, incisos iV e V, da lei n°. 8.666/93. Waldemar 
cardoso Nery Junior - Presidente da cPL.

Protocolo: 860973

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
aViso de ratiFicaÇÃo - iNeXiGiBiLidade Nº. 1049/2022 FMs

Processo administrativo n° 101/2022 FMs - objeto: contratação de as-
sinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela 
administração Pública, para a formação de Preços de referência em Proces-
sos licitatórios do fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo - Pa - contratada: 
NP TEcNoloGia E GESTao dE dadoS lTda - cNPJ: 07.797.967/0001-95, 
no valor de r$ 10.865,00 (dez mil e oitocentos e sessenta e cinco reais) - 
Data da Ratificação: 28/09/2022 - Base Legal: Art. 25, Inciso I, da Lei Federal 
nº 8.666/93 - Brasil Novo (Pa), 28 de setembro de 2022 - elysson Leonarde 
Kloss - secretário Municipal de saúde.

eXtrato de coNtrato iNeXiGiBiLidade Nº. 1049/2022 FMs
Partes: coNTraTaNTE - PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraSil NoVo/fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE: coNTraTada - NP TEcNoloGia E GESTao dE dadoS 
lTda - cNPJ: 07.797.967/0001-95; oBJETo: contratação de assinatura anual 
de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela administração 
Pública, para a formação de Preços de referência em Processos licitatórios do 
fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo - Pa, conforme o Processo de inexi-
gibilidade nº 1049/2022 fMS, contrato N° 152/2022 fMS; fUNdaMENTaÇÃo 
lEGal: art. 25, inciso i, da lei federal nº 8.666/93; ViGÊNcia: 29/09/2022 
até 28/09/2023; Valor coNTraTado r$: 10.865,00 (dez mil e oitocentos e 
sessenta e cinco reais); foNTE dE rEcUrSoS: 10.122.0004.2.023 - Manuten-
ção da Secretaria Municipal de Saúde; outros serv. de terceiros pessoa jurídica: 
3.3.90.39.00; aSSiNaTUra do coNTraTo: 29 de setembro de 2022, elysson 
Leonarde Kloss - secretário Municipal de saúde.

eLYssoN LeoNarde KLoss
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 860975

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

extrato de 2º aditivo ao contrato nº. 182/2022 - origem disPeNsa 
de LicitaÇÃo Nº 017/2022-disP.
coNtrataNte - o MUNiciPio dE BraSil NoVo. coNTraTado: aNE Ka-
roliNE a. GoMES EirEli, cNPJ/Mf nº 12.631.005/0001-00. Valor do adi-
TiVo, r$ 21.220,95 (vinte e um mil duzentos e vinte reais e noventa e cinco 
centavos). oBJETo: iNclUSÃo dE SErViÇoS E MUdaNÇa No laYoUT do 
ProJETo rEfErENTE ao coNTraTo Nº 182/2022. data da assinatura do 
aditivo 18.08.2022. Weder MaKes carNeiro-Prefeito Municipal de 
Brasil Novo.

Protocolo: 860978

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato/ FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

contrato nº. 302/2022 - PB coNSTrUTora EirEli, cNPJ: 43.914.098/0001-
03. Processo de licitação nº 062/2022-cPl, Tomada de Preço nº 009/2022. 
objeto: construção de três salas de aulas na Escola osvaldo carlos Gama 
agrovila na Vila Estela do Pará, zona rural, Município de cumaru do Norte. 
Valor total r$ 278.875,25. Vigência: 03/10/2022 a 31/12/2022. augusta 
elias. secretária Municipal de saúde.

Protocolo: 860980
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURRALINHO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo/Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo Nº2025/2022- PMc
toMada de PreÇo N°. 2/2022-007-/PMc

o Município de curralinho, através da Prefeitura Municipal de curralinho, 
com sede na aV Jarbas Passarinho, Bairro centro, através da comissão Per-
manente de licitação, TorNaM PÚBlico que, conforme autorização do Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito Municipal, fará a abertura da Tomada de Preço N°. 
2/2022-007 /PMc conforme abaixo:
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar SEr-
ViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE 03 (TrÊS) EScolaS PadrÃo coM TrÊS SalaS 
dE aUla Na ZoNa rUral do MUNicÍPio dE cUrraliNHo, ESTado do Pará,
criTÉrio dE JUlGaMENTo: Menor Preço Global.
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada.
aBErTUra: 21 de oUTUBro de 2022.
Horário: 09:00horas 30 minutos.
local: Prédio da Prefeitura Municipal de curralinho, sito á avenida Jarbas 
Passarinho , n°.01.
disPoNiBiLidade do editaL e seUs aNeXos: site do TcM http:// www.
tcm.pa.gov.br (Geo obras) e presencialmente mediante apresentação de mí-
dia (cd-r, dVd-r ou Pendrive) gravação gratuita, na sede da PMc (setor de 
licitações), sito à avenida jarbas passarinho,01, Bairro centro - curralinho/
Pa, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8horas00minutos as 14horas00minutos.
informações: curralinholicitao@ygmail.com.br
oBS; Será cobrada uma taxa de r$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dispõe o artigo 
32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o Edital na forma impressa.

curralinho/Pa, 03 de outubro de 2022.
clayton Brasil oliveira

comissão de licitação-Presidente
Protocolo: 860981

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico N° 018/2022 
objeto: aquisição de insumos (cimento, areia, Brita e Placa de obra) 
para obra de pavimentação em blokret sextavados nas Vilas: ametista e 
Bom Jesus no Município de floresta do araguaia, conforme convênio nº 
134/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Es-
tado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SEdoP e o Município 
de floresta do araguaia/Pa. Homologado em: 28/09/2022. Vencedor(es): 
T r Nascimento ferreira & cia ltda, cNPJ: 39.355.824/0001-10. Valor r$ 
662.808,15. Mojorri c. s. a. santiago - Prefeita.

Protocolo: 860982

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 2022/011-d coNTraTo Nº 058/2022-cPl-SEMSa-d oBJETo 
coNTraTaÇÃo EMErGENcial dE PESSoaS fÍSicaS/JUrÍdicaS Para PrES-
TaÇÃo dE SErViÇoS MÉdicoS (clÍNico GEral). coNTraTaNTE: SEcrE-
Taria MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrESa: riBEiro 
E riBEiro SErViÇoS MÉdicoS lTda cNPJ: 25.405.921/0001-65 Valor: r$ 
780.000,00 ViGÊNcia do coNTraTo: 01/09/2022 a 28/02/2023. Nazianne 
Barbosa Pena - secretária Municipal de saúde.

Protocolo: 860983

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo PreseNciaL Nº 021/2022/pmj/srP/PP

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados 
que realizará no dia 20/10/2022, às 09:00h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Presencial nº 021/2022/PMJ/SrP/PP, tipo menor preço por 
item, objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTa-

ÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM locaÇÃo dE TraTor ESTEira, Para 
aTENdiMENTo daS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE UrBa-
NiZaÇÃo, TraNSPorTE E liMPEZa UrBaNa do MUNicÍPio dE JacarEa-
caNGa-Pa. o edital estará disponível nos sites do Município, https://jacarea-
canga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@
gmail.com. abel Lima da silva-Pregoeiro.

Protocolo: 860985

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetÔNico Nº 033/2022/pmj/srP/Pe

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados 
que realizará no dia 20/10/2022, às 08:30h (horário de Brasília), licitação 
sob modalidade Pregão Eletrônico nº 033/2022/PMJ/SrP/PE, tipo menor pre-
ço por item, objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE 
SErViÇoS coNTÍNUoS dE TraNSPorTE dE ProfESSorES, SErVidorES 
adMiNiSTraTiVoS E PoPUlaÇÃo iNdÍGENa EM GEral, dESTiNadoS a 
SEcrETaria dE EdUcaÇÃo, SEcrETariaS E PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
JacarEacaNGa-Pa. o edital estará disponível nos sites do Município, https://
jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, https://www.portaldecompras-
publicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail jacareacanga-
cpl21@gmail.com. abel Lima da silva-Pregoeiro.

Protocolo: 860986

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 495/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 23.638/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 127/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição de materiais permanentes e hospitais de Marabá (HMM/HMi) 
e unidades vinculadas ao fundo Municipal de Saúde. Empresa: HiPErfar 
MaTEriaiS HoSPiTalar E MEdicaMENToS lTda, inscrita no cNPJ sob nº 
36.028.477/0001-22. Valor: r$ 2.863,50 (doiS Mil, oiTocENToS, ciN-
QUENTa rEaiS E ciNQUENTa cENTaVoS). dotações orçamentárias: 10 302 
0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, Elemento de 
despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. daTa da aS-
SiNaTUra 30 de setembro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - se-
cretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 860988

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 055/2022-
ceL/PMM, Processo n° 20.973/2022-PMM, objeto: PrESTaÇÃo coNTi-
NUada dE SErViÇoS rEMoToS dE aSSESSoria TÉcNica ESPEcialiZada 
ao rPPS - rEGiME PrÓPrio dE PrEVidÊNcia Social, conforme Edital e 
seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa: aBcPrEV GESTÃo E 
forMaÇÃo PrEVidENciariaS lTda, cNPJ: 16.778.036/0001-30, vencedora 
com o valor: r$ 75.000,00. assinatura: em 04/10/2022, iPaseMar - NiL-
VaNa MoNteiro saMPaio XiMeNes - Presidente.

Protocolo: 860989

eXtrato ao coNtrato Nº 475/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 14.684/2022-PMM, autuado na modalidade 
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 046/2022-ceL/seVoP/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 077/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUiSiÇÃo 
dE fErraGENS Para coNSTrUÇÃo para atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de Viação e obras Públicas. Empresa: iBiZa EMPrEENdiMEN-
ToS coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 18.559.714/0002-80; Valor r$ 
148.898,96 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais 
e noventa e seis centavos), assinatura 22/09/2022, Vigência: 01/09/2023. 
Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 476/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 18.606/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na mo-
dalidade PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 055/2022-ceL/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 083/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial dE rEVESTiMENTo para atender as necessidades da Secreta-
ria Municipal de Viação e obras Públicas. Empresa: iBiZa EMPrEENdiMEN-
ToS coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 18.559.714/0002-80; Valor r$ 
97.993,75 (noventa e sete mil. novecentos e noventa e três reais e setenta e 
cinco centavos), assinatura 22/09/2022, Vigência: 01/09/2023. Fábio car-
doso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 860997

eXtrato do QUarto terMo 
aditiVo ao coNtrato Nº 177/2018-seMed/PMM  

Processo Licitatório nº. 53.586/2017-PMM, Modalidade Pregão Pre-
sencial nº 078/2017-cPL/PMM. objeto do contrato original: forNEci-
MENTo dE licENÇa dE USo, iMPlaNTaÇÃo, TrEiNaMENTo, MaNUTENÇÃo 
E aTUaliZaÇÕES corrETiVaS E EVolUTiVaS dE SofTWarE Para GES-
TÃo EScolar aPlicado EXclUSiVaMENTE ao SETor PÚBlico, ViSaNdo 
aTENdEr ÀS UNidadES dE ENSiNo da rEdE E SEcrETaria MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo - SEMEd. objeto do aditivo: Prorrogar o prazo do contrato original 
n° 177/2018-SEMED/PMM, por mais 12 (doze) meses, ficando vigente até 
04/10/2023. contratada: E. P. SaraiVa - ME. cNPJ: 02.967.964/0001-39. 
assinatura: 03/10/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal 
de educação.

Protocolo: 860998
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aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 099/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 24.882/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo 
de disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 19/10/2022. Horário: 
09:00 (horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE iTENS dE caMa, MESa E BaNHo dE acordo coM 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social, 
ProTEÇÃo E aSSUNToS coMUNiTárioS - SEaSPac E doS ProGraMaS 
E ProJEToS ViNcUladoS a ESTa SEcrETaria. UaSG: 927877. Íntegra do 
Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/
PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, 
lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: 
(94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou 
pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 04/10/2022. LUciMar 
da coNceiÇÃo costa de aNdrade - Pregoeira cPL/PMM. Portaria nº 
831/2022-GP.

Protocolo: 861000

aVisos de aBertUra de LicitaÇÕes
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 101/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 23.591/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 20/10/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coN-
TraTaÇÃo dE forNEciMENTo dE rEfEiÇÕES ProNTaS TiPo “MarMiTEX” 
Para aTENdEr a SEcrETaria dE SaÚdE E dEMaiS UNidadES ViNcUla-
daS. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/
pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na 
avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, 
cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.
pa.gov.br. Marabá (Pa), 04/10/2022. aNtoNia Barroso Mota GoMes - 
Pregoeira cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 100/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 22.839/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 19/10/2022. Horário: 09:00 (ho-
rário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSi-
ÇÃo dE caMiSaS coloridaS Para aS aÇÕES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaÚdE E UNidadES ViNcUladaS. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: 
https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício 
Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subso-
lo, 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), 04/10/2022. rodriGo soUsa 
Barros - Pregoeiro cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 861001

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 050/2022-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 19.969/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNS-
TrUÇÃo do dEPÓSiTo SoB laVaNdEria do HMM - HoSPiTal MUNiciPal 
dE MaraBá, localiZado Na folHa 17, QUadra ESPEcial, NÚclEo NoVa 
MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; ad-
judicado e Homologado a empresa GalVÃo SilVESTrE ENGENHaria lTda, 
inscrita no cNPJ 28.926.233/0001-39, vencedora com o Valor ToTal: r$ 
343.005,57. assinatura: em 04/10/2022, secretÁrio MUNiciPaL de saÚ-
de - iNteriNa - MoNica BorcHart NicoLaU - secretário.

Protocolo: 860991

eXtrato ao coNtrato Nº 492/2022/seMad 
Processo administrativo nº 20.535/2022/PMM, autuado na modali-
dade PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 061/2022-ceL/PMM, que gerou 
a ata de registro de Preços Nº 0912022-cEl/SEVoP/PMM objeto: aquisição 
de Móveis Planejados para a Secretaria Municipal de agricultura; Empresa V G 
dE SoUSa fErrEira - cNPJ: 23.912.114/0001-03; Valor dE r$ 187.999,88 
(cento e oitenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito 
centavos), assinatura 04/10/2022 Vigência: 31/12/2022. 
José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 860992

eXtrato ao coNtrato Nº 490/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 18.606/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado 
na modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 055/2022-cEl/SEVoP que ge-
rou a ata de registro de Preços Nº 038/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE rEVESTiMENTo, Empresa: KElfoNTE iNdUSTria E 
coMErcio dE MaTErial ElÉTrico EirEli, cNPJ nº 32.371.749/0001-31; 
Valor r$ 53.315,00 (cinquenta e três mil, trezentos e quinze reais), assinatu-
ra 03/10/2022, Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário 
de obras.

Protocolo: 860993

eXtrato ao coNtrato Nº 007/2022/iPaseMar 
Processo administrativo nº 20.917/2022-PMM, autuado na modalidade 
diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 028/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada NoS SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE 
ProGraMaS dE ESTáGio No MUNÍciPio dE MaraBá. Empresa: cENTro 
dE iNTEGraÇÃo EMPrESa-EScola - ciEE, cNPJ Nº 61.600.839/0001-55; 
Valor: r$ 47.376,00 (quarenta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais); 
assinatura: 01/09/2022; Vigência: 01/09/2023, sra. Nilvana Monteiro 
sampaio Ximenes, Presidente.

Protocolo: 860994

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00067 

objeto: contratação de empresa prestadora para serviços de ornamenta-
ções, festividades e buffet para atender as ações da Secretaria Municipal de 
Educação. data de abertura: 19/10/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital 
deverá ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspublicas.com.
br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da 
PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 04/10/2022. diego Gui-
marães Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 861002

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público a 
quem possa interessar que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 027/2022. objeto: aquisição de Bicicleta Escolar aro 20 com capacete 
Escolar tipo a e Kit Banda 2 (padrão fNdE).Tipo menor preço por item.a 
audiência pública ocorrerá no dia 19/10/2022, às 09h , no https://compras-
governamentais.gov.br/. a integra do edital poderá ser adquirida no mesmo 
endereço ou no portal da transparência do Município https://placas.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/. Shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Oficial.

aVisode adiaMeNto 
a Prefeitura Municipal de Placas, coMUNica aos interessados que a To-
Mada dE PrEÇo nº 009/2022, tendo como objeto: construção da casa de 
conselho no Município de Placas/Pa.,datado para o dia, 06 de outubro de 
20229h será adiado, a abertura do mesmo passa a ser dia 24de outubro de 
2022 às 9h, por razões técnicos administrativos. cleidiane da silva Mota - 
Presidente da cPL - Portaria nº037/2022.

eXtrato de terMo aditiVo 
esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato nº 20210207. contratante: Prefei-
tura Municipal de Placas, cNPJ 01.611.858/0001-55 contratado: W r P ar-
mques Eireli cNPJ 22.814.959/0001-01. objeto do contrato: contratação de 
Empresa Para Executar a construção de Muro do Estádio Municipal de Placas: 
alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, nos termos 
do art. 57, inciso i da lei 8.666/93 Vigência 01 de março de 2022 até 29 
de maio de 2022. data de assinatura 24 de novembro de 2021. dotação 
orçamentária: 1514.278120781.1.023implantação e modernização infra- es-
trutura esportiva Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações.
ordenador responsável: Leila raquel Possimoser - Prefeita.
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20210215. contratante: Prefei-
tura Municipal de Placas, cNPJ 01.611.858/0001-55. contratado: NP capa-
citação e Soluções Tecnologicas ltdas cNPJ 07.797.797/0001-95. objeto do 
contrato: contratação de ferramenta de Pesquisas e comparação de preços 
praticados pela administração Pública: alteração: Prorrogação do prazo de 
vigência do contrato original, nos termos do art. 57, inciso i da lei 8.666/93. 
Vigência15 de outubro de 2022 até 15de outubro de 2023 data de assinatura 
04 de outubro de 2022: portanto o valor contratual sofrerá a partir da assi-
natura do presente termo aditivo em decorrência da prorrogação de prazo o 
valor de r$9.875,00 (nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais), assim, o 
valor do contrato que era r$9.875,00 (nove mil, oitocentos e setenta e cinco 
reais), passa a ser de r$ 19.750,00 (dezenove mil setecentos e cinquenta 
reais), o que corresponde ao acréscimo de prazo do valor contratual. Leila 
raquel Possimoser - Prefeita Municipal.

Protocolo: 861003

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de terMo aditiVo

esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20220112. contratante: fundo 
Municipal de Saúde de Placas 12.566.342/0001-52. contratada (o) aumed 
Hospitalares ltda Me cNPJ 26.332.803/0001-37. objeto do contrato: aqui-
sição de Matéria Técnico Hospitalar, Material odontológico E insumo labora-
torial Para atender as Necessidades do fundo Municipal de Saúde de Placas 
Pará.: alteração: aumento de quantitativo do contrato original, nos termos do 
art. 65, inciso i da lei 8.666/93 o valor contratual sofrerá a partir da assina-
tura do presente termo aditivo em decorrência do acréscimo de quantidade. 
assim, o valor do contrato que era de r$r$ 202.980,44 (duzentos e dois mil, 
novecentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos)sofrerá acréscimo 
em valor de r$ 49.502,57 (quarenta e nove mil quinhentos e dois reais e 
cinquenta e sete centavos) assim o valor total do contrato passa a ser de r$ 
252.483,01 (duzentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e oitenta e três 
reais e um centavos). Gilberto Bianor dos santos Paiva.

Protocolo: 861005
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PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 10º Termo aditivo ao contrato nº 20173001. contratante: fundo 
Municipal de Educação contratado: Empreiteira E representação Galvão ltda 
- cnpj Nº 84.151.570/0001-72. objeto: contratação de Empresa Especiali-
zada Para Executar obra de construção de 01 (Uma) Unidade de Educação 
infantil Na Zona Urbana, conforme Tc/Pac2 07286/2013. alteração: Pror-
rogação do prazo de vigência do contrato original, nos termos do art. 57, 
inciso i da lei 8.666/93 Vigência 29 de Setembro de 2022 até 27 de Março 
de 2023. data de assinatura 12 de setembro de 2022 dotação orçamentária: 
12.365.0412.10.47 - construção Unidade do Proinfrancia dotar o ensino in-
fantil de espaço físico 44.90.51.00 - obras e instalações. ordenador: ana 
Patrícia Galucio sousa - sec. de educação.

esPÉcie: 10º Termo aditivo ao contrato nº 20173002. contratante: fundo 
Municipal de Educação. contratado: Empreiteira E representação Galvão ltda 
- cnpj Nº 84.151.570/0001-72. objeto: contratação de Empresa Especializa-
da Para Executar obra Pac 2-creche/Pré-Escola 004 construção de 01 (Uma) 
Unidade de Educação infantil Na Zona Urbana conforme Tc/Pac2 07286/2013, 
Na rua otaviano ferreira de Macedo, S/Nº Bairro alto Pará - Esquina com 
rua 01 Na cidade de Placas/Pa. alteração: Prorrogação do prazo de vigência 
do contrato original, nos termos do art. 57, inciso i da lei 8.666/93 Vigência 
29 de Setembro de 2022 até 27 de Março de 2023. data de assinatura 12 de 
setembro de 2022. dotação orçamentária: 12.365.0412.10.47 - construção 
Unidade do Proinfrancia dotar o ensino infantil de espaço físico 44.90.51.00 - 
obras e instalações. ordenador responsável: ana Patrícia Galucio sou-
sa - sec. de educação.

Protocolo: 861006

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

 
PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ

o Município de santa Barbara do pará, torna público o aViSo dE rETifica-
ÇÃo do aViSo dE ProrroGaÇÃo do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0035/2022 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
áGUa MiNEral E VaSilHaMES GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo-GlP 13 KG, 
oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E 
FUNDOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA publicado no diário oficial 
do estado página 84, Segunda-feira, 03 dE oUTUBro dE 2022, aonde se lê 
Para o dia 06/09/2022 às 14:00 Leia-se: Para o dia 06/10/2022 às 14:00.

MarcUs LeÃo coLares-Prefeito Municipal.
Protocolo: 861007

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo deserta

toMada de PreÇos Nº 010-2022-PMsiP.
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público a inexis-
tência de interessados em participar da sessão pública na Modalidade Tomada 
de Preços, realizada no dia 04 de outubro de 2022, as 09:30h, que tem como 
objeto a contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão da 
construção da Escola do Bairro do Triângulo do Município de Santa izabel do 
Pará; por este motivo a licitação foi declarada deserta.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrESidENTE da cPl/PMSiP.

Protocolo: 860785

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

.

PeGrÃo eLetrÔNico Nº 0014/2022
a comissão Permanente de Licitações do Município de santa Maria das 
Barreiras-Pa, vem informar que Pregão Eletrônico nº 0014/2022, do tipo 
menor preço por item, para atender o coNVÊNio Nº 175/2022 - SETraN-Mu-
nicípio, que teve como objeto a aquisição de combustível do tipo Óleo diesel 
S-10. Modo de disputa: aberto. com data, local e Hora da abertura, marca-
dos para: 29/08/2022, iNTErNET: www.portaldecompraspublicas.com.br, as 
10:00hs, foi considerada fracaSSada, tendo em vista o não não atendimen-
to das exigências do edital e anexo, e, nem dos interesses da administração.

Santa Maria das Barreiras-Pa, 29 de setembro de 2022.
Jucivaldo Barbosa da silva-Pregoeiro

Protocolo: 861008

PeGrÃo eLetrÔNico Nº 0014/2022
a comissão Permanente de Licitações do Município de santa Maria 
das Barreiras-Pa, vem rEPUBlicar, o Pregão Eletrônico nº 0014/2022, 
do tipo menor preço por item, para atender o coNVÊNio Nº 175/2022 - SE-
TraN-Município, que tem como objeto a aquisição de coMBUSTÍVEl do TiPo 
ÓlEo diESEl S-10. Modo de disputa: aberto. data, local e Hora da abertura: 
14/10/2022, internet: www.portaldecompraspublicas.com.br, as 09:00hs. re-
tirada do Edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitacoes.convenios.
smbpa@gmail.com, www.santamariadasbarreiras.pa.gov.br ou sala da cPl.

Santa Maria das Barreiras-Pa, 29 de setembro de 2022.
Jucivaldo Barbosa da silva-Pregoeiro

Protocolo: 861009

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
retiFicaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referente 
ao aviso de licitação Pregão eletrônico 032/2022, circulada no d.o.U. seção 
3 Pág. 230, sexta-feira, 30 de setembro de 2022; doE/Pa Pág. 106sexta-
feira, 30 de setembro de 2022; diário do Pará Pág. B10, sexta-feira, 30 de 
setembro de 2022, cujo objeto: aquisição de 01(um) trator, objetivando aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de agricultura e abastecimento 
do Município de Santa Maria do Pará/Pa, em conformidade com o convênio 
850051/2017celebrado Entre Ministério de desenvolvimento regional e o Mu-
nicípio de Santa Maria do Pará/Pa. oNdE SE lÊ: Sessão de recebimento de 
propostas, análise e julgamento será em 13 de outubro de 2022 por meio do 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br Uasg: 980531,às 
09:00hs. lEia-SE: Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será em 14 de outubro de 2022 por meio do endereço eletrônico www.com-
prasgovernamentais.gov.br Uasg: 980531, às 12:00hs. carlos cleberson 
Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 861010

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: carta coNVite N° 1/2022-2206001-cc-PMsat
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM EXEcUÇÃo dE 
SErViÇoS dE ENGENHaria Para PaViMENTaÇÃo EM BlocKrET, calÇa-
MENTo E drENaGENS Na rUa ProJETada da ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio 
dE SaNTo aNTÔNio do TaUá.
coNTraTada: STarT locaÇÃo dE MáQUiNa E SErViÇoS lTda, cNPJ: 
27.479.602/0001-20.
coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 0807001-cc-PMSaT- no valor Global de r$ 
331.527,40 (Trezentos e Trinta e Um Mil e Quinhentos e Vinte e Sete reais e 
Quarenta centavos).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal lei federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores
daTa dE aSSiNaTUra: 08 de julho de 2022.

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal de Santo antônio do Tauá

Protocolo: 861012

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo caetaNo de odiVeLas
aViso de adiaMeNto 

toMada de PreÇo srP Nº 005/2022-PMsco 
Proc. adMiNistratiVo Nº 01209001/22 

o Município de são caetano de odivelas através da Prefeitura Muni-
cipal, por intermédio do Presidente da comissão Permanente de licitação, 
torna público, para conhecimento dos interessados na licitação em epigrafe 
o adiamento de abertura da ToMada dE PrEÇo Nº 005/2022-PMSco, ob-
jeto: obtenção de proposta mais vantajosa para a administração, relativa à 
Construção de Anfiteatro Municipal, localizado na Praça Juiz Cláudio Henrique 
rendeiro, Bairro: centro, S/n - No município do Município de São caetano 
de odivelas/Pa através do coNVENio/SEdoP nº 109/2022, que teria sua 
abertura para o dia 12/10/2022 às 10:00hs, que fora adiada a sessão de 
abertura desta para o dia 20/10/2022, às 10:00hs. A Justificativa alusiva ao 
adiamento se dá ao fato de que o certame estava marcado no dia do feriado 
nacional de Nossa Senhora da conceição aparecida. Grijalme da costa car-
neiro -Presidente da cPL.

Protocolo: 861013
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
aViso de PraZo de reaBertUra de LicitaÇÃo

o Município de são Geraldo do araguaia-Pa, torna público que a reabertu-
ra do Processo Tomada de Preços 2/2022-003, será realizada no dia 11 de outu-
bro de 2022 as 09:00hs. São Geraldo do araguaia - Pa, 04 de outubro de 2022. 
Presidente - roberto ednamits dos santos - cPL - PMsaGa.

Protocolo: 861014

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DA PONTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo da PoNta
aViso de LicitaÇÃo reVoGada

a Prefeitura Municipal de são João da Ponta/Pa torna pública a rEVo-
GaÇÃo da Tomada de Preços 2/2022-0003/PMSJP, cujo objeto é objeto é re-
forma e adequação do centro de Saúde Especial do município de São João da 
Ponta/Pa. data da abertura: 05/10/2022. Hora: 09h:00min. Em decorrência 
de erro no instrumento convocatório. Floriano de Jesus coelho. Prefeito 
Municipal.

Protocolo: 861015

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Modalidade: coNcorrÊNcia nº 3/2022-0007

objeto: contratação de serviços da obra de conclusão da pavimentação as-
fáltica de vias urbanas (rua Paredão) no Município de São Miguel do Guamá-
Pa nos termos do convênio nº 850077/2017, celebrado entre o Ministério do 
desenvolvimento regional e a Prefeitura municipal de São Miguel do Guamá/
Pa. Vencedor: iMPErio PaViMENTaÇÃo E locaÇÕES EirEli, com o valor 
total de r$ 1.357.192,50 (Um Milhão, Trezentos e cinquenta e Sete Mil, cen-
to e Noventa e dois reais e cinquenta centavos). Homologo a licitação na 
forma da lei nº 8.666/93 - edUardo saMPaio GoMes Leite - Prefeito 
Municipal. 04 de outubro de 2022.

Protocolo: 861017

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 043/PMs/2022
toMada de PreÇos Nº 006/PMs/2022

oBJeto: contratação de empresa para realização das obras de coNSTrU-
ÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE SAPUCAIA/PA, localizado na avenida flor 
da mata, divisa com a zona urbana da sede do município, para cumprir com 
o Termo de Convênio nº 263/2022, firmado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas e o Município de Sapucaia/P.
FirMa VeNcedora:
coNstrUtora iNdUstriaL Madeira eireLi - ePP, estabelecida à aV. 
BraSil, Nº 1873, alTo ParaNa, rEdENÇÃo - Pa, cEP: 68.550-325, inscrita 
no cNPJ: 00.488.605/0001-73, com o valor global de r$ r$ 2.855.687,09 
(dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete 
reais e nove centavos).
terMo de HoMoLoGaÇÃo
considerando os termos do processo licitatório sob a modalidade ToMada dE 
PrEÇoS nº 006/PMS/2022, apresentado pela comissão Permanente de lici-
tação. HoMoloGo-o e determino aos setores competentes as providencias 
que o caso requerer.

Sapucaia - Pa, 04 de outubro de 2022.
_________________________________________

PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia/Pa
WiLtoN MiraNda de LiMa-Prefeito Municipal

Protocolo: 861018

Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 042/PMs/2022
toMada de PreÇos Nº 005/PMs/2022

oBJeto: contratação de empresa para a execução das obras de recuperação 
de 85,3 KM de estradas vicinais e assentamento de bueiros e mata burro de 
concreto armado, nas seguintes localidades: ESTradaS ViciNaiS - MaraJaÍ 

- laGo aZUl - aGaPiTo - Nadir E VaGNEr - ZÉ BraNco - zona rural do 
município de Sapucaia - Pará.
FirMa VeNcedora:
coNstrUtora iNdUstriaL Madeira eireLi, estabelecida à aV. Bra-
Sil, Nº 1873, alTo ParaNa, rEdENÇÃo - Pa, cEP: 68.550-325, inscrita no 
cNPJ: 00.488.605/0001-73, com o valor global de r$ 2.510.921,59 (dois 
milhões, quinhentos e dez mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e 
nove centavos).
terMo de HoMoLoGaÇÃo
considerando os termos do processo licitatório sob a modalidade ToMada dE 
PrEÇoS nº 005/PMS/2022, apresentado pela comissão Permanente de lici-
tação. HoMoloGo-o e determino aos setores competentes as providencias 
que o caso requerer.

Sapucaia - Pa, 04 de outubro de 2022.
_________________________________________

PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia/Pa.
WiLtoN MiraNda de LiMa

Prefeito Municipal
Protocolo: 861020

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo  

toMada de PreÇo Nº 007/2022-tP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGE-
NHaria Para coNSTrUÇÃo do SiSTEMa dE aBaSTEciMENTo dE áGUa 
da caiXa d’áGUa da 4ª rUa, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE, coNforME PlaNilHa orÇaMENTaria, 
croNoGraMa fiSico-fiNacEiro E MEMorial dEScriTiVo. a abertura 
será no dia 21/10/2022 as 09:00 horário de Brasília. o Edital e seus anexos 
estão disponíveis em https://soure.pa.gov.br/portal-da-transparencia/ infor-
mações e-mail: sourelicitacao@gmail.com.

carLos aUGUsto de LiMa GoUVÊa
PrEfEiTo

Protocolo: 861021

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de credeNciaMeNto PÚBLico Nº. 003/2022

a Prefeitura Municipal de soure, por meio da Secretaria Municipal de Saú-
de, torna público que se encontra aberto o crEdENciaMENTo dE PESSoaS 
fÍSicaS E JUrÍdicaS, QUE PrESTEM SErViÇoS MÉdicoS, Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE. a abertura será 
no dia 05/10/2022 as 08:00 horário de Brasília. o Edital e seus anexos estão 
disponíveis em https://www.tcm.pa.gov.br e https://www.soure.pa.gov.br in-
formações e-mail: sourelicitacao@gmail.com
os interessados deverão entregar os envelopes contendo a documentação 
no endereço citado no edital, no período de 05/10/2022 a 31/12/2022, no 
horário das 08:00 as 13:00.

carLos aUGUsto de LiMa GoUVÊa
PrEfEiTo

Protocolo: 861023

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ aÇU
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

o Município de tomé açu - Pa, torna pública a adjudicação e Homologação 
do resultado da ToMada dE PrEÇo Nº 2/2022-1208001, objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria Para 
EXEcUÇÃo daS oBraS dE rEforMa dE 01 (UMa) UNidadE BáSica dE 
SaÚdE No Bairro PorTEliNHa, localiZada Na SEdE do MUNicÍPio, rE-
forMa dE 01 (UMa) UNidadE BáSica dE SaÚdE Na Vila áGUa BraNca, 
E rEforMa dE 01 (UMa) UNidadE BáSica dE SaÚdE Na Vila NoVa, aMBaS 
localiZadaS Na ZoNa rUral do MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU/Pa. lavrado em 
favor da Empresa: SaraiVa & cia lTda, inscrita sob o cNPJ 12.545.515/0001-
56, no valor: r$ 1.123.800,78 (Hum milhão, cento e vinte e três mil, oitocentos 
reais, setenta e oito centavos); aSa coNSTrUTora EirEli, inscrita sob o 
cNPJ 19.750.947/0001-48, no valor: r$ 526.753,23 (Quinhentos e vinte e 
seis mil, setecentos e cinquenta e três reais, vinte e três centavos) - aLZira 
LiNo soares oLiVeira - secretária Municipal de saúde.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20221921; oriGeM: toMada de PreÇos Nº 2/2022-
1208001; coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE ToMÉ-a-
ÇU; coNTraTada(o).....: SaraiVa & cia lTda; oBJETo......................: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHa-
ria Para EXEcUÇÃo da oBra dE rEforMa dE 01 (UMa) UNidadE BáSica 
dE SaÚdE No Bairro PorTEliNHa, localiZada Na SEdE do MUNicÍPio; 
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Valor ToTal................: r$ 521.215,41 (quinhentos e vinte e um mil, du-
zentos e quinze reais e quarenta e um centavos); ViGÊNcia...................: 19 
de Setembro de 2022 a 12 de Setembro de 2023- aLZira LiNo soares 
oLiVeira - secretária Municipal de saúde.
coNtrato Nº...........: 20221922; oriGeM.....................: toMada de 
PreÇos Nº 2/2022-1208001; coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal 
dE SaÚdE dE ToMÉ-aÇU; coNTraTada(o).....: aSa coNSTrUTora EirEli; 
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM 
SErViÇoS dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo da oBra E rEforMa dE 01 
(UMa) UNidadE BáSica dE SaÚdE Na Vila NoVa, localiZada Na ZoNa 
rUral do MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU / Pa.; Valor ToTal................: r$ 
526.753,23 (quinhentos e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais 
e vinte e três centavos); ViGÊNcia...................: 19 de Setembro de 2022 a 
12 de Setembro de 2023- aLZira LiNo soares oLiVeira - secretária 
Municipal de saúde.
coNtrato Nº...........: 20221923; oriGeM.....................: toMada de 
PreÇos Nº 2/2022-1208001; coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal 
dE SaÚdE dE ToMÉ-aÇU; coNTraTada(o).....: SaraiVa & cia lTda; oBJE-
To......................: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErVi-
ÇoS dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo da oBra dE rEforMa dE 01 (UMa) 
UNidadE BáSica dE SaÚdE Na Vila áGUa BraNca, localiZada Na ZoNa 
rUral do MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU / Pa; Valor ToTal................: r$ 
602.585,37 (seiscentos e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta 
e sete centavos); ViGÊNcia...................: 19 de Setembro de 2022 a 31 
de dezembro de 2022 - aLZira LiNo soares oLiVeira - secretária 
Municipal de saúde.
coNtrato Nº...........: 20220222; oriGeM.....................: caroNa 
Nº a/2022-2807001; coNTraTaNTE........: fUN.dE MaN.E dES.da Ed. 
BáS.E Valor.MaG.fUNdo dE d; coNTraTada(o).....: W l da SilVa & cia 
lTda; oBJETo......................: adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
2021.035.001 SEMEd, oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 9/2021-
035 SEMEd, do MUNicÍPio dE aNaNidEUa/Pa, QUE TEM coMo oBJETo 
“rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE PES-
Soa JUrÍdica ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS EScola-
rES do TiPo KiT’S EScolarES, Para aTENdEr aS NEcESSidadES doS 
alUNoS da rEdE MUNiciPal dE ENSiNo”; Valor ToTal................: r$ 
233.868,00 (duzentos e trinta e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais); 
ViGÊNcia...................: 02 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022. 
LUcieNe PaNcieri doNadia NarUse - secretária Municipal de educação.
coNtrato Nº...........: 20223111; oriGeM.....................: caroNa 
Nº a/2022-0909001; coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal; dE 
ToMÉ-aÇU; coNTraTada(o).....: coNSTrUTora E TraNSPorTadora car-
ValHo lTda; oBJETo......................: adesão a aTa dE rEGiSTro dE PrE-
ÇoS N.º 20220499, oriunda da coNcorrÊNcia Para rEGiSTro dE PrEÇoS 
Nº 3/2021-019SEGoV, do Município de ParaUaPEBaS, que tem como objeto 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE SErVi-
ÇoS dE coNSErVaÇÃo/MaNUTENÇÃo dE ESTradaS ViciNaiS NÃo PaVi-
MENTadaS EXiSTENTES Na ZoNa rUral do MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, 
ESTado do Pará; Valor ToTal................: r$ 6.579.850,60 (seis milhões, 
quinhentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta cen-
tavos); ViGÊNcia...................: 16 de Setembro de 2022 a 16 de Setembro 
de 2023. carLos aNtÔNio Vieira - Prefeito.

Protocolo: 861024

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ULIANÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ULiaNÓPoLis
eXtrato coNtrato

contrato Nº 20220470 contratante: FUNdo MUNiciPaL de Meio aM-
BieNte contratada: BraSforT EMPrEENdiMENToS E coNSTrUÇÕES Ei-
rEli obj.: contratação de empresa especializada para revitalização do Bos-
que Unilson Quinaip no Município de Ulianópolis-Pa. origem: concorrência 
Publica Nº 01/2022-cP/fMMa. fund. legal: lei 8.666/93 Vig.: 28/09/2022 à 
27/07/2023, Valor: r$ 3.203.552,14.

Protocolo: 861025

.

.

ParticULares
.

Maria de FÁtiMa Ferreira de araÚJo
cPF n° 471.864.022-91 

Torna público que recebeu a licENÇa aMBiENTal dE oPEraÇÃo (lo) na Secre-
taria Municipal de Meio ambiente de Santa izabel do Pará, sob n° 106/2022, para 
exercer atividade de extração mineral de areia e saibro.

Protocolo: 861026

JosÉ Feitosa LUstosa 
cPF: 347.991.923-53 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente, ciência 
e Tecnologia - SEMMacT, a renovação da licença ambiental rural (lar) da 
fazenda do rei e licença ambiental rural (lar) da fazenda Vista alegre no 
município de Terra alta, Estado do Pará.

Protocolo: 861027

..

eMPresariaL
.

BritaMiNas MiNeraÇÃo e serViÇos Ltda
cNPJ n° 15.779.377/0001-68 

Torna público que recebeu a aUToriZaÇÃo aMBiENTal (aa) na Secretaria 
Municipal de Meio ambiente de Parauapebas, sob n° 006/2022, para exercer 
atividade de extração mineral de granito.

Protocolo: 861028

BeLeM BioeNerGia BrasiL s.a.
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a licença de operação Nº 13699/2022 
com validade até 14/09/2024 para Extração de óleos brutos, de óleos de es-
senciais vegetais e de matéria graxa animal - VTPd 361, localizada no muni-
cípio de Tomé-açu/Pa.

Protocolo: 861029
PNeU Forte Ltda 

cNPJ 07.532.752/0007-38 
Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ana-
nindeua, a licença de operação - lo, sobre o protocolo n° r0112022, para 
a atividade de coMÉrcio Por aTacado dE PNEUMáTicoS E cÂMaraS-
dE-ar, localizada na Br 316, km 8, nº1, bairro do centro no município de 
ananindeua/Pa.

Protocolo: 861031
 

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

o coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará efetivou a iNE-
XiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº03/2022, Base legal inciso ii do art. 25, 
c/c com inciso Vi do art.13 da lei 8.666/93. objeto: contratação de pessoa 
jurídica para produção de quadros dos ex-presidentes do crM-Pa, com a im-
pressão em canson matte 200g, moldura caixa-preta 2x3cm com vidro incolor 
e fundo de foam, de 42x57cm, digitalização de positivo, restauração fase 
2, correção de cor, manipulação de fundo para sede do crM-Pa. crEdor: 
MaXcolor MoldUraS E fiNE arT - cNPJ nº34.791.625/0001-30. local:-
crM-Pa, av. Generalíssimo deodoro 223, Umarizal, Belém/Pa. Valor Glo-
Bal: r$4.071,36(quatro mil, setenta e um reais, e trinta e seis centavos). 
doTaÇÃo orÇaMENTária Nº622.12.44.90.52.001- Mobiliário em Geral. ra-
tificação e Autorização 22/09/2022. dra. tereza cristina de Brito azevedo 
- Presidente do crM/Pa.

eXtrato de coNtrato - crM-Pa
conselho regional de Medicina do estado do Pará designado como con-
tratante firmou em 23/09/2022 - CONTRATO N.10/2022-CRM-PA com a 
empresa MaXcolor MoldUraS E fiNE arT - cNPJ- nº34.791.625/0001-
30. oBJETo: contratação de pessoa jurídica para produção de quadros dos 
ex-presidentes do crM-Pa, com a impressão em canson matte 200g, mol-
dura caixa-preta 2x3cm com vidro incolor e fundo de foam, de 42x57cm, 
digitalização de positivo, restauração fase 2, correção de cor, manipulação 
de fundo para sede do crM-Pa. fundamento legal: inciso ii do art. 25, c/c 
com inciso Vi do art.13 da lei 8.666/93. iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo 
Nº03/2022. Vigência de 30(trinta) dias, com inicio em 23/09/22. Valor Glo-
bal: r$4.071,36(quatro mil, setenta e um reais, e trinta e seis centavos). 
dotação orçamentária: Nº622.12.44.90.52.001- Mobiliário em Geral. Signa-
tários: contratante - drª. tereZa cristiNa de Brito aZeVedo -Pre-
sidente do crM-Pa, contratado: MaXcoLor MoLdUras e FiNe art 
- sra.GaBrieLLe de MaGaLHÃes Matos.

Protocolo: 861032

ViaÇÃo aWe traNsPortes de carGa e PassaGeiros eireLi 
cNPJ: 11.868.420/0001-00 

recebeu da Secretaria Municipal de ciência, Tecnologia e Meio ambiente 
(SEcTMa) do Município de Tailândia a licença de operação n°028/2021 de 
processo n°083/2021 para atividade de Garagem de ônibus/transportadoras 
e seus anexos; localizada na TV. Jatobá, Nº 809, Vila Palmares, cEP: 68695-
000 Tailândia-Pa.

Protocolo: 861033

carVoaria XiNGU Ltda 
cNPJ: 43.813.125/0001-43 

localizada a Estrada croatinga, S/N, Zona rural, município de Senador Jose 
Porfirio - PA, torna público que Recebeu da SEMAS/PA, a Licença de Operação 
(lo nº 13587/2022) para Produção de carvão Vegetal.

Protocolo: 861047

iedi - iNstitUto edUcacioNaL iMPerador 
credenciado pelo o Processo de autorização Nº 275/2019 - cEE/Pa - ensino 
Médio na Modalidade educação de Jovens e adultos a distância, códi-
go do iNEP Nº 15163512. No uso de suas atribuições declara regularizada a 
vida escolar dos alunos concluintes do ensino Médio, eJa do ano de 2022:
adna de oliveira leme; adriana Bernardo dos Santos Garcia; adriana cris-
tina de Morais; adrianne anjos dos Santos; adriano cesar da Silva; adriano 
ramos dos Santos; adriano Siewert; agatha andreia arruda luersen; agmar 
de Jesus Santos; aguinaldo francisco freitas; alberto albertin; alessandra Bi-
lheiro Santana arantes; alessandro Santos Pereira; aline Soares da Silva car-
doso; Alison Michel Goncalves Rofino; Amanda da Silva Martins Veloso; Ana 
Paula Barbosa de Souza; ana Paula rodrigues lopes; anderson alex alves 
lopes; anderson aparecido de lima; anderson Soares dias; andrea apareci-
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da Honorato da costa; andrea Pacienza de andrade; andreia cristina alves; 
angelita fortunato da Silva lemes; arthur Usberti Borelli de camargo; Bianca 
Sousa Santos; Bismarques de Jesus Souza; Breno oliveira lopes; Bruno le-
onardo dos Santos; Bruno roberto assis Silva; caique Santos Nascimento; 
camila Valeria Muniz de Santana; caroline de Bittencourt lourenco; catriel 
Xavier rocha; celso alves de lima; charles Silva do Nascimento; cinthia Silva 
oliveira; claudia regina de Souza costa; claudia Valeria dos Santos louren-
co; claudio augusto de Godoi; claudomiro Vieira ribeiro; cleiton de Sousa; 
daiane aparecida Nogueira da Silva; daniel Gomes; daniel Guilherme ribeiro 
Goncalves; daniele Mazine fedoceo; danielle agostini costa; danilo Junio fa-
ria da Silva; Deuseni Neves da Silva; Diego Gustavo Fleitas Vera; Diogo Benfi-
ca dias; dirlei luzia de Paula; douglas Wilke Pinheiro; Eberson rodrigues To-
lentino; Edeilson Sousa Silva; Edenilson dos Santos alves; Eder Paulo Batista 
Vaz; Eder rabelo Martins; Ednalva Maria da costa; Ednea dias Nogueira dos 
Santos; Edson Eduardo Gonzaga; Edson Magnago; Eduardo Machado Sacra-
mento; Eduardo Martins Schigollini; Eduardo Nuh de Pires; Elisangela Moura 
costa ferreira; Elissandra dos Santos Gomes; Elizabeth lima de Jesus; Eliziel 
ferreira da Silva; Ellen carolina Batista cutrim; Enis diniz farias; Esthefani 
Batista de araujo; Eva anes dos Santos; Evandro arthur freitas ferreira; Eze-
quias da Silva Julio; fabio alvarenga; felipe Jeferson de Sousa e Silva; flavia 
da Silva; flaviane Xavier dos Santos; franciele ferreira de assis Bigao; fran-
cizete da Silva Sousa; Gabriela Maria Gaudencio Silva; Genilson Souza San-
tos; Geovana Mendonca dias; Geovane deluca delpupo; Geovanna ferreira 
freire; Gerson ferreira; Gerusa cardoso de Souza Garcia; Gevonildo Santos 
da Silva; Gilmar de oliveira Mendes; Gilsinei diniz chagas; Gislaine alves da 
Silva; Gislaine aparecida Keri; Grazielli Martins de oliveira; Guilherme fernan-
des dos Santos; Guilherme Kaue Bezerra rodrigues; Gustavo cesar arantes; 
Helio aparecido rodrigues; Helio Nunes duarte; Herica amorim dos Santos; 
iame da Silva costa Paranha; iara oliveira costa; igor Goncalves ribeiro; 
ines Bamberg Schneider; ira Keven de lima reis; isaias Prospero duarte; 
ivo Guindani; izabela dos Santos de oliveira de Souza; Jacleide Edelzuita 
araujo Moreira; Janaina Pires Ezidoro; Jane cassiano Barbosa; Janete Paulo 
dos anjos; Jedson cardoso Medeiros; Jhosef Pratti dos Santos; Joelma Saade 
de oliveira Magalhaes; Joelson Silva de Sa; Josa Maria ferraz antunes; Jose 
Braz do Nascimento; Jose Eduardo Pessole; Jose Vilemen da Silva; Josue 
lourenco da Silva; Julia Milena rodrigues de andrade; Juliano Pereira rus-
ch; Karina Munhoz ianaconi Hiath; Kesia florencio Nunes; Kleber dos Santos 
Silva; larissa cintik alves de Souza dutra; lauani Gama do Nascimento; lea 
oliveira de Souza Santos; leandro aniceto; leonardo de Jesus da Silva; leo-
nardo Henrique da fonseca; leonardo Jose Bordin; lia raquel Macedo lira da 
Silva; lidiane do amparo Gomes; lidiane Silvana da Silva; lindembergue de 
oliveira Santos; luana da Silva Marcal da costa; lucas de carvalho Pereira; 
lucas Motta ribeiro Pereira Batista; lucas Nascimento da Silva; lucas rodri-
gues dos Santos; luis adriano fortes da Silva; luiz davi lucenas ribeiro; luiz 
Gonzaga Soares de Sousa Junior; luiz Henrique faiao; luiz Vinicius Siqueira 
Manara; Maiara da Silva Santos andrade; Manoela de Paula Moreira; Marcia 
Bezerra da Silva; Marcia regina Testoni; Marcos amaro Nogueira feliciano; 
Marcos da Silva Barros e Sa; Marcos Jose de Sa fortes; Marcos roberto alves 
de oliveira Junior; Maria cecilia Santos Marques; Maria cristina alves; Maria 
de fatima de Jesus; Maria Eduarda fiuza lino; Maria Eduarda Pereira reis 
antunes; Maria fernanda Souza figueredo; Maria fonseca Batista; Maria Ge-
nicleide dos Santos; Maria Hosana ribeiro de Souza; Maria Joana Moura da 
Silva; Maria Natalia Pereira dos reis; Maria rosamelia de almeida; Marisvan 
Sousa dos Santos; Mayane Renata Scheiffer Suavi; Maysa de Souza Correa; 
Melissa Gabriela de Paiva; Miguel Morais aguiar Junior; Naryan Nubia Botter 
de Souza; oseias conceicao de Matos; Palloma andressa Nunes Petroli; Pa-
tricia aparecida de araujo ferreira; Paulo Geraldo Macedo de Souza; Paulo 
Henrique Braz Bretanha filho; Paulo Henrique Matos; Paulo Pinto cardoso 
Sobrinho; Poliana Vivone Vieira; Polyana dos Santos; rafael de Souza; renata 
carneiro Giannini; renata cristina Braga; renato Porto Marquette; roberto 
Henrique ribeiro Benedeti; rodrigo de oliveira; romario lemos costa; ro-
naldo Pereira da Silva; rosa ines de lima; rosemeire domingos Goncalves 
de aquino; roseni Barcelos Santana dos Santos; Sandro Marcos dos Santos; 
Sebastiao Broedel Junior; Sebastiao Marcos de oliveira; Sergio ricardo dos 
Santos ribeiro; Sirlene cardoso da Silva; Solange amaral dos Santos; Sonia 
da Silva Sandes de Menezes; Sueli de lima; Sueli Pereira avelino; Sunamita 
de aguiar Jesus rodrigues; Tania Priscila oishi da Silva Neto; Thabata regina 
leite ribeiro; Thales rodrigues dos Santos; Thiago ferreira da Silva; Tiago 
ornelas de almeida; Valciano Serio fernandes e Silva; Valdecirio alves; Valdir 
da rosa Pinto; Valeria Gimenes da Silva; Vania Teixeira de Miranda; Vera lucia 
do couto; Vinicius luiz coutinho lima; Vitor alves rodrigues; Vitor Evan-
gelista alves; Vitor Hugo Nogueira Paz; Vitor romao Stein; Vitoria Macedo 
de oliveira; Wagner luis cordeiro Neris; Wanderlei Barbosa lopes; Waryane 
dorea Souza; Wellington fonseca Gomes; Werllem Vicente dos Santos; Wes-
ley Severino de oliveira; Wesnely Silva de Souza; Wilian Pereira dos Santos; 
Willian Pereira costa Hofstetter.

Protocolo: 861048

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia, cNPJ: 04.895.728/0001-80, torna 
público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Belém - 
SEMMa, as licenças: Prévia e de instalação (lP e li) e a autorização para 
Supressão de Vegetação (aSV) para a implantação da linha de distribuição de 
Energia Elétrica com tensão 69 KV: Miaramar / icoaraci a ser implantada nos 
bairros: Miramar, Maracangalha, Valde - cães, Pratinha e Tapanã em Belém, 
no Estado do Pará.

Protocolo: 861049

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa/Vitória do Xingu, a li-
cença Prévia - (lP), licença de instalação - (li) e autorização de Supressão 
Vegetal - (aSV), através dos Processos nº 0899 - 4373 - 1335/2022 - 1337 
- 0898 - 4372/2022 - 4371 - 0897 - 1333/2022, para a rede de distribuição 
rural - rdr, tensão nominal 34,5 kV, para as obras: 1. ProJETo - do KM 23 
SUl, 7, 68383-000, Vila do ParaTiZÃo, ViToria do XiNGU / raiMUNda 
fErNaNdES raMoS / roNaldo PorTo dE oliVEira / Erica doS SaNToS 
raMoS / EGNaldo dE alMEida cHaGaS (id. 430029050); 2. ProJETo - 
KM 20, do, 115, 68383-000, KM 20, ViTÓria do XiNGU / Waldir iNacio 
riZZo BarBoSa - (id. 430038540); 3. Vc coBra cHoca, SÃo fraNciSco/
MarcoS PErEira MENESES id. 430016087, rM da coBra cHoca, SÃo 
fraNciSco/lUiS GoNZaGa dE carValHo rodriGUES id. 430016088, Vc 
coBra cHoca, SÃo fraNciSco/fErNaNdo coNcEiÇÃo da SilVa/PEdro 
araNHa da SilVa/MilENa araNHa SilVa E SilVa/ raiMUNdo NoNaTo 
PErEira araUJo id.430018784, Vc 23 NorTE, ViciNal 23 NorTE/JoÃo 
SaNdoVal da coSTa NETo id. 430018802, Vc coBra cHoca, SÃo fraN-
ciSco/UidaMarQUES rodriGUES VaZ id. 430018803, raMal da coBra 
cHoca/MilENa araNHa SilVa E SilVa id. 1013063947, Vc coBra cHoca, 
SÃo fraNciSco/KaTYaNa dE alMEida raMoS id. 430016086, ProJETo - 
KM 20, do, 115, 68383-000, KM 20, ViTÓria do XiNGU / Waldir iNacio 
riZZo BarBoSa - (id. 430038540), localizadas na área rural do município de 
Vitória do Xingu, Estado do Pará.

Protocolo: 861050

KaFeGa coMÉrcio de ProdUtos aGroPecUarios Ltda - Me 
(casa do FaZeNdeiro) 

cNPJ: 15.336.738/0001-00 
Torna público que está requerendo junto à SEMMa - Tucuruí/Pa, a licença de 
operação para a realização das atividades de comércio atacadista de mer-
cadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, exceto 
agrotóxico.

Protocolo: 861041

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 033/2022
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de máquinas, equipamentos e ferramentas para execução 
de manutenção das unidades móveis do SESi-dr/Pa conforme edital e anexo i.
aBertUra: 21 de outubro de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 15:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 05 de outubro de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 861043

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 031/2022 coM reGistro de PreÇos
o SENai - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
OBJETO: contratação de serviços gráficos para confecção de impressos diver-
sos em atendimento às atividades administrativas do SENai/dr-Pa, conforme 
edital e anexo i.
aBertUra: 21 de outubro de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 05 de outubro de 2022.
NEilToN carNEiro do NaSciMENTo

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 861044

a F dos saNtos MarQUes eireLi 
cNPJ: 25.453.596/0001-06 

Torna público que Recebeu da SEMAT/ Senador Jose Porfirio - PA, a Licença de 
operação (lo nº 009/2022) para desdobro de Madeira em Tora para Produ-
ção de Madeira Serrada e seu Beneficiamento.

Protocolo: 861045
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aMeta eNGeNHaria Ltda 
inscrita no cNPJ nº 04.101.986/0001-47 

localizada na avenida deoclécio Gurjão, n° 36, Bairro Vila Santa Maria, Be-
nevides - Pa. torna público que está recebendo da SEMMaT - SEcrETaria 
MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E TUriSMo, a licENÇa dE oPEraÇÃo - 
lo, sob o processo nºl202200000291, licença nº 202200000027 - Valida-
de até 29/03/2022. Para atividade de oficiNa MEcÊNica, laNTErNaGEM 
E PINTURA, Coordenadas geográficas: Latitude 1º20’19.88” S Longitude 
48º13’51.60” o.

aMeta eNGeNHaria Ltda 
inscrita no cNPJ nº 04.101.986/0001-47 

localizada na avenida deoclécio Gurjão, n° 36, Bairro Vila Santa Maria, Benevi-
des - Pa. torna público que está recebendo da SEMMaT - SEcrETaria MUNici-
Pal dE MEio aMBiENTE E TUriSMo, a licENÇa dE oPEraÇÃo, sob o processo 
nºl202200000291, licença nº 202200000028 - Validade até 29/03/2022. Para 
atividade de USINA DE ASFALTO, INCLUSIVE MÓVEL, Coordenadas geográfi-
cas: latitude 1º20’19.88” S longitude 48º13’51.60” o.

Protocolo: 861034

Posto FaZeNdÃo Ltda 
cNPJ nº 01.073.551/0001-48 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estadual de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS/Pa, a licença de operação n° 13594/2022, Processo n°2021/22711, 
válida até 06/07/2026 para atividade de Empresa Transportadora de Substâncias 
e Produtos Perigosos, localizada no Município de Marabá/Pa.

Protocolo: 861036

VaLdiLeNe N. Barros eireLi 
cNPJ Nº 16.993.697/0001-89 

localizada na rua castro alves, N° 329, Bairro centro, torna publico que recebeu 
a licença de instalação Nº 0021/2022 junto a SEMMa - Secretaria Municipal de 
Meio ambiente de Uruará, Sob o Processo Numero 018/2019 -2.

Protocolo: 861037

FÁBrica LeaL s/a iNds. e coM. 
asseMBLÉia GeraL eXtraordiNÁria 

editaL de coNVocaÇÃo 
fábrica leal S/a inds. E com., cNPJ: 04.917.399-0001-20. convocamos os 
senhores acionistas para assembleia Geral Extraordinária - aGE, a realizar-se 
no dia 14/10/2022, às 16:00hs, na sede social da empresa, na rodovia 
augusto Montenegro Km 07 n.º 1230, Bairro: Parque Verde - Belém-Pa, com 
a finalidade de deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Eleição da diretoria 2) O 
que ocorrer. Belém(Pa), 05 de outubro de 2022.

Protocolo: 861038

L. de Matos aLVes eireLi 
cNPJ Nº 31.971.074/0001-07 

Torna publico que requereu a licença ambiental operacional junto a SEMMa 
- Secretaria Municipal de Meio ambiente de Uruará, Sob o Processo Numero 
234/2022 -2.

Protocolo: 861039

a empresa daY cLiNic ParaGoMiNas 
inscrita sob o cNPJ 36.570.774/0001-03 

Torna público que requereu da Secretaria Municipal do Verde do Meio ambien-
te de Paragominas - SEMMa a licença Prévia para a atividade de Unidade de 
atendimento Hospitalar, de atendimento de Pronto-socorro e urgências.

Protocolo: 861040

cÂMara MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
aViso de HoMoLoGaÇÃo

o Presidente da câmara Municipal de Limoeiro do ajuru, resolve Ho-
MoloGar o ato de adjudicação proferida pela Pregoeira ao resultado dos 
processos licitatórios: Pregão Presencial nº 001/2022-SrP-cMla. objeto 
aquisição de materiais de Expediente e Suprimentos de informática, Pregão 
Presencial nº 002/2022-SrP-cMla, objeto: aquisição de Material de Higiene 
e limpeza e Utensílios de copa e cozinha, Pregão Presencial nº 003/2022-Sr-
P-cMla, objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, em favor da empresa 
JESSica da SilVa dE aSSUNcao coMErcio, cNPJ Nº 33.620.861/0001-21
data da Homologação: 04/10/2022

Miguel do socorro Pureza Pimentel
Presidente da câmara Municipal

Protocolo: 861057

cÂMara MUNiciPaL de tracUateUa
editaL de coMUNicaÇÃo: 2ª coNVocaÇÃo 

assunto: Prestação de Contas exercício financeiro de 2010. Destinatário: 
Nelson Pinheiro da Silva - Ex-Prefeito Municipal (exercício 2010-2012) ilmº 
Senhor, Vimos pelo presente notificar V. Sa. Para apresentação de defesa no 
prazo de 10 (dez) dias, a contar da 2ª notificação sobre supostas irregulari-
dades no procedimento de julgamento de contas do exercício financeiro de 
2010, que resultou pela aProVaÇÃo daS coNTaS, conforme resolução nº 
037/2008, concernente ao Processo TcM/Pa n° 1440012010, da Prefeitura 
Municipal de Tracuateua/Pa, cuja gestão foi de vossa responsabilidade. im-
portante esclarecer que a administração Pública tem o poder/dever em rever 
seus atos ilegais, onde supostamente no procedimento de análise das contas 
teriam ocorrido irregularidades de caráter procedimental, consubstanciado no 
Parecer Jurídico exarado pela assessoria jurídica desta casa, ao qual opina 
ao final anulação do Decreto Legislativo em questão, por não ter seguido o 

rito corretamente. Salientamos que o prazo de 10 (dez) dias estabelecido 
garante o direito de ampla defesa e do contraditório, facultando a produção 
de provas, apresentação de testemunhas e defesa oral no dia do julgamento, 
bem como a possibilidade de vistas e extração de copias de todo o processo a 
requerimento do gestor. Bem como da resolução n° 037/2008, que disciplina 
o Processo de julgamento de contas do município em razão do Parecer Prévio 
do Tribunal de contas dos Municípios, em anexo, para vosso conhecimento. 
Ver. Francisco emanoel Paiva de sousa Presidente da câmara Muni-
cipal de tracuateua/Pa

Protocolo: 861058

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público 
que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa/Medicilân-
dia, a licença Prévia (lP), a licença de instalação (li), e a autorização de 
Supressão Vegetal (aSV), para a rede de distribuição rural - rdr, tensão 
nominal 34,5 kV, para as obras: 1 ProJETo - Vila do KM 90 SUl / dEUZi-
Mar oliVEira da SilVa - (id. 430025882), 2. ProJETo - id.430041390 
-90 SUl,90, 68145-000, MEdicilÂNdia, MEdicilÂNdia/90SUl,90, 68145-
000,Vila 90 SUl, MEdicilÂNdia/clicia alENcar PiNTo/VaNUSa NaSci-
MENTo rocHa; 3. ProJETo - 130 NorTE, 55,68145-000, rUral, MEdici-
lÂNdia/aNToNia crUZ da SilVa (id.430037773), ProJETo - 120 NorTE, 
120,68145-000, ViciNal 120, MEdicilÂNdia/aNdrESSa ViaNa coUTiNHo 
- (id.430039187); 4. ProJETo - Vc 140 NorTE, ZoNa rUral/aNToNio 
carloS oliVEira doS SaNToS (id.430018985); 5. ProJETo - TraNSaMa-
ZÔNica, 110, 68145- 000, Vila do KM 110 / MiSaEl alVES riBEiro - (id. 
430038248); 6. ProJETo - 140 NorTE, S / N, 68140-000, ZoNa rUral, 
UrUara / ESTEVaM alVES da SilVa - (id. 430038392); 7 ProJETo - 100 
SUl, 100, 68145-000, MEdicilÂNdia, MEdicilÂNdia / Maria do aMParo 
SoUSa alVES / rafaEl SoUSa alVES - (id. 430041286); 8. ProJETo - Vc 
130 NorTE, 15, rUral, MEdicilÂNdia / JoSiVaN araUJo da SilVa - (id. 
430043539), localizadas na área rural do município de Medicilândia, Estado 
do Pará.

Protocolo: 861052

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa/Uruará, a licença Pré-
via (lP), a licença de instalação (li), e a autorização de Supressão Vegetal 
(aSV), para a rede de distribuição rural - rdr, tensão nominal 34,5 kV, para 
as obras: 1. Projeto - do Km 155 Norte, S/Nº, fernanda da Silva Holanda (id. 
430028463). 2. Projeto - 224 NorTE 221, 68140-000, ZoNa rUral / aU-
GUSTo aParEcido dE oliVEira (id. 430026944). 3. Projeto - 180 NorTE, 
S/Nº, 68140-000, ZoNa rUral, UrUará / rENaN BriTo dE Sá / rENaN 
BriTo dE Sá / aNToNio dElMoNdES dE SoUZa / laY SaNToS BarBoSa 
/ lidio GUilHErME da coSTa PaNToJa / JoSE MiNEiro / SolaNGE doS 
SaNToS coSTa / EriSValdo SaNToS NaSciMENTo - (id. 430028672). 4. 
Projeto -180 NorTE, S/Nº, 68140-000, ZoNa rUral / alcidES rodriGUES 
da SilVa / Maria daS GraÇaS alVES NoroNHa / GElMa MarcoS dE 
oliVEira / NEUclEia alVES NoroNHa / daNiElE SaNToS MarTiNS - (id. 
430028692). 5. Projeto - 180 Norte / alimentador reforço - (id. 430044073). 
6. Projeto - 170 NorTE, S/Nº, 68140-000, ZoNa rUral, UrUara / liN-
daUro PaiXÃo dE alMEida - (id. 430039302). 7. Projeto - 170 Norte, S/
Nº, 68140-000, Zona rural, Uruara / Jucilene Silva rocha - (id. 430039343). 
8. Projeto - PaUdarQUiNHo, S/Nº, 68550-000, rEdENÇÃo, rEdENÇÃo / 
HaBiMaEl rEGo fErrEira / aUdiNEi rEGo fErrEira daVi da SilVa / 
Maria EdiTE P. aMaNcio / JoSE EdiSlEi oliVEira dE liMa / TiaGo dE 
JESUS SaNToS / ZaQUEU liMa BEZErra - (id. 430039463). 9. Projeto - 213 
NorTE, S/Nº, 68140-000, ZoNa rUral, UrUara / rENi MaToS alMEida 
- (id. 430040029). 10. Projeto - ViciNal do 195 SUl, S/Nº, 68140-000, 
ZoNa rUral, UrUara / aNToNio HolaNda BaTiSTa / ElENi da SilVa E 
SilVa / EliS rEGiNa MoTa dE SoUSa / iTaMar dE BarroS PorTo / JoSiaS 
alVES lEiTE / lUiZ fErNaNdo BraGa dE liMa / lUiZ HolaNda BaTiSTa 
/ MarcoS JUNior SoarES da SilVa / PaUliNo da coSTa SilVa / rafaEl 
HolaNda MoTa / ValdEY JoSE liMa dE SoUSa / ValdoMiro rodriGUES 
GoMES - (id. 430040235). 11. Projeto - 180 NorTE, S/Nº, 68140-000, ZoNa 
rUral, UrUara / raiMUNdo NoNaTo fErrEira da SilVa / JacQUEliNE 
HUBNEr cEZar / EdValdo ViEira coSTa - (id.430040252). 12. Projeto 
- Br 230, KM 185 SUl, S/Nº, 68140-000, Vila do KM 185 SUl, UrUara / 
JacKSoN SilVa dE PaUla - (id. 430040265). 13. Projeto - 180 NorTE, S/
Nº, 68140-000, ZoNa rUral, UrUara / JoSE MaciEl SilVa SoUZa - (id. 
430040528). 14. Projeto - KM 150 NorTE, S/Nº, 68140-000, Vila do KM 
150 NorTE, UrUara / ElENildo riBEiro dE oliVEira / ENEilTa coNcEi-
ÇÃo oliVEira / ValdoMiro MorETTo - (id. 430040542), localizadas na 
área rural do município de Uruará, Estado do Pará.

Protocolo: 861054

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia, cNPJ: 04.895.728/0001-80, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Belém - 
SEMMa, as licenças: Prévia e de instalação (lP e li) e a autorização para 
Supressão de Vegetação (aSV) para a implantação da linha de distribuição de 
Energia Elétrica com tensão 69 KV: Miramar / icoaraci a ser implantada nos 
bairros: Miramar, Maracangalha, Valde - cães, Pratinha e Tapanã em Belém, 
Estado do Pará.

Protocolo: 861055
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