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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 5 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição Estadual; e 
considerando o disposto no art. 64 da lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho 
de 1985, no art. 9º da lei Estadual nº 8.230, de 13 de julho de 2015, e no 
art. 3º, inciso iii, do decreto Estadual nº 1.337, de 17 de julho de 2015; 
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/662825,
d E c r E T a:
art. 1º. ficam promovidos, por ato de bravura, os seguintes Policiais 
Militares:
À graduação de 3º Sargento PMPA
cB PM rG 36243 aNGElo PiNHEiro doS rEiS
cB PM rG 39374 lUciaNo da coSTa lUZ
cB PM rG 39774 aNdErSoN BarBoSa BarrETo
À graduação de Cabo PMPA
Sd PM rG 40937 PÂMEla BarBoSa dE oliVEira.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 2 de abril de 2021.
Palácio do GoVErNo, 5 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 5 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição Estadual; e 
considerando o disposto no art. 64 da lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho 
de 1985, no art. 9º da lei Estadual nº 8.388, de 22 de setembro de 2016, 
e no art. 9º, da lei Estadual 8.230, de 13 de julho de 2015, e no art. 3º 
inciso iii, do decreto Estadual nº 1.337, de 17 de julho de 2015; 
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2021/1321692,
d E c r E T a:
art. 1º. fica promovido, por ato de bravura, à graduação de 2º SarGENTo 
PM, o Policial Militar 3º SGT PM rG 28347 alBÉrico TEiXEira dE aGUiar.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 26 de julho de 2021.
Palácio do GoVErNo, 5 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 5 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará; e 
considerando a lei complementar Estadual n° 142, de 16 de dezembro de 2021; 
considerando as informações e os documentos constantes no Processo n° 
2022/651050,
d E c r E T a:
art. 1° renovo a convocação, pelo período de 2 (dois) anos, dos Policiais 
Militares da reserva remunerada a seguir nominados, de acordo com o art. 
78, §2° da lei complementar n° 142, de 16 de dezembro de 2021:
caP PM rr rG 14830 raiMUNdo GoNÇalVES da cUNHa JUNior 
caP PM rr rG 12499 loUriVal cardoSo rodriGUES filHo
caP PM rr rG 19995 coNcEiÇÃo Maria SoarES da SilVa 
caP PM rr rG 18538 Mara lÚcia alVES SaNToS
2° TEN PM rr rG 20745 KáTia SiMoNE PiMENTEl lUZ
2° TEN PM rr rG 16909 arNaldo cÉSar fiGUEira da SilVa
2° TEN PM rr rG 20983 WilSiENi diNiZ SilVa
SUB TEN PM rr rG 16572 SilVaNa dE SoUSa carValHo 
SUB TEN PM rr rG 14764 lUiZ roBErTo carNEiro aMoriM
SUB TEN PM rr rG 19048 WalfrEdo da coSTa fErrEira
SUB TEN PM rr rG 19388 carloS aUGUSTo NoGUEira oliVEira 
SUB TEN PM rr rG 19752 Maria TElMa ViEira da crUZ
SUB TEN PM rr rG 24203 Maria JoSÉ doS SaNToS fErNaNdES
SUB TEN PM rr rG 16354 aNToNio JorGE da SilVa MariNHo
SUB TEN PM rr rG 19966 JoSE oliVEira da SilVa JÚNior 
SUB TEN PM rr rG 17639 roSália rodriGUES dE SoUZa
SUB TEN PM rr rG 12961 lUiZ carloS MoUra dE SoUZa
SUB TEN PM rr rG 14871 EliZEU PiNHEiro loPES 
SUB TEN PM rr rG 14527 SiMoNE do Socorro da lUZ riBEiro
1° SGT PM rr rG 14756 carloS alBErTo coSTa da cUNHa
1° SGT PM rr rG 16532 Márcia PiNHEiro GoES 
1° SGT PM rr rG 19448 Soraia criSTiNa SilVa da coSTa
1° SGT PM rr rG 17750 SUlY NUNES raNdEl
1° SGT PM rr rG 24712 EliZaNdra BENEdiTa cordoVil alVES 
1° SGT PM rr rG 21607 HEiTor carValHo NETo
1° SGT PM rr rG 14183 roNaldo da coSTa cordEiro
1° SGT PM rr rG 14252 carMEM EUNicE MoUra PalHa
2° SGT PM rr rG 19521 KaTia rEGiNa da SilVa PiNTo 
2° SGT PM rr rG 19608 liliaNE MoraES caSTro SalES
2° SGT PM rr rG 23379 SaNdra rEGiNa cardoSo da SilVa

2° SGT PM rr rG 12995 doriVal GoNÇalVES da SilVa 
2° SGT PM rr rG 20948 SilVaNa crUZ SoUZa
2° SGT PM rr rG 17318 SidNEY coSTa 
2° SGT PM rr rG 22684 GlEidY lEÃo da rocHa
2° SGT PM rr rG 13553 aNTÔNio ricardo adriao doS SaNToS
2° SGT PM rr rG 18811 PaTricK WaNZEllEr VaZ
2° SGT PM rr rG 14491 Maria MÍriaM PaNToJa doS SaNToS
2° SGT PM rr rG 12767 JoElcio rodriGUES 
2° SGT PM rr rG 16592 EliaNa da rocHa SaNTa roSa 
2° SGT PM rr rG 19387 EdNa Maria fUrTado da coSTa
2° SGT PM rr rG 22368 VaNda do Socorro MEirElES airES
2° SGT PM rr rG 12164 JocYaNNE dE faTiMa SoUZa dUraNS
2° SGT PM rr rG 12965 MaNoEl coNcEiÇÃo rodriGUES dE SoUZa
2° SGT PM rr rG 15633 EdiVaN fErrEira do laGo
3° SGT PM rr rG 19359 JaNilda faVacHo BENTES
3° SGT PM rr rG 15770 claUdioNor Maria loBaTo
3° SGT PM rr rG 16578 MarliSE dE liMa SilVa
3° SGT PM rr rG 14111 roSE MarY BEZErra diNiZ VilHENa
3° SGT PM rr rG 25780 SilVia Maria coUTo da PaiXÃo
3° SGT PM rr rG 19730 aNa clÉa dE alMEida PrESTES dE liMa
3° SGT PM rr rG 14096 Maria raQUEl corrEa ViaNa
3° SGT PM rr rG 13494 GErSoN doS aNJoS coSTa SilVa
art. 2° Este decreto entra em vigor em 20 de novembro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 5 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 5 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado, e
considerando o disposto nos arts. 91 e 92, ambos da lei Estadual n° 
5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo n° 
2022/1221257,
r E S o l V E:
art. 1° cessar o motivo pelo qual o 1º TEN QoPM rG 38883 lUiZ PaUlo 
BENJaMiN lEal, foi colocado à disposição da casa Militar da Governadoria 
do Estado.  
art. 2° reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, o 
1º TEN QoPM rG 38883 lUiZ PaUlo BENJaMiN lEal, por ter cessado o 
motivo que se encontrava à disposição da casa Militar da Governadoria do 
Estado. 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 19 de setembro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 5 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 5 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará; e
considerando o disposto no art. 88, §1º, inciso i, da lei Estadual nº 5.251, 
de 31 de julho de 1985; 
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/1221257; 
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social - SEGUP, o 1º TEN QoPM rG 38883 lUiZ PaUlo BENJaMiN lEal.
art. 2º agregar, o 1º TEN QoPM rG 38883 lUiZ PaUlo BENJaMiN lEal, em 
razão de ter passado à disposição da Secretaria de Estado de Segurança 
Pública e defesa Social - SEGUP.  
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 19 de setembro de 2022. 
Palácio do GoVErNo, 5 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 5 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos V e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando os termos do Processo nº 1267135,
r E S o l V E:
art. 1º autorizar o deslocamento do MaJ QoPM rG 35475 rUBENS alaN 
da coSTa BarroS, para a cidade de Sharm El Sheik/Egito, no período de 
10 a 18 de novembro de 2022, a serviço do Governo do Estado.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 5 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar iValdo SaNToS dE SaNTaNa, Engenheiro agrônomo e 
coordenador do ProcacaU e dUlciMar dE MElo E SilVa, Engenheira 
agrônoma – fiscal do contrato do ProcacaU, lotados na Secretaria de 
Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca (SEdaP), a viajarem 
para a cidade de Paris/França, a fim de participarem do “Salon Du Chocolat 
de Paris”, que será realizado no período de 28 de outubro a 1º de novembro 
de 2022, e para a cidade de Porto/Portugal, a fim de participarem do 
Festival Internacional do Chocolate e do Cacau, no período de 20 a 23 de 
outubro de 2022, sem ônus para o Estado.
Palácio do GoVErNo, 5 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 
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decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
interromper, a contar de 4 de outubro de 2022, as férias concedidas, 
mediante decreto datado de 9 de agosto de 2022, publicado no diário 
Oficial do Estado nº. 35.075, de 11 de agosto de 2022, a BRUNO YOHEIJI 
KoNo raMoS, Presidente do instituto de Terras do Pará.
Palácio do GoVErNo, 5 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 6º, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com art. 20, § 2º, da lei nº. 9.049, de 29 
de abril de 2020, iSaBEla TaVarES dE BarroS carNEiro do cargo em 
comissão de Supervisor de operação, código GEP-daS-011.3, com lotação 
na agência de Transporte Metropolitano – aGTraN/Pa, a contar de 3 de 
outubro de 2022. 
Palácio do GoVErNo, 5 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
PaUlo EdSoN fUrTado PErEira dE SoUZa do cargo em comissão de 
assessor Especial iii, a contar de 3 de outubro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 5 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
alESSaNdra aMaral dE SoUZa para exercer o cargo em comissão de 
assessor Especial iii, a contar de 3 de outubro de 2022. 
Palácio do GoVErNo, 3 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
WirNa caMPoS cardoSo do cargo em comissão de assessor Especial ii, 
a contar de 3 de outubro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 5 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
raYlaNE NoBrE dE SoUSa para exercer o cargo em comissão de assessor 
Especial ii, a contar de 3 de outubro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 5 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
TYlla TaMY carValHo liMa para exercer o cargo em comissão de 
assessor Especial i, a contar de 3 de outubro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 5 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
liNdoMar MarcoS doS SaNToS para exercer o cargo em comissão de 
assessor Especial ii, a contar de 3 de outubro de 2022. 
Palácio do GoVErNo, 5 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, combinado com art. 20, § 2º, da lei nº. 9.049, de 29 de abril de 
2020, criSTiaNE SoUSa do roSário para exercer o cargo em comissão 
de coordenador de Núcleo de comunicação, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na agência de Transporte Metropolitano – aGTraN/Pa, a contar de 
3 de outubro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 5 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 861712

d e c r e t o Nº 2667, de 5 de oUtUBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 2.898.492,01 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 2.898.492,01 (dois Milhões, oito-
centos e Noventa e oito Mil, Quatrocentos e Noventa e dois reais e Um 
centavo), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545115087556 - SEdoP 0301 449047 5.000,00
141012060814918715 - SEdaP 7106 449093 3.670,30

901011030215078877 - fES 0103 445085 2.889.821,71
ToTal 2.898.492,01

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0301 449051 5.000,00
141012060814918715 - SEdaP 0106 449052 3.670,30

901011030215077582 - fES 0103 459061 2.889.821,71
ToTal 2.898.492,01

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 5 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 2668, de 5 de oUtUBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcESSo 
dE arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 10.062.000,00 para reforço de dota-
ção(ões) consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 10.062.000,00 (dez Milhões, Sessen-
ta e dois Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

031010112214548742 - TcM 0112 449039 7.000.000,00
031010112614548741 - TcM 0112 339040 2.400.000,00
462021339215038928 - fcP 0101 339036 500.000,00
462021339215038928 - fcP 0101 339039 62.000,00
462021339215038928 - fcP 0101 339047 100.000,00

ToTal 10.062.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 5 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 2669, de 5 de oUtUBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, 
no valor de r$ 940.000,95 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
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dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 940.000,95 (Novecentos e Quarenta 
Mil reais e Noventa e cinco centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918715 - SEdaP 0306 449093 328.995,44
141012060814918715 - SEdaP 6301 449093 5.189,07
141012060814918715 - SEdaP 7306 449093 5.816,44
271011812212974668 - SEMaS 0316 339030 600.000,00

ToTal 940.000,95

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 5 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 861706

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

FÉrias
.

Portaria N°. 1.374/2022 - crG, de 05 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. 74 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 30 (TriNTa) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo 
relacionado.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5938436/2 carla KalYaNNa PErEira PiNTo 24/10/2021 a 23/10/2022 03/11/2022 a 
02/12/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 05 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N°. 1.373/2022 - crG, de 05 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. 74 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 30 (TriNTa) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo 
relacionado.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

6403850/1 SaMYr aNToNio rodriGUES HolaNda 01/07/2021 a 30/06/2022 01/11/2022 a 
30/11/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 05 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 861426

Portaria Nº 1.198/2022-ccG, de 5 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1281465,
r E S o l V E:
autorizar o cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa, comandante-
Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de 
defesa civil, a viajar para São Paulo-SP, no período de 18 a 20 de outubro 
de 2022, a fim de participar do “XX SENABOM – Seminário Nacional de 
Bombeiros”, devendo responder pelo expediente do corpo de Bombeiros 
Militar do Pará e pela coordenadoria Estadual de defesa civil, na ausência 
do titular, o cEl QoBM JaYME dE aViZ BENJÓ, chefe do EMG e Subcoman-
dante-Geral do cBMPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.199/2022-ccG, de 5 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1261505,
r E S o l V E:
i. exonerar PriScila GaBriEla MoraES PacHEco do cargo em comissão 
de chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação na Se-
cretaria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear GaBriEl MiraNda dE aZEVEdo para exercer o cargo em co-
missão de chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação 
na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
Portaria Nº 1.200/2022-ccG, de 5 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011,
r E S o l V E:
i. exonerar adiNa JaNE dE araUJo SoUZa do cargo em comissão de che-
fe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secretaria 
de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear railicE do Socorro SoUZa dE SoUZa para exercer o cargo 
em comissão de chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.201/2022-ccG, de 5 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar alESSaNdra aMaral dE SoUZa, assessor Especial iii, na Secreta-
ria de Estado de Saúde Pública – SESPa. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata do iteN ii da Portaria Nº. 1.063/2022-ccG, datada 
de 23 de seteMBro de 2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do 
estado Nº. 35.128, de 26 de seteMBro de 2022.
onde se lê: (...) HaNNa adriEli fErrEira dE oliVEira (...).
Leia-se: (...) HaNNa adriElE fErrEira dE oliVEira (...).
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria N°. 1375/2022 - crG, de 05 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, os termos do Processo nº.  2022/1271335, de 03/10/2022. 
rESolVE:
TraNSfErir o gozo de férias, da servidora THaiS criSTiNa da SilVa 
GaSPar, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo, id. funcional nº. 
73504227/2, lotada na coordenadoria financeira da casa civil, concedido 
através da Portaria nº. 1.318/2022-crG, de 05/09/2022, publicada no doE 
Nº. 35106, de 06/09/2022, para o período de 13/10/2022 a 11/11/2022, 
por necessidade de serviço.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 05 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 861702
eXtrato – 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 33/2021-ccG/Pa.
TErMo adiTiVo: 2º Tac 
coNTraTo: 33/2021 – ccG/Pa
oBJETo: Prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 33/2021-ccG/Pa.
fUNdaMENTo: artigo 57, ii da lei n° 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 05/10/2022.
ViGÊNcia: 15/10/2022 a 14/10/2023.
Valor: r$ 2.103.300,00 (dois milhões, cento e três mil reais e trezentos reais).
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa:1297; Projeto/ati-
vidade: 8314; fonte: 0301; Natureza da despesa: 339039; ação: 233643.
coNTraTada: JEffErSoM ESTrUTUra Para EVENToS EirEli-EPP, inscri-
ta no cNPJ nº 03.746.510/0001-09.
ENdErEÇo: Travessa dom romualdo coelho, n.º15 – Umarizal, cEP: 
66.055-190, Belém/Pa.
ordENador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria

eXtrato – 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 34/2021-ccG/Pa.
TErMo adiTiVo: 2º Tac 
coNTraTo: 34/2021 – ccG/Pa
oBJETo: Prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 34/2021-ccG/Pa.
fUNdaMENTo: artigo 57, ii da lei n° 8.666/93.
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daTa da aSSiNaTUra: 05/10/2022.
ViGÊNcia: 15/10/2022 a 14/10/2023.
Valor:r$ 1.357.150,00 (um milhão trezentos e cinquenta e sete mil e 
cento e cinquenta reais).
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa:1297; Projeto/ati-
vidade: 8314; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339039; ação: 233643.
coNTraTada: Midia cENTEr SErV. Prod. MUSical, ciNEMaToGráfica 
E EVENToS EirEli, inscrita no cNPJ nº 07.072.916/0001-04.
ENdErEÇo: av. duque de caxias, 1133 - Marco cEP: 66.093-29, Belém/Pa.
ordENador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria

Protocolo: 861703

Portaria Nº 1.198/2022-ccG, de 5 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1281465,
r E S o l V E:
autorizar o cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa, comandante-
Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador Estadual de 
defesa civil, a viajar para São Paulo-SP, no período de 18 a 20 de outubro 
de 2022, a fim de participar do “XX SENABOM – Seminário Nacional de 
Bombeiros”, devendo responder pelo expediente do corpo de Bombeiros 
Militar do Pará e pela coordenadoria Estadual de defesa civil, na ausência 
do titular, o cEl QoBM JaYME dE aViZ BENJÓ, chefe do EMG e Subcoman-
dante-Geral do cBMPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.199/2022-ccG, de 5 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. 2022/1261505,
r E S o l V E:
i. exonerar PriScila GaBriEla MoraES PacHEco do cargo em comissão 
de chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação na Se-
cretaria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear GaBriEl MiraNda dE aZEVEdo para exercer o cargo em co-
missão de chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação 
na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.200/2022-ccG, de 5 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011,
r E S o l V E:
i. exonerar adiNa JaNE dE araUJo SoUZa do cargo em comissão de che-
fe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secretaria 
de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear railicE do Socorro SoUZa dE SoUZa para exercer o cargo 
em comissão de chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.201/2022-ccG, de 5 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 o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar alESSaNdra aMaral dE SoUZa, assessor Especial iii, na Secreta-
ria de Estado de Saúde Pública – SESPa. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata do iteN ii da Portaria Nº. 1.063/2022-ccG, datada 
de 23 de seteMBro de 2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do 
estado Nº. 35.128, de 26 de seteMBro de 2022.
onde se lê: (...) HANNA ADRIELI FERREIRA DE OLIVEIRA (...).
Leia-se: (...) HANNA ADRIELE FERREIRA DE OLIVEIRA (...).
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 861711

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 019/2022-cMG
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da caSa MiliTar da GoVErNadoria, escrito no cNPJ/Mf 
sob nº 07.313.542/0001-63, e a empresa orZil coNSUlToria E TrEi-
NaMENTo lTda, cNPJ: 21.545.863/0001-14, sediado no SrTVS, Q. 701, 
Bloco o, Sala 601, Ed. Novo centro Multiempresarial.
do oBJETo: contratação de pessoa jurídica para capacitação de servidores 
desta casa Militar da Governadoria do Estado, para o correto entendimen-
to, formalização, celebração, execução e acompanhamento de processos 
atinentes a licitação e contratos administrativos, de forma a garantir a 
aplicação da norma, assegurando maior eficiência e eficácia à Administra-
ção Pública, bem como, propiciando maior segurança técnica e jurídica aos 
partícipes, em consonância com o Parecer Jurídico 104/2022 – aJUr cMG 
Pa, acostado aos autos do Processo Eletrônico – PaE 2022/1256235.
da  fUNdaMENTaÇÃo  lEGal  E  JUSTificaTiVa  dE  iNEXiGiBilidadE  dE li-
ciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, 
inciso Vi, da lei federal 8.666/93 e da Súmula TcU nº 252.
Valor ESTiMado: r$ 11.788,00 (onze mil e setecentos e oitenta e oito reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:

funcional Programática 04.128.1508.8912 – capacitação de agentes Públicos

 Natureza da despesa 33.90.39.48 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / Serviço de Seleção e 
Treinamento

ação detalhada 260842
Plano interno 4120008912c

fonte do recurso 0101000000 e/ou 0301000000 (recursos ordinários)

foro: comarca de Belém – Estado do Pará.
daTa: Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES – cEl QoPM
SUBcHEfE  da caSa MiliTar da GoVErNadoria

Protocolo: 861478
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 021/2022-cMG
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da caSa MiliTar da GoVErNadoria, escrito no cNPJ/Mf 
sob nº 07.313.542/0001-63, e a empresa orZil coNSUlToria E TrEi-
NaMENTo lTda, cNPJ: 21.545.863/0001-14, sediado no SrTVS, Q. 701, 
Bloco o, Sala 601, Ed. Novo centro Multiempresarial.
do oBJETo: contratação de pessoa jurídica para capacitação de servidores 
desta casa Militar da Governadoria do Estado, para o correto entendimen-
to, formalização, celebração, execução e acompanhamento de processos 
atinentes a licitação e contratos administrativos, de forma a garantir a 
aplicação da norma, assegurando maior eficiência e eficácia à Adminis-
tração Pública, bem como, propiciando maior segurança técnica e jurídica 
aos partícipes, em consonância com o Parecer Jurídico 102/2022 – aJUr 
cMG Pa, acostado aos autos do Processo Eletrônico – PaE 2022/ 1256246.
da  fUNdaMENTaÇÃo  lEGal  E  JUSTificaTiVa  dE  iNEXiGiBilidadE  
dE liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso 
ii, c/c art. 13, inciso Vi, da lei federal 8.666/93 e da Súmula TcU nº 252.
Valor ESTiMado: r$ 9.430,40 (nove mil, quatrocentos e trinta reais e 
quarenta centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:

funcional Programática 04.128.1508.8912 – capacitação de agentes Públicos

 Natureza da despesa 33.90.39.48 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / Serviço de Seleção e 
Treinamento

ação detalhada 260842
Plano interno 4120008912c

fonte do recurso 0101000000 e/ou 0301000000 (recursos ordinários)

foro: comarca de Belém – Estado do Pará.
daTa: Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES – cEl QoPM
SUBcHEfE  da caSa MiliTar da GoVErNadoria

Protocolo: 861522

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 019/2022-cMG
considerando o Parecer Jurídico 104/2022 – aJUr cMG Pa, reconheço e 
ratifico o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 019/2022 – CMG PA, com 
fulcro no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, inciso Vi, da lei federal 8.666/93 
e da Súmula TcU nº 252, visando à despesa com a contratação de pessoa 
jurídica para capacitação de servidores desta casa Militar da Governadoria 
do Estado, para o correto entendimento, formalização, celebração, exe-
cução e acompanhamento de processos atinentes a licitação e contratos 
administrativos, de forma a garantir a aplicação da norma, assegurando 
maior eficiência e eficácia à Administração Pública, bem como, propiciando 
maior segurança técnica e jurídica aos partícipes, pela empresa orZil coNSUl-
Toria E TrEiNaMENTo lTda, cNPJ: 21.545.863/0001-14, sediado no SrTVS, 
Q. 701, Bloco o, Sala 601, Ed. Novo centro Multiempresarial, conforme docu-
mentação anexada aos autos do Processo Eletrônico – PaE 2022/1256235.
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Valor ESTiMado: r$ 11.788,00 (onze mil e setecentos e oitenta e oito reais).
daTa: Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES – cEl QoPM
SUBcHEfE  da caSa MiliTar da GoVErNadoria

Protocolo: 861492
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 021/2022-cMG
considerando o Parecer Jurídico 102/2022 – aJUr cMG Pa, reconheço e 
ratifico o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 021/2022 – CMG PA, com 
fulcro no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, inciso Vi, da lei federal 8.666/93 
e da Súmula TcU nº 252, visando à despesa com a contratação de pessoa 
jurídica para capacitação de servidores desta casa Militar da Governadoria 
do Estado, para o correto entendimento, formalização, celebração, exe-
cução e acompanhamento de processos atinentes a licitação e contratos 
administrativos, de forma a garantir a aplicação da norma, assegurando 
maior eficiência e eficácia à Administração Pública, bem como, propiciando maior 
segurança técnica e jurídica aos partícipes, pela empresa orZil coNSUlToria 
E TrEiNaMENTo lTda, cNPJ: 21.545.863/0001-14, sediado no SrTVS, Q. 701, 
Bloco o, Sala 601, Ed. Novo centro Multiempresarial, conforme documentação 
anexada aos autos do Processo Eletrônico – PaE 2022/1256246.
Valor ESTiMado: r$ 9.430,40 (nove mil, quatrocentos e trinta reais e 
quarenta centavos).
daTa: Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES – cEl QoPM
SUBcHEfE  da caSa MiliTar da GoVErNadoria

Protocolo: 861534

eXtrato de Portaria Nº 1164/2022 – di/cMG, 
de 05 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 28/09/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor/
Mf: cB PM raimundo Nonato Mendes Pimenta, 57222938/2. 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 1165/2022 – di/cMG, 
de 05 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 30/09/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor/
Mf: cB PM raimundo Nonato Mendes Pimenta, 57222938/2. 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 1166/2022 – di/cMG, 
de 05 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: ourilândia do Norte/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 1,0 (pousada); 
Servidor/Mf: cEl QoPM cassio Tabaranã Silva, 5807867/3. 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 1167/2022 – di/cMG, 
de 05 de oUtUBro de 2022

objetivo: em cumprimento de determinação judicial; destino: Nova 
Timboteua/Pa; Período: 06/10/2022; Quantidade de diárias: 1,0 
(alimentação); Servidor/Mf: 2º SGT PM Jorge luiz de Souza cuimar, 
5694558/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Portaria Nº 096/2022 – cMG, de 05 de oUtUBro de 2022
o SUBcHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso 
de suas atribuições legais previstas no inciso i do art. 7º da lei nº 9.661, 
de 1º de julho de 2022,
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora ViViaNE do Socorro MoraES dE oliVEira, 
Mf nº 6401866/2, ocupante do cargo de assessor administrativo iii, 
para responder pelo cargo de coordenador, cumulativamente com o que 
exerce, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, em virtude da titular, 
servidora GlEiSE Maria MoraES cordEiro, encontrar-se em gozo de 
férias regulamentares, concedidas conforme Portaria nº 078/2022 – cMG, 
de 06 de setembro de 2022, publicada no doE nº 35.108, de 08/10/2022.
ii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 03 de outubro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 05 dE oUTUBro dE 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES– cEl QoPM rG 13827
Sub chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Portaria Nº 097/2022 – cMG, de 05 de oUtUBro de 2022.
o SUBcHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso 
de suas atribuições legais previstas no inciso i do art. 7º da lei nº 9.661, 
de 1º de julho de 2022,
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor aldo VaNdaMME SilVa PESSoa, Mf nº 
4218818/3, ocupante do cargo coordenador, para responder pelo cargo 
de diretor, cumulativamente com o que exerce, no período de 03/10/2022 
a 01/11/2022, em virtude da titular, servidora TaiNÃ rocHa BoTElHo 
encontrar-se em gozo de férias regulamentares, concedidas conforme 
Portaria nº 079/2022 – cMG, de 08 de setembro de 2022, publicada no 
doE nº 35.109, de 09/10/2022. 

ii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a contar de 03 de outubro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 05 dE oUTUBro dE 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES– cEl QoPM rG 13827
Sub chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Portaria Nº 098/2022 – cMG, de 05 de oUtUBro de 2022.
o SUBcHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso 
de suas atribuições legais previstas no inciso i do art. 7º da lei nº 9.661, 
de 1º de julho de 2022,
rESolVE:
i – coNcEdEr férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados:

NoMe MF PerÍodo 
aQUisitiVo dias PerÍodo de 

GoZo Processo

MaJ QoPM rG 35475 rUBENS alaN da 
coSTa BarroS 57198361/2 2021/2022 30 24/09 a 

23/10/2022 2022/1240532

MaJ PM rG 35503 KHiSTiaN BaTiSTa 
caSTro 57198337/2 2021/2022 30 01 a 

30/08/2022 2022/867819

MaJ PM rG 35508 PaUlo HENriQUE 
BEcHara E SilVa 57199724/2 2021/2022 30 01 a 

30/08/2022 2022/867819

2º SGT PM rG 24360 GioVaNi fErrEira 
dE SoUZa 5696712/5 2020/2021 30 01 a 

30/08/2022 2022/867819

2º SGT PM rG 21718 JErEMiaS da SilVa 
dE BriTo 5591902/2 2021/2022 30 01 a 

30/08/2022 2022/867819

3º SGT PM rG 32763 MarcoS alEXaN-
drE MarTiNS PirES 54194761/2 2020/2021 30 01 a 

30/09/2022 2022/867819

SGT PM
rG 34936 clEidSoN fErrEira XaViEr 57200057/3 2021/2022 30 04/11 à 

03/12/2022 2022/1231862

3º SGT PM rG 34553 EliaS fErNaNdo 
MalHEiroS da coSTa JUNior 57199916/2 2021/2022 30 01 a 

30/10/2022 2022/867819

3°SGT PM rG 34765 aNToNio carloS 
PErEira cErEJa 57198760/2 2021/2022 30 05/09 a 

04/10/2022 2022/1142260

cB PM rG 38560 raiMUNdo HÉlio 
PErEira dE liMa 57232600/2 2021/2022 30 05/09 a 

04/10/2022 2022/1142260

Sd PM rG 41085 alESSaNdra dE PaUla 
MoUra BraGa 6039221/4 2021/2022 30 07/11 a 

06/12/2022 2022/1200079

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 05 dE oUTUBro dE 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - cEl QoPM rG 13827
Subchefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 861709

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;
coNSidEraNdo a necessidade de designar nova comissão Permanente de li-
citação – CPL -  desta Vice-Governadoria, com a finalidade de receber, examinar 
e julgar todos os documentos, processos e procedimentos relativos 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 ValoiS fErNaNdES, matrícula nº 5107415/1  – 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
republicada por ter saído com incorreção no doe nº 35.142, de 05 
de outubro de 2022

Protocolo: 861592
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria Nº 490/2022-PGe.G., de 04 de outubro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
dESiGNar, o servidor flávio Bouth Sanches, id. funcional nº 57214276/1, 
para responder pelo cargo de chefe de Secretaria da Procuradoria fundi-
ária, ambiental e Minerária – PfaM, por motivo de afastamento da titular, 
Maria antônia oliva alves, id. funcional nº 57197206/2, no período de 
13.09 a 27.09.2022.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 861229

diÁria
.

Portaria Nº 487/2022-PGe.G. Belém, 04 de outubro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1271362;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 03 ½ diárias ao 
Procurador do Estado, Paulo de Tarso dias Klautau filho, identidade funcio-
nal nº 5746299/1, para participar do fórum Nacional das câmaras admi-
nistrativas de solução de controvérsias, no período de 13.10 a 14.10.2022
local de origem: Belém/Pa
local de destino: rio de Janeiro/rJ
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 861234
Portaria Nº 493/2022-PGe.G. Belém, 05 de outubro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1279244;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 03 ½ diárias à 
Procuradora do Estado, Viviane Ruffeil Teixeira Pereira, identidade funcio-
nal nº 54188337/1, para participar de reuniões do Planejamento Estraté-
gico, no período de 11 a 13.10.2022.
local de origem: Brasília/df
local de destino: Belém/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 861297
Portaria Nº 492/2022-PGe.G. Belém, 05 de outubro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1177372.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 01 ½ diária ao 
servidor ibraim José das Merces rocha, Procurador do Estado, identidade 
funcional nº 5747864/1, para participar da 3ª reunião ordinária do fórum 
de Procuradores Estaduais de Meio ambiente da amazônia legal – fEPEMa, 
no período de 04 a 05.10.2022
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Brasília/df
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 861311

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria. N° 286/2022 – GaB/seac
Belém Pa, 14 de junho 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 Processo n° 2022/211669
r E S o l V E:
1. dESiGNar os servidores ZacariaS rodriGUES da SilVa, Matrícula 
3336573-1, cPf 015.550.142-91 e criSTiaN BrUNo PiMENTEl fiGUEi-
rEdo, Matrícula 5947385-2, cPf 005.033.262-75, para atuarem respec-
tivamente como Fiscal e Suplente do Contrato 019/2021- SEAC firmado 
com a Empresa – SYSTEMScoPY lTda-EPP portadora do cNPJ sob o nº. 
05.352.726/0001-07, cujo objetivo é o “...Contrato de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, consistindo 

na reprodução de documentos (impressão e cópias) e digitalização, na mo-
dalidade franquia de páginas mais excedente, com fornecimento de equi-
pamentos, sistema de gerenciamento, bilhetagem da solução instalada, 
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de 
peças e fornecimento de insumos originais (inclusive papel)”
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 14 de junho de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 861388
Portaria. N° 285/2022 – GaB/seac
Belém Pa, 03 de junho 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 Processo. 2022/166027
r E S o l V E:
1. dESiGNar os servidores Marilia MEdEiroS SilVa caValcaNTE, Ma-
trícula 57195851-1, cPf 663.811.772-68 e EliaQUiM SaNTaNa MElo, Ma-
trícula 55207778-1, cPf 887.723.301-04, para atuarem respectivamente 
como Fiscal e Suplente do Contrato 009/2022- SEAC firmado com a Empre-
sa – faBrica ESPEraNÇa portadora do cNPJ sob o nº. 07.553.026/0001-
06, cujo objetivo é o “...Contratação de empresa especializada em limpeza, 
higienização e conservação”
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 03 de junho de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 861391

.

.

errata
.

errata
Na publicação do doe 35.054, de 22 de julho de 2022, referente a Portaria 
N°205/2022-GaB/seac de 21 de maio de julho, Processo 2022/909633;
oNde se LÊ:
• Serviços Prestados de Terceiros – PJ – 339039... R$. 8.488,00
Leia-se:
• Serviços Prestados de Terceiros – PJ – 339039... R$. 8.448,00

Protocolo: 861334

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato – 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 15/2018-seac/Pa.
Termo aditivo: 1º
contrato: 15/2021.
objeto: Prorrogação da vigência do contrato nº. 015/2021, por mais 12 
(doze) meses e a repactuação no percentual aproximado de 15,95%, em 
razão de convenção coletiva de Trabalho 2022/2023 - SiNElPa x SEac.
Fundamento: Art. 57, II e art. 55, III, c/c art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93.
data da assinatura: 30/09/2022.
Vigência: 01/10/2022 a 01/10/203.
Valor Global: r$ 2.528.154,24 (dois milhões, quinhentos e vinte e oito mil, 
cento e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).
orçamento:
Órgão – 760101; função – 08; Subfunção – 422; Programa – 1500; Pro-
jeto/atividade – 8818; Elemento de despesa – 339037; fonte – 0101; 
ação: 264810 (icuí); Plano interno: 105USa8818c (icuí); ação: 264811 
(cabanagem); Plano interno: 105USc8818c (cabanagem); ação: 277817 
(Marituba); Plano interno: 105USM8818c (Marituba); ação: 276591 (Ben-
gui) e Plano interno: 105USB8818c.
contratada: SErVicE aliaNÇa Pará, cNPJ: 09.675.221/0001-34, coM SEdE 
Na Trav. Tavares Bastos nº. 808, bairro Marambaia, cEP: 66615-005, Belém/Pa.
ordenador
ricardo Brisolla Balestreri
contratante

Protocolo: 861676

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 011/2022
Processo Nº: 2022/931344
oBJETo: contratação de empresa especializada em manutenção e recarga 
de extintores de incêndio por demanda.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 24, ii da lei 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 29/09/2022.
Valor GloBal: r$ 10.017,00 (dez mil e dezessete reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 760101; função: 08; Subfunção: 422; Progra-
ma: 1500; Projeto atividade: 8818; Natureza da despesa: 339039; fon-
te de recurso: 0101000000; ação: 278361 (implementação à Usina da 
Paz – Guamá); Plano interno: 105USG8818c (implantação da USiPaZ do 
Guamá); ação: 278363 (implementação à Usina da Paz – Terra firme); 
Plano interno: 105UST8818c (implantação da USiPaZ da Terra firme); 
ação: 278362 (implementação à Usina da Paz - Jurunas); Plano interno: 
105USJ8818c (implantação da USiPaZ do Jurunas); ação: 264811 – im-
plementação da USiPaZ cabanagem; Plano interno: 105USc8818c – USi-
PaZ cabanagem; ação: 264810 – implementação da USiPaZ ananindeua; 
Plano interno: 105USa8818c – USiPaZ ananindeua; ação: 277817 – im-
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plementação da USiPaZ Marituba; Plano interno: 105USM8818c – USiPaZ 
Marituba; ação: 276591 – implementação da USiPaZ Benguí; Plano inter-
no: 105USB8818c – USiPaZ Benguí.
coNTraTaNTE: SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cida-
daNia, cNPJ: 37.205.760/0001-45.
coNTraTado: MaiS GaS iNdUSTria dE GaSES lTda, cNPJ: 25.089.951/0001-00.
ordENador
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 861430
eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 009/2022
Processo Nº: 2022/1036966
oBJETo: contratação de empresa especializada em fornecimento, sob de-
manda, de Gás liquefeito de Petróleo - GlP (gás de cozinha), acondicio-
nado botijão 13 kg, visando atender as necessidades desta Secretaria e 
das Usinas da Paz da região Metropolitana – Bengui, cabanagem, Guamá, 
Ícui, Jurunas, Nova União e Terra firme, bem como as Usinas de canãa dos 
carajás/Pa e Parauapebas/Pa.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 24, ii da lei 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 29/09/2022.
Valor GloBal: r$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 760101; função: 08; Subfunção: 422; Progra-
ma: 1500; Projeto atividade: 8818; Natureza da despesa: 339030; fon-
te de recurso: 0101000000; ação: 278361 (implementação à Usina da 
Paz – Guamá); Plano interno: 105USG8818c (implantação da USiPaZ do 
Guamá); ação: 278363 (implementação à Usina da Paz – Terra firme); 
Plano interno: 105UST8818c (implantação da USiPaZ da Terra firme); 
ação: 278362 (implementação à Usina da Paz - Jurunas); Plano interno: 
105USJ8818c (implantação da USiPaZ do Jurunas); ação: 264811 – im-
plementação da USiPaZ cabanagem; Plano interno: 105USc8818c – USi-
PaZ cabanagem; ação: 264810 – implementação da USiPaZ ananindeua; 
Plano interno: 105USa8818c – USiPaZ ananindeua; ação: 277817 – im-
plementação da USiPaZ Marituba; Plano interno: 105USM8818c – USiPaZ 
Marituba; ação: 276591 – implementação da USiPaZ Benguí; Plano inter-
no: 105USB8818c – USiPaZ Benguí; ação: 276207 – implementação da 
USiPaZ canaã dos carajás; Plano interno: 105Ucc8818c – USiPaZ canaã 
dos carajás; ação: 264817 – implementação da USiPaZ Parauapebas; Pla-
no interno: 105USP8818c – USiPaZ Parauapebas.
coNTraTaNTE: SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cida-
daNia, cNPJ: 37.205.760/0001-45.
coNTraTado: N c coMErcio dE GaS E BEBidaS lTda, 
cNPJ: 28.628.545/0001-66.
ordENador
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 861437

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa
ato: 11
data: 29/09/2022
Número da dispensa: 11/2022
ordENador
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 861431
ratiFicaÇÃo de disPeNsa
ato: 09
data: 29/09/2022
Número da dispensa: 09/2022
ordENador
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 861439

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico N° 11/2022-seac
a SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia-SEac, por 
intermédio de seu pregoeiro, torna público a adjudicação por grupo do 
Pregão Eletrônico nº 11/2022-SEac, para a coNTraTaÇÃo dE EMPrESaS 
ESPEcialiZada EM forNEciMENTo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS Para 
aTENdEr aS USiPaZ da PaZ da rEGiÃo METroPoliTaNa (JUrUNaS, 
GUaMa E TErra firME) Por UM PErÍodo dE 12 MESES.
adjudico o Grupo 1 – forNEciMENTo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS 
, para a empresa rPS dE oliViEra EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 
41.288.529/0001-30, no valor global de r$ 255.093,60 (duzentos e cin-
quenta e cinco mil, noventa e tres reais e sessenta centavos).
Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
lUiZ fErNaNdo SoUZa loBaTo
Pregoeiro

Protocolo: 861332

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

desiGNar serVidor
.

Portaria aGe Nº 126/2022-GaB, de 05 de outubro 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/1008255.
rESolVE:
dESiGNar o servidor rodolfo lima lira de Morais, matrícula n° 5958453/1, 
assessor Superior i e no seu impedimento o servidor roberto carlos alves 
Mendes, matrícula nº 8011818/3, assessor Superior i, para acompanhar 
e fiscalizar o Contrato nº 013/2022-AGE, firmado entre a Auditoria Geral 
do Estado – aGE e a empresa líder Notebooks comércio e Serviços lTda, 
em consonância com o estabelecimento no art. 67 e parágrafos, da lei nº 
8.666/1993 e suas alterações, combinado com o decreto Estadual nº 870 
de 04/09/2013, publicado no d.o.E. nº 32.496 de 07/10/2013.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 861402
Portaria aGe Nº 127/2022-GaB, de 05 de outubro 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/754864.
rESolVE:
dESiGNar o servidor roberto carlos alves Mendes, matrícula nº 
8011818/3, assessor Superior i e no seu impedimento o servidor rodolfo 
lima lira de Morais, matrícula n° 5958453/1, assessor Superior i, para 
acompanhar e fiscalizar o Contrato nº 014/2022-AGE, firmado entre a Au-
ditoria Geral do Estado – aGE e a empresa PriNT Solution Serviços de 
Processamento de documentos lTda, em consonância com o estabeleci-
mento no art. 67 e parágrafos, da lei nº 8.666/1993 e suas alterações, 
combinado com o decreto Estadual nº 870 de 04/09/2013, publicado no 
d.o.E. nº 32.496 de 07/10/2013.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 861405

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
a Publicação do extrato de contrato: Nº 013/2022-aGe.
Processo Nº 2022/1008255
data da assinatura: 30/09/2022
Vigência: 30/09/2022 a 29/09/2023
Valor Global Estimado: r$ 92.445,00
Modalidade de licitação: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 16/2021-PGJ/rN.
objeto:
contratação de empresa especializada para fornecimento de 15 (quinze) 
microcomputadores desktops, com prestação de serviços de assistência 
técnica on-site de no mínimo 60 (sessenta) meses, conforme condições 
e exigências estabelecidas no Edital de licitação Pregão Eletrônico Nº 
16/2021-PGJ/rN e ata de registro de Preços Nº 10/2022-PGJ.
contratado: lÍdEr NoTEBooKS coMÉrcio E SErViÇoS lTda.
cNPJ Nº: 12.477.490/0002-81.
Endereço: av. acesso rodoviário, S/N, Quadra 11, Mod. 01, 02 e 03, Qua-
dra12, Mod. 01, Parte Galpão 05, 06, 07, 08 e 09, Sala 33, TiMS, Serra/
ES, cEP: 29.161-376.
orçamento:
Programa de Trabalho: 04122129784090000
fonte de recurso: 0101000000
Natureza de despesa: 449052
Plano interno: 4200008409E
fiscal do contrato: rodolfo lima lira de Morais, Matrícula Nº 5958453/1, 
lotado na Gerência de informática.
Substituto do fiscal do contrato: roberto carlos alves Mendes, Matrícula 
Nº 8011818/3, lotado na Gerência de informática.
ordenador: andréa do Nascimento Pinto.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 861397
eXtrato de coNtrato
a Publicação do extrato de contrato: Nº 014/2022-aGe.
Processo Nº 2022/754864
data da assinatura: 04/10/2022
Vigência: 04/10/2022 a 03/10/2023
Valor Global Estimado: r$ 19.440,00
Modalidade de licitação: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 383/2021 cPl 02 
- iEPTEc doM MoacYr/ac.
objeto:
contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de in-
formática, com a prestação de serviços de impressão, cópia, fax e digita-
lização departamental com acesso via rede TcP-iP, incluindo o serviço de 
manutenção preventiva e corretiva com a substituição de peças e supri-
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mentos, fornecimento de papel, fornecimento de Software de gestão de 
parque, abertura de chamados e bilhetagem, para atender às necessidades 
da auditoria Geral do Estado - aGE.
contratado: PriNT SolUTioN SErViÇoS dE ProcESSaMENTo dE docU-
MENToS lTda.
cNPJ Nº: 07.928.901.0001-97.
Endereço: avenida alcindo cacela Nº 350, Bairro: Umarizal, cEP: 66.065-
217, Belém/Pa.
orçamento:
Programa de Trabalho: 04126150885850000
fonte de recurso: 0101006356
Natureza de despesa: 339040
Plano interno: 4200008585c
fiscal do contrato: roberto carlos alves Mendes, Matrícula Nº 8011818/3, 
lotado na Gerência de informática.
Substituto do fiscal do contrato: rodolfo lima lira de Morais, Matrícula Nº 
5958453/1, lotado na Gerência de informática.
ordenador: andréa do Nascimento Pinto.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 861398

FÉrias
.

Portaria aGe Nº 128/2022-GaB, de 05 de outubro de 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2022/1284484.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora rita de 
Jesus Gomes de castro, matrícula 761699/1, ocupante do cargo de Escre-
vente datilografo referência iii, lotada na auditoria Geral do Estado, no 
período de 02/12/2022 a 31/12/2022, referente ao período aquisitivo de 
01/01/2021 a 31/12/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 861409
Portaria aGe Nº 124/2022-GaB, de 05 de outubro de 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2022/1242343.
rESolVE:
coNcEdEr 20 (vinte) dias de férias regulamentares ao servidor rober-
to carlos alves Mendes, matrícula nº 8011818/3, ocupante do cargo de 
assessor Superior i, lotado na auditoria Geral do Estado, no período de 
07/11/2022 a 26/11/2022, referente ao período aquisitivo de 08/01/2020 
a 07/01/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 861267
Portaria aGe Nº 125/2022-GaB, de 05 de outubro de 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2022/1278088.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora ana 
lúcia de Morais Silva, matrícula 57192226/1, ocupante do cargo de auditor 
de finanças e controle, lotada nesta auditoria Geral do Estado – aGE, no 
período de 13/10/2022 a 27/10/2022, referente ao período aquisitivo de 
10/01/2021 a 09/01/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 861268

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

adMissÃo de serVidor
.

coNtrato de coNsiGNaÇÃo Nº 23/2022 – sePLad/daF
coNSiGNaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco. Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf n.º 35.747.782/0001-01.
coNSiGNaTário: cooPEraTiVa dE crEdiTo SicooB UNidaS, com sede 
na avenida almirante Barroso, 2926, bairro da Souza. Belém/Pa, inscrita 
no cNPJ/Mf n.º  01.042.487/0001-38.
oBJETo: consignação em folha de pagamento junto a SEPlad, conforme 
margem consignável disponível, com fundamento nos termos do decreto nº 
2.071/2006, com as alterações introduzidas pelos decretos nº 1.208/2008 
e nº 2.147/2010, e na instrução Normativa nº 003/2006 – SEad.
ViGÊNcia: 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de assinatura.
daTa da aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 861209

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 954/2022-daF/sePLad, 
de 05 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 o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1279052;
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor alBErTo JoSE SilVa ToBiaS, identidade funcio-
nal nº 3254127/1, ocupante do cargo de Técnico c, lotado na coordenado-
ria de Planejamento e Políticas Públicas, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 05 de outubro de 2022 a 03 de novembro de 2022, referente 
ao triênio de 01/01/2014 a 31/12/2016.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 05 dE 
oUTUBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 861679

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 952/2022-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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo, o Processo n°2022/324984,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora Karla Maria crUZ rocHa, id. funcional nº. 
3152995/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, para res-
ponder pela coordenadoria de Programação orçamentária, durante o im-
pedimento legal da titular TaiSSa ValENTE alMEida, id. funcional nº. 
5946891/1, no período de 10/10/2022 a 24/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
oUTUBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 861220

.

.

aPostiLaMeNto
.

4º terMo de aPostiLaMeNto ao terMo de coModato Nº 03/2018
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SE-
Plad, com sede na Trav. do chaco, nº 2350, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
35.747.782/0001-01, neste ato representada pela diretora de administra-
ção e finanças, Sra. iriS alVES MiraNda NEGrÃo, brasileira, portador da 
cédula de identidade nº 5243707 SSP/Pa e do cPf nº 851.259.112-91, re-
sidente e domiciliada na cidade de ananindeua/Pa, rESolVE aPoSTilar o 
Termo de Comodato nº 03/2018, firmado com o CONDOMÍNIO VOLUNTÁ-
rio PáTio BElÉM, inscrito no cNPJ/Mf nº 83.368.894/0001-02, com sede 
na Travessa Padre Eutíquio, nº 1078, 4º andar, bairro campina, Belém-Pa-
rá, Processo nº 2022/1245731, conforme cláusulas e condições abaixo:
cLÁUsULa PriMeira – oBJeto do terMo de aPostiLaMeNto
1.1. o presente Termo apostilamento tem por objeto:
1.1.1. o reajuste dos valores do TErMo dE coModaTo nº 03/2018, com 
base na cláusula Quinta, Parágrafo Segundo, referente ao período de 
10/04/2022 a 10/04/2023.
cLÁUsULa seGUNda – do reaJUste
2.1. após o apostilamento o valor mensal reajustado será de r$ 105.460,21 
(cento e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e um centavos).
2.2. Os efeitos financeiros decorrentes do acréscimo vigoram a partir de 
10/04/2022.
cLÁUsULa terceira – da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
3.1 - os recursos orçamentários necessários para atender as despesas decor-
rentes da ESTaÇÃo cidadaNia no imóvel objeto do presente Termo, cons-
tam do orçamento aprovado da SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo 
E ADMINISTRAÇÃO, para o exercício de 2022, como a seguir especificado:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.422.1500.8805 – implementação da Estação 
cidadania Natureza da despesa 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica
Valor Mensal reajustado: r$ 105.460,21 Valor anual reajustado: r$ 
1.265.522,52 fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
cLÁUsULa QUarta – da ViGÊNcia
4.1 - o presente Termo de apostilamento terá vigência com início em 
10/04/2022 término em 10/04/2023.
cLÁUsULa QUiNta – PUBLicaÇÃo
5.1 - incumbirá à comodatária providenciar a publicação deste instrumento, 
por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666/93.
cLÁUsULa seXta – da FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL
6.1 - o presente termo apostilamento tem amparo legal no artigo 65, pa-
rágrafo 8º da lei nº 8.666/93.
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cLÁUsULa sÉtiMa – ratiFicaÇÃo
7.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas do 
Termo de Comodato inicial, firmado entre as partes.
data da assinatura eletrônica: 04/10/2022
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 861175

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 953/2022-daF/sePLad, 
de 05 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 d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1283529, 05.10.2022.
r E S o l V E:
i – autorizar aos servidoras Maria da conceição Pereira da cunha, id. fun-
cional nº 57193849/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão B/co-
ordenador, iolanda Maria Moraes Vieira, id. funcional nº 5146810/2, ocu-
pante do cargo de analista de Gestão Pública/assistente Social, a viajarem 
para Magalhães Barata/Pa no dia 06.10.2022 para realizarem in loco, teste 
de vida de servidor no referido município, o qual serão conduzidos pelo ser-
vidor anderson Monteiro corrêa, id. funcional nº 57218619/1, ocupante 
do cargo de Motorista, todos lotados na Secretaria de Estado de Planeja-
mento e administração, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária aos 
servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 05 dE 
oUTUBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 861652

Portaria Nº 371, de 5 de oUtUBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2579, de 25 de agosto de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguri-
dade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2022 e, conside-
rando o(s) decreto(s) n° 2668, de 05/10/2022 e nº 2669, de 05/10/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 371, de 5 de oUtUBro de 2022

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

fEMa
outras despesas 

correntes 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) SEMaS
 0316 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

SEdaP
investimentos 0,00 361.687,30 0,00 0,00 361.687,30

outras despesa de 
investimentos

 0106 0,00 18.016,05 0,00 0,00 18.016,05

 0306 0,00 328.995,44 0,00 0,00 328.995,44

 6301 0,00 5.189,07 0,00 0,00 5.189,07

 7106 0,00 3.670,30 0,00 0,00 3.670,30

 7306 0,00 5.816,44 0,00 0,00 5.816,44

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 219.048,17 0,00 0,00 219.048,17

obras e instalações
 0131 0,00 219.048,17 0,00 0,00 219.048,17

PolÍTica Social
Hrca

outras despesas 
correntes 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

SESPa
investimentos 0,00 2.889.821,71 0,00 0,00 2.889.821,71

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 2.889.821,71 0,00 0,00 2.889.821,71
PolÍTica SÓcio-

cUlTUral
fcP

outras despesas 
correntes 0,00 362.000,00 300.000,00 0,00 662.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 362.000,00 300.000,00 0,00 662.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 361.687,30 0,00 0,00 361.687,30

SEdaP

 0106 0,00 18.016,05 0,00 0,00 18.016,05

 0306 0,00 328.995,44 0,00 0,00 328.995,44

 6301 0,00 5.189,07 0,00 0,00 5.189,07

 7106 0,00 3.670,30 0,00 0,00 3.670,30

 7306 0,00 5.816,44 0,00 0,00 5.816,44

cultura 0,00 362.000,00 300.000,00 0,00 662.000,00

fcP

 0101 0,00 362.000,00 300.000,00 0,00 662.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 219.048,17 0,00 0,00 219.048,17

SEdoP

 0131 0,00 219.048,17 0,00 0,00 219.048,17

Manutenção da 
Gestão 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

fEMa

ProViSÃo 
rEcEBida do(a) 

SEMaS

 0316 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

Saúde 0,00 3.489.821,71 0,00 0,00 3.489.821,71

Hrca

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 2.889.821,71 0,00 0,00 2.889.821,71

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 362.000,00 300.000,00 0,00 662.000,00

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 2.889.821,71 0,00 0,00 2.889.821,71

0106 - rEcUr.ProV.dE 
TraNSf.coNVENioS E 

oUTroS.                    
0,00 18.016,05 0,00 0,00 18.016,05

0131 - oPEracoES dE crE-
diTo EXTErNaS                               0,00 219.048,17 0,00 0,00 219.048,17
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0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 328.995,44 0,00 0,00 328.995,44

0316 - recursos Próprios 
do fundo Estadual de Meio 

ambiente
0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

0349 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

6301 - recursos de contrapar-
tida de convênios 0,00 5.189,07 0,00 0,00 5.189,07

7106 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 3.670,30 0,00 0,00 3.670,30

7306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 5.816,44 0,00 0,00 5.816,44

ToTal 0,00 5.032.557,18 300.000,00 0,00 5.332.557,18

Portaria Nº 372, de 5 de oUtUBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 481.000,00 (Quatrocentos e oitenta e Um 
Mil reais), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de 
despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) ane-
xo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 372, de 5 de oUtUBro de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

UEPa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 481.000,00 0,00 481.000,00

despesas ordinárias

 0661 0,00 0,00 481.000,00 0,00 481.000,00

aNeXo a Portaria Nº 372, de 5 de oUtUBro de 2022

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Educação Superior 0,00 0,00 481.000,00 0,00 481.000,00

UEPa

 0661 0,00 0,00 481.000,00 0,00 481.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 481.000,00 0,00 481.000,00

ToTal 0,00 0,00 481.000,00 0,00 481.000,00

Portaria Nº 373, de 5 de oUtUBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segurida-
de Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 100.350,00 (cem Mil, Trezentos e cinquenta 
reais), a quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de des-
pesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) 
constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 373, de 5 de oUtUBro de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fundação ParáPaz
investimentos 0,00 100.350,00 0,00 0,00 100.350,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 0,00 100.350,00 0,00 0,00 100.350,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 100.350,00 0,00 0,00 100.350,00

fundação ParáPaz
 0301 0,00 100.350,00 0,00 0,00 100.350,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0301 - recursos ordinários 0,00 100.350,00 0,00 0,00 100.350,00

ToTal 0,00 100.350,00 0,00 0,00 100.350,00

Protocolo: 861707

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

errata
.

errata de Portaria
Na portaria de nº 179 de 20/09/2022, publicado no doe de nº 
35.122 de 21/09/2022..
onde se lê – “matrícula nº 3151506/1”
Leia-se – “matrícula nº 5083630/1”
aroldo carNEiro
PrESidENTE

Protocolo: 861414

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

errata, da Portaria Nº 143 de 01/09/2022, concedeu licença pre-
mio a servidora, Valderina camelo Xavier, matricula nº 3152723/1:
onde se Ler: referente ao 4º triênio, 30/01/2000 a 29/01/2023.
Leia-se: referente ao 4º triênio, 30/01/2000 a 29/01/2003.
aNiZio BESTENE JUNior
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 861421

coNtrato
.

coNtrato Nº 122/2022
Processo: 2022/1227472.
cHaMada PÚBlica n.002 /2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:29/09/2022
Vigência:29/09/2022 a 29/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: ToP NEfro SErViÇoS dE NEfroloGia lTda.-ToP NEfro
cNPJ nº 13.781.486/0001-94
Endereço: rod Br 316- KM 03- rUa BoM PaSTor Nº 03 -Bairro GUaNaBara
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa/Pa- cEP: 67.010-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

coNtrato Nº 123/2022
Processo: 2022/1238598.
cHaMada PÚBlica n.002 /2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:28/10/2022
Vigência:28/10/2022 a 28/10/2023
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Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: laBoraTÓrio dE PaToloGia clÍNica dr. PaUlo
cordEiro dE aZEVEdo lTda.
cNPJ nº 04.978.805/0021-09
Endereço: rua Eixo w1 nº 729- Bairro: célio Miranda- Módulo ii
Município: Paragominas/ Pa- cEP: 68.625-325
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

coNtrato Nº 094/2022
Processo: 2022/1109611.
cHaMada PÚBlica n.001 /2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:14/09/2022
Vigência:14/09/2022 a 14/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: cENTro dE ESPEcialidadES EM ofTalMoloGia lTda.- cEofT
cNPJ nº 07.935.697/0001-31
Endereço: av. alcindo cacela Nº 1035- Bairro: Umarizal cEP: 66.060000- 
Município: Belém/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 861396

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

rescisÃo do coNtrato: 038/2019.
Proc: 2022/1107109
daTa da aSSiNaTUra: 05.10.2022
JUSTificaTiVa: Em conformidade com o art. 79, inciso ii da lei nº 
8.666/93 e alterações.
coNTraTada: EMPrESa ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SEr-
ViÇoS lTda ME
cNPJ: 11.489.784/0001-80
Endereço: Trav. rosa lima n.º 01, bairro Mirizal, Marituba-Pa, cEP: 
67.200-000,Telefone (91) 3256.0848
ordENador rESPoNSáVEl: Bernardo albuquerque de almeida.

Protocolo: 861371

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 766/2022, de 05/10/2022.
onde se lê: 30/01/2022 a 18/02/2022.
Leia-se: 30/01/2023 a 18/02/2023.
(Publicada com incorreção no doe nº 35.142, de 05/10/2022).

Protocolo: 861225
errata de Portaria
N° da Portaria: 766/2022, de 05/10/2022.
onde se lê: 30/01/2022 a 18/02/2022.
Leia-se: 30/01/2023 a 18/02/2023.
(Publicada com incorreção no doe nº 35.142, de 05/10/2022).
Portaria Nº 763 de 05 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.
coSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1179245 
(PaE), de 13/09/2022, que dispõe sobre exoneração de cargo efetivo.
rESolVE:
i – EXoNErar, a pedido, a servidora efetiva JUliaNa BEZErra GalVÃo 
caValcaNTE dE SoUZa, matrícula nº. 57217631/2, ocupante do cargo de 
Técnico Previdenciário B, a contar de 11 de setembro de 2022, pelo motivo 
de posse em outro cargo inacumulável, com direito à recondução, nos ter-
mos do art. 57, da lei Estadual nº 5.810/1994.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 05 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 861239

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 767 de 05 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 os termos do Processo administrativo Eletrônico n° 
2022/1274941 (PaE), de 03/10/2022, que dispõe sobre transferência de 
período de férias.

rESolVE:
 i - TraNSfErir, o período de gozo de férias do servidor antônio cris-
thiano Braga Guimarães, matrícula nº 5948805/1, ocupante do cargo de 
Técnico de administração e finanças, lotado na diretoria de Previdência, 
de 11/10/2022 a 09/11/2022 para 17/10/2022 a 15/11/2022, concedido 
por meio da Portaria n° 680/2022, de 05/09/2022, publicada no doE n° 
35.106, de 06/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 05 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 861588

.

.

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 e 131 do regulamento Geral do regime Pró-
prio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando que a tentativa de comunicação via postal, feita nos termos 
do art. 130, inciso ii do regulamento Geral do rPPS-Pa, restou infrutífera 
nos processos abaixo relacionados;
É que, pelo presente Edital, ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessa-
dos(as), seus representantes legais ou mandatários, nos autos dos pro-
cessos administrativos abaixo arrolados, com fulcro no artigos 130, inciso 
iii, e 131 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência Social 
do Estado do Pará, para comparecer à sede do instituto de Gestão Previ-
denciária do Estado do Pará, localizado à avenida alcindo cacela, 1962, 
Nazaré, Belém-Pa, cEP 55.040-020, com o objetivo de tomar ciência do 
andamento/conclusão de seus respectivos processos administrativos e/ou 
regularizar a instrução processual:

N° Nº do Processo
iGePreV iNteressado(a) cPF tiPo de Processo

01 2010/265160 EdiaNE Maria BarBoSa alMEida 489.446.102-15 PENSÃo Por ÓBiTo

02 2018/250228 Marcia JiNKiNGS SEGoVia doS 
SaNToS 468.410.912-72 PENSÃo Por ÓBiTo

03 2021/447314 aladio JoSE d SilVa 048.519.862-20 PENSÃo Por ÓBiTo
04 2019/595697 GENoVEVa SaraTY dE oliVEira 615.410.792-72 PENSÃo Por ÓBiTo
05 2012/518265 aNToNio PaiXao MoraES 252.883.262-15 PENSÃo Por ÓBiTo

06 2020/387252 SiMoNE oliVEira do NaSci-
MENTo 330.777.462-04 PENSÃo Por ÓBiTo

07 2015/489401 Maria EMilia MoTa dE alMEida 226.872.972-91 PENSÃo Por ÓBiTo
08 2017/427390 Maria dE SoUSa PErEira 062.758.692-91 rEViSÃo dE PENSÃo
09 2020/449388 MarcElo fErrEira cHErMoNT 377.243.712-53 PENSÃo Por ÓBiTo
10 2019/13871 Maria JoSE NEVES da crUZ 198.956.402-00 PENSÃo Por ÓBiTo

11 2011/496286 Maria da GraÇa carValHo 
VilHENa 036.627.642-53 rEViSÃo dE aPoSENTadoria

12 2017/437049 Maria iNaildE da SilVa SoUZa 462.057.302-78 PENSÃo Por ÓBiTo

13 2021/1001279 Maria MadalENa da SilVa 
rodriGUES 423.871.082-72 PENSÃo Por ÓBiTo

14 2021/1122322 JoaNa MaToS da SilVa 282.690.632-15 PENSÃo Por ÓBiTo

15 2020/1086070 Maria coNcEicao SilVa 
rodriGUES 327.446.922-04 PENSÃo Por ÓBiTo

16 2012/293459 SEBaSTiao lUiZ fErNaNdES 047.394.502-91 PENSÃo Por ÓBiTo

17 2018/567415 Maria MaGali cordEiro 
MoNTEiro 260.686.212-00 PENSÃo Por ÓBiTo

18 2016/476756 WalTEr Joao da SilVa MENdES 572.730.302-87 PENSÃo Por ÓBiTo
19 2018/294540 raiMUNda NEVES dE alMEida 047.425.082-20 coMPoSiÇÃo dE PENSÃo
20 2017/203771 NEci SilVa cUNHa 183.755.532-04 PENSÃo Por ÓBiTo
21 2017/339109 aNadEYla SilVa dE JESUS 988.283.712-34 PENSÃo Por ÓBiTo
22 2014/479149 iVaNEidE da SilVa riBEiro 071.358.582-04 PENSÃo Por ÓBiTo

23 2020/822161 ElToN rodriGo BEZErra 
loUriNHo 932.899.952-91 aUXilio fUNEral

24 2020/718716 lENa SaMara PaTricio MarTiNS 010.966.442-66 coNTiNUidadE dE PENSÃo
25 2021/1413563 GraciETE ViEira PiMENTEl 023.836.102-08 PENSÃo Por ÓBiTo

26 2022/949138 HErMaNi lUcia MarQUES 
PEcaNHa 373.322.282-20 PENSÃo Por ÓBiTo

27 2021/938085 Maria adElaidE da SilVa SilVa 397.723.062-04 PENSÃo Por ÓBiTo
28 2013/271318 Joao lUiS araUJo doS SaNToS 427.444.742-15 PENSÃo Por ÓBiTo
29 2021/886121 ViToria daMaScENo liMa 048.046.682-33 PENSÃo Por ÓBiTo

30 2017/271359 ValdEriNa oliVEira doS 
SaNToS 231.389.712-55 PENSÃo Por ÓBiTo

31 2019/504765 ViViaNE riBEiro dE fariaS 019.511.332.26 PENSÃo Por ÓBiTo

32 2019/399852 cElia loBaTo dUarTE 571.345.882-20 PENSÃo Por ÓBiTo

33 2021/32216 alciNdo MiraNda daS MErcES 046.008.512-34 rEViSao dE aPoSENTadoria

34 2022/82741 Maria daS GracaS liMa da 
SilVa 083.998.242-91 rEViSao dE aPoSENTadoria
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35 2019/497858 EricKa do Socorro riBEiro 
PErEira 638.310.662-72 PENSÃo Por ÓBiTo

36 2022/228350 JoSÉ riBaMar lEaNdro SilVa 031.676.072-20 PENSÃo Por ÓBiTo
37 2021/1345886 dioNiZio rodriGUES foNSEca 032.759.652-04 aUXilio fUNEral

38 2021/406717 lUiS flaVio dE SoUZa MES-
coUTo 190.401.212-49 PENSÃo Por ÓBiTo

39 2022/138296 MaNoEl doS Socorro MENdES 092.963.442-04 PENSÃo Por ÓBiTo

40 2021/405788 ESMEralda dE aSSUNÇÃo 
MiGola 328.821.062-20 PENSÃo Por ÓBiTo

41 2016/218429 EdUardo fErNaNdo rEiS 
caMPoS 067.751.442-53 PENSÃo Por ÓBiTo

42 2021/809727 diaNa alMEida rEiS 009.389.582.83 PENSÃo Por ÓBiTo
43 2021/1375863 lEoNor cUrU MUNdUrUKU 770.039.932-87 PENSÃo Por ÓBiTo
44 2021/975939 lUcirENE PErEira coUTiNHo 009.711.532-05 PENSÃo Por ÓBiTo
45 2021/900193 Marilia KEllY da SilVa crUZ 766.728.082-72 PENSÃo Por ÓBiTo

46 2019/608267 Marcia do Socorro fErrEira 
cEciM 889.372.322-00 PENSÃo Por ÓBiTo

47 2021/1048947 criSoMar SoarES doS SaNToS 169.145.892-91 PENSÃo Por ÓBiTo
48 2021/634182 Maria do carMo rocHa NEVES 050.934.062-87 PENSÃo Por ÓBiTo
49 2019/188722 Maria Porfiria SiQUEira 042.467.642.72 PENSÃo Por ÓBiTo
50 2022/12128 iVaNilda raMoS da SilVa 001.063.232-88 PENSÃo Por ÓBiTo
51 2019/282548 aNa SUElY GaMa dE oliVEira 158.315.232-68 PENSÃo Por ÓBiTo
52 2021/927584 aMilToN fErrEira dE liMa 356.836.352-68 PENSÃo Por ÓBiTo
53 2021/1147142 Maria NUNES PErEira 369.743.582-53 PENSÃo Por ÓBiTo
54 2021/1290058 NaidE daS NEVES PaNToJa 602.634.662-72 PENSÃo Por ÓBiTo
55 2022/94303 aNToNio corrEa ViaNa 089.971.602-49 PENSÃo Por ÓBiTo
56 2021/737313 EliZETE fErrEira dE SoUZa 212.665.062-68 rEViSao dE aPoSENTadoria
57 2013/179117 delzuita Martins Borges 136.155.992-68 aUXilio fUNEral

58 2021/544812 Maria cEZariNa caSTro dE 
SoUSa 045.243.492-00 rEViSao dE aPoSENTadoria

59 2014/260014 rENaN liMa dorTa 020.891.862-08 coNTiNUidadE dE PENSÃo
60 2013/113231 Maria iNEZ PErEira da SilVa 681.368.202-44 PENSÃo Por ÓBiTo
61 2019/117489 olGa dE faTiMa loBo NoBrE 354.083.082-00 PENSÃo Por ÓBiTo
62 2019/520181 YaSMiNY da SilVa dioNiSio 000.643.102-05 PENSÃo Por ÓBiTo
63 2021/1448821 MaNUEl doS SaNToS 072.874.022-20 PENSÃo Por ÓBiTo

64 2020/1039252 fraNciclEidE oliVEira do 
aMaral 657.896.102-00 aUXilio fUNEral

65 2022/464892 Maria do Socorro lEMoS 
cordEiro 6822.871.682-49 aUXilio fUNEral

66 2012/94889 idaNEidE Maria frEirE PiNTo 595.977.802-59 rEViSÃo dE aPoSENTadoria
67 2020/721662 NEriaS coNcEicao dE SoUZa 038.767.722-49 aUXilio fUNEral
68 2021/959759 JoNaTaS GoNÇalVES da SilVa 018.981.062-90 PENSÃo Por ÓBiTo

69 2020/768531 MoiSES aNToNio alVES dE 
SoUZa 665.134.722-53 aUXilio fUNEral

70 2022/255612 Maria lUiZa PiNHEiro dE 
araUJo 086.986.272-34 SiMUlaÇÃo dE aPoSENTa-

doria
71 2018/541469 flaVia coNSolacao fErNaNdES 018.806.432-00 PENSÃo Por ÓBiTo
72 2021/929225 MarY loUYSE SoUZa da SilVa 003.755.872-25 aUXilio fUNEral
73 2020/448935 lUZ coNSUElo oliVET loBaTo 395.599.712-04 PENSÃo Por ÓBiTo

74 2019/14227 Maria HElENa BarBoSa doS 
SaNToS 429.712.333-00 PENSÃo Por ÓBiTo

75 2019/431460 aNToNia BarBoSa PErEira 101.555.382-68 aUXilio fUNEral
76 2019/431423 aNToNia BarBoSa PErEira 101.555.382-68 PENSÃo Por ÓBiTo
77 2015/223825 clodoaldo dE oliVEira 100.370.552-91 aUXilio fUNEral

78 2017/123796 Maria dE faTiMa fErrEira 
da SilVa 817.836.392-53 aUXilio fUNEral

79 2019/32052 lUiZ oTaVio BaNdEira GoMES 012.234.022-15 aUXilio fUNEral
80 2013/564184 fraNciNETE diaS da SilVa 037.542.192-00 rEViSao dE aPoSENTadoria

81 2019/384367 Maria do Socorro oliVEira 
doS SaNToS 450.420.632-34 PENSÃo Por ÓBiTo

82 2019/170533 iVaNildo JorGE falcao dE 
MENEZES 038.770.352-72 aUXilio fUNEral

83 2020/904141 rUSElaNE SilVa dE alMEida 842.265.363-04 PENSÃo Por ÓBiTo

84 2017/535962 Maria dE JESUS alMEida 
BarroS 423.713.502-06 PENSÃo Por ÓBiTo

85 2020/76202 raimunda Melo ferreira 282.254.811-91 rEViSao do calcUlo dE 
PENSao

86 2017/495445 lUcirENE PiNHEiro daNTaS 697.859.452-00 PENSÃo Por ÓBiTo
87 2017/169021 Jose roberto ferreira de Sarges 213.532.632-15 PENSÃo Por ÓBiTo
88 2019/166069 lUiZ GUilHErME GalVÃo aMaral 056.137.872-04 aUXilio fUNEral

89 2013/411142 ENEliTa SaNTaNa doS SaNToS 159.622.612-91
aPoSENTadoria Por 

TEMPo dE
SErVico

90 2016/460235 JoSE carloS liMa da SilVa 229.303.372-49 PENSÃo Por ÓBiTo

91 2020/35347 Maria NElcY rEGo riBEiro 092.734.252-91 rEViSao dE aPoSENTadoria
92 2020/575945 Valdir MacHado dE oliVEira 385.476.940-72 PENSÃo Por ÓBiTo
93 2019/391760 roZilENE fErrEira BarBoSa 572.600.953-34 PENSÃo Por ÓBiTo
94 2020/313456 JaiME fErrEira VEra 033.097.032-15 aUXilio fUNEral
95 2011/69310 Marli caSTro da SilVa 694.612.792-72 PENSÃo Por ÓBiTo
96 2019/461680 WaldEMar fErrEira PiNTo 057.416.882-68 aUXilio fUNEral

97 2013/189681 MarGarida da SilVa SEiXaS 260.416.852-91 rEViSao do calcUlo dE 
PENSao

98 2019/454719 PaUliNa dE aZEVEdo TaVarES 283.476.332-15 PENSÃo Por ÓBiTo

99 2020/82974 WElESoN MaTHEUS loPES doS 
SaNToS 006.002.842-47 coNTiNUidadE dE PENSÃo

100 2014/504037 fraNciSca fariaS dE aS 141.901.682-20 PENSÃo Por ÓBiTo
101 2019/512108 dolorES TriNdadE da coSTa 262.903.832-72 PENSÃo Por ÓBiTo
102 2019/603887 lorENa JoElY PErEira TorrES 008.571.972-23 PENSÃo Por ÓBiTo

103 2019/635358
Maria do Socorro GEMaQUE 

PErEira
carValHo

370.965.592-72 PENSÃo Por ÓBiTo

104 2019/592188 roSaNa do Socorro BraBo 
da SilVa 639.210.812-20 PENSÃo Por ÓBiTo

105 2019/579785 Joao carloS BraSil doS 
SaNToS 039.661.162-19 PENSÃo Por ÓBiTo

106 2019/572349 Maria dE fáTiMa SilVa SoUZa 093.641.612-20 PENSÃo Por ÓBiTo
107 2019/525551 MariNa fEiToSa ViTaliNo 044.930.862-62 coNTiNUidadE dE PENSÃo
108 2014/268532 oriValdo MarQUES da coSTa 096.697.012-87 PENSÃo Por ÓBiTo

109 2019/400518 iraci JoaNariNa dE SoUZa doS 
SaNToS 032.540.772-02 coNTiNUidadE dE PENSÃo

110 2019/241139 liNdalVa rESQUE loPES 062.049.532-49 iNforMaÇÕES
111 2019/326036 JailSoN SoUZa da SilVa 021.944.002-65 PENSÃo Por ÓBiTo
112 2019/237837 VaNESSa doS SaNToS MENdES 052.478.861-86 PENSÃo Por ÓBiTo

113 2019/273854 EdSoN JUNio fErNaNdES 
SaNToS 002.186.732-13 PENSÃo Por ÓBiTo

114 2015/37380 Maria iNES dE oliVEira rEiS 143.603.572-49 PENSÃo Por ÓBiTo

115 2019/176535 alEXaNdrE roliM da SilVa 
oliVEira 954.911.712-04 PENSÃo Por ÓBiTo

116 2019/127157 WaGNEr daNiEl liMa SoUSa 041.975.022-30 coNTiNUidadE dE PENSÃo

117 2019/117480 ZUlEica PErEira ViEira 286.396.692-87 SiMUlaÇÃo dE aPoSENTa-
doria

118 2015/419099 EdNa BarBoSa do aMaral 261.386.462-15 PENSÃo Por ÓBiTo

119 2012/420845 Maria da luz costa dos Santos 059.019.522-00 aPoSENTadoria coMPUl-
Soria

120 2018/557872 lUiZ EdUardo alVES da SilVa 938.323.972-72 coNTiNUidadE dE PENSÃo

121 2016/154724 Maria do liVraMENTo coSTa 
MElo 032.015.702-49 aUXilio fUNEral

122 2014/150623 fraNciSco MENdES NaSciMENTo 288.675.052-20 aPoSENTadoria Por 
iNValidEZ

123 2018/194708 TElMa roSY frEiTaS PErEira 108.118.422-15 cElEridadE

124 2012/49082 Maria dE NaZarE MoUra dE 
PaUla 148.057.822-34 rEViSÃo dE aPoSENTadoria

125 2018/401943 oSValdo rodriGUES dE SoUSa 061.285.052-87 cElEridadE

126 2018/250181 PEdro HENriQUE dE MENEZES 
NUNES 036.306.537-74 coNTiNUidadE dE PENSÃo

127 2018/96824 Maria dE faTiMa rodriGUES 
coiNBra 149.622.332-20 aTUaliZaÇÃo cadaSTral

128 2018/311469 aNToNio rodriGUES MacHado 300.962.352-68 cÓPia

129 2018/299532 NaTalia Mirla dE MElo ro-
driGUES 018.017.882-27 coNTiNUidadE dE PENSÃo

130 2018/225605 VaNda JUcilENE rocHa doS rEiS 045.958.766-88 aUXilio fUNEral

131 2017/422145 riTa dE faTiMa da SilVa dE 
oliVEira 039.069.862-84 PENSÃo Por ÓBiTo

132 2018/87688 Maria fEliX PErEira PaUliNo 700.128.222-72 aUXilio fUNEral
133 2018/165225 BrUNa MorEira BarBoSa 012.638.492-45 coNTiNUidadE dE PENSÃo
134 2018/188836 aNToNia fErrEira da SilVa 324.415.412-34 rEcoNSidEraÇÃo

135 2018/188196 YariTZa NaTHalia oliVEira 
da SilVa 002.230.802-41 coNTiNUidadE dE PENSÃo

136 2018/136395 GUioMar lUiZa PaUla PErEira 043.947.042-00 rEViSao dE aPoSENTadoria

137 2018/122713 lEoNEl GUilHErME PErEira dE 
BarroS 018.523.152-70 coNTiNUidadE dE PENSÃo

138 2017/526672 EliaS colaÇo dE oliVEira 089.438.502-04 aUXilio fUNEral

139 2018/52309 YEda Maria loBaTo PErEira 144.427.502-91 SiMUlaÇÃo dE aPoSENTa-
doria

140 2017/409124 aNa lUiZa VaScoNcEloS 
PErEira 038.026.872-80 PENSÃo Por ÓBiTo

141 2017/536264 Eraldo cardoSo diaS 720.491.462-72 PENSÃo Por ÓBiTo
142 2017/455540 aliNE SaBriNa PiNTo MoNTEiro 025.656.622-46 coNTiNUidadE dE PENSÃo
143 2017/455508 EliNE fErrEira corrEa 530.521.452-15 coNTiNUidadE dE PENSÃo
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144 2017/198826 SidNEY rafaEl PaNToJa 
BraGaNÇa 792.976.172-04 rEViSao dE rESErVa

145 2017/431159 laiSE roliM da SilVa oliVEira 954.911.802-97 coNTiNUidadE dE PENSÃo

146 2017/386177 MarcYlENE BENEdiTa GoNcal-
VES riBEiro 460.613.202-72 aUXilio fUNEral

147 2017/377676 JoSE roBErTo da coSTa 
MarTiNS 092.537.920-20 SiMUlaÇÃo dE aPoSENTa-

doria
148 2016/320496 SolaNa VillacorTa TaVarES 134.721.512-34 PENSÃo Por ÓBiTo
149 2017/316972 lUciMar MENEZES dE oliVEira 159.405.512-20 rEViSÃo Por ÓBiTo
150 2017/208833 KarolaNY alVES da SilVa 026.121.962-69 coNTiNUidadE dE PENSÃo

151 2016/507745 EMErSoN lUiZ dE oliVEira 
TaVarES 513.884.212-91 aUXilio fUNEral

152 2014/35752 iVETE lUZ da SilVa 472.415.943-04 iNclUSÃo dE raTEio
153 2017/158509 JaQUEliNE dE oliVEira SoarES 022.7273.222-92 coNTiNUidadE dE PENSÃo
154 2017/133899 MarlY PErEira coSTa 095.121.522-15 dESMEMBraMENTo
155 2017/114529 MaNoEl corrEa dE aNdradE 023.112.672-72 PENSÃo Por ÓBiTo
156 2017/53318 dorcEliNa da coSTa dE SoUZa 126.962.262-53 aUXilio fUNEral

157 2013/45367 KHENia rEGia dE SoUZa 
clEMENTE 380.700.902-78 rEViSÃo dE rEforMa

158 2016/514645 carloS aUGUSTo lEMoS BEEcK 439.501.832-72 aUXilio fUNEral

159 2017/43432 lEYZa roBErTa ModESTo 
cordoVil 019.850.462-45 PENSÃo Por ÓBiTo

160 2017/26807 Maria dE JESUS PUrEZa 
foNSEca 104.576.072-20 PENSÃo Por ÓBiTo

161 2015/91466 roSaNGEla Maria NUNES 
MoNTEiro 661.874.272-20 PENSÃo Por ÓBiTo

162 2016/352267 GaBriEl lUiZ araUJo da SilVa 023.441.342-55 PENSÃo Por ÓBiTo
163 2015/64684 NiEdJa doS rEiS aMoriM 093.688.817-23 PENSÃo Por ÓBiTo

164 2016/476711 HErMiNia dE fáTiMa PErEira 
fErrEira 082.460.502-06 SiMUlaÇÃo dE aPoSENTa-

doria
165 2016/475417 aNToNio JorGE dE SoUZa 207.873.402-00 rESErVa
166 2016/456676 dÉcio MaNGUEira da SilVa 057.224.541-68 caNcElaMENTo dE PENSÃo

167 2016/458335 Maria da coNcEicao corrEa 
BraGa 153.398.312-72 aPoSENTadoria

168 2016/384422 JUSTiNiaNo alVES JUNior 158.289.102-25 aPoSENTadoria

169 2015/264019 Maria raiMUNda da PUrEZa 
NoGUEira 034.102.932-72 aUXilio fUNEral

170 2016/238620 lETicia caBral BorGES 928.348.332-49 coNTiNUidadE dE PENSÃo
171 2016/216171 JUliaNa NaSciMENTo cHaVES 013.821.312-75 coNTiNUidadE dE PENSÃo
172 2016/124477 lUaNa ValadarES PaNToJa 027.609.032-22 coNTiNUidadE dE PENSÃo
173 2012/316384 EliodEa SaNToS oliVEira SoTao 044.509.062-68 rEViSÃo dE PENSÃo
174 2014/348625 raiMUNda MariNHo MarTiNS 094.801.292-72 PENSÃo Por ÓBiTo

175 2012/163783 rUSiVaNda lidUiNa alBUQUEr-
QUE fiGUEirEdo 673.692.942-34 rEViSÃo dE aPoSENTadoria

176 2015/492690 ViTor frEiTaS SalGado 024.039.862-91 iNforMaÇÕES

177 2015/185421 Maria dE loUrdES loBo dE 
carValHo 042.540.582-68 iMPoSTo dE rENda

178 2015/370327 raiMUNda do Socorro caMPoS 
corrEa 361.772.372-15 aUXilio fUNEral

179 2015/390886 aNToNio fErNaNdo da cUNHa 042.231.102.25 iNforMaÇÕES

180 2015/321700 HEloiSa HElENa TaVarES dE 
SoUZa 042.231.102-25 aUXilio fUNEral

181 2015/325705 PaUlo ViNiciUS coSTa riBEiro 041.713.333-26 coNTiNUidadE dE PENSÃo
182 2015/264331 MariSTEla ValoiS laUrENTiNo 137.053.182-68 rEViSÃo dE aPoSENTadoria

183 2014/110842 MarilENE liMa BarrETo 575.129.732-68 rEViSao do calcUlo dE 
PENSao

184 2015/174249 alElUia PErEira da SilVa 560.126.152-87 PENSÃo Por ÓBiTo

185 2014/183234 olGa ParENTE SoUZa 039.847.702-78 iSENcao do iMPoSTo dE 
rENda

186 2015/111185 roZilEidE dE oliVEira SaNToS 294.597.612-91 aUXilio fUNEral
187 2014/62256 SoNia Maria TEiXEira da SilVa 166.504.172-20 rEViSao dE aPoSENTadoria
188 2013/86064 marilda vasconcelos soares 014.117.642-34 aUXilio fUNEral
189 2015/46154 TiaGo dE SarGES rodriGUES 025.486.722-71 coNTiNUidadE dE PENSÃo
190 2015/86219 SaMila alVES da coSTa 916.165.062-53 coNTiNUidadE dE PENSÃo

191 2015/15288 raiMUNda filoMENa MiraNda 
XaViEr 129.117.712-49 iMPoSTo dE rENda

192 2015/9159 BiaNca PaNToJa TriNdadE 006.556.302-60 coNTiNUidadE dE PENSÃo
193 2014/575302 aNa caroliNE SilVa dE oliVEira 761.664.222-53 coNTiNUidadE dE PENSÃo
194 2014/578607 JoSE HENriQUE MENEZES BoGEa 513.997.332-49 coNTiNUidadE dE PENSÃo
195 2014/501208 doMiNGoS laUdio PadilHa [+1] 612.446.272-91 aUXilio fUNEral

196 2014/526031 fraNciSca Maria BENViNdo 
fiGUEirEdo 091.985.632-20 PENSÃo Por ÓBiTo

197 2014/513927 JHoNaTaN rodriGUES doS 
SaNToS 002.686.322-78 PENSÃo Por ÓBiTo

198 2012/264130 GUilHErME aNTENor aZEVEdo 
da coSTa 015.544.762-91 rEViSÃo Por aPoSENTadoria

199 2014/472399 ViViaNE criSTiNa SilVa 
collarES 054.616.371-83 iNforMaÇÕES

200 2013/19453 raUl dE aZEVEdo carValHo 010.787.332-01 coNTiNUidadE dE PENSÃo

201 2014/464568 laYSE EVElYN ESQUErdo da 
SilVa 993.549.692-91 coNTiNUidadE dE PENSÃo

202 2011/77534 daViNa dE fraNÇa aZEVEdo 
E SilVa 087.837.562-92 PENSÃo Por ÓBiTo

203 2014/300170 raiMUNdo JorGE caMPoS doS 
SaNToS 057.450.472-91 PENSÃo Por ÓBiTo

204 2014/323680 julio dias bastos 032.498.312-39 PENSÃo Por ÓBiTo

205 2014/302072 HErMES ariEl doS SaNToS 
coUTo aBrEU 143.599.027-78 coNTiNUidadE dE PENSÃo

206 2014/274467 ariadiNE SaMillY do aMaral 
SodrE 902.194.202-00 coNTiNUidadE dE PENSÃo

207 2014/254883 caMila PErEira da coSTa 529.978.392-20 coNTiNUidadE dE PENSÃo

208 2013/464921 Maria oNEidE doS SaNToS 
TEiXEira 981.315.912-04 aUXilio fUNEral

209 2014/151469 VaNE Maria araUJo liMa 426.635.552-15 coNTiNUidadE dE PENSÃo
210 2014/85305 Joao carloS da SilVa 084.052.982-15 aUXilio fUNEral
211 2014/120869 GENESi diaS aMoriM 131.181.701-82 rEViSao dE aPoSENTadoria

212 2014/59910 Maria dE NaZarE alVES dE 
SoUSa 050.703.252-72 rEViSao dE aPoSENTadoria

213 2013/584995 Nilda SilVa dE aQUiNo 167.460.662-15 rEViSao dE aPoSENTadoria
214 2013/564200 lUZia carValHo SaNdES 595.799.702-68 rEViSao dE aPoSENTadoria
215 2013/352997 WladiMir alVES fErrEira 328.008.862-34 aUXilio fUNEral

216 2013/402731 BiaNca liMa PaMPloNa dE 
frEiTaS 924.925.412-15 coNTiNUidadE dE PENSÃo

217 2013/390013 MarloN da SilVa GoNÇalVES 936.885.742-68 coNTiNUidadE dE PENSÃo
218 2013/287069 Maria da Graca SilVa MENEZES 088.389.762-87 iNclUSÃo dE raTEio

219 2013/304740 fraNciSco dE aSSiS fErrEira 
dE carValHo 163.434.172-49 aUXilio fUNEral

220 2013/343443 BarBara liMa NUNES 895.911.272-00 coNTiNUidadE dE PENSÃo
221 2013/57938 oSMariNa MElo dE SoUZa 038.839.222-34 cElEridadE

222 2013/164623 fraNciNEia JoElY PadilHa 
PiNHEiro 004.659.832-43 coNTiNUidadE dE PENSÃo

223 2013/105309 THaYSa rUaNa MaGalHaES dE 
oliVEira 014.324.762-03 coNTiNUidadE dE PENSÃo

224 2013/23472 carMEM Maria lEal 047.983.172-68 rEViSao dE aPoSENTadoria

225 2013/2054 raiMUNda filoMENa MiraNda 
XaViEr 129.117.712-49 aPoSENTadoria

226 2011/195065 odETE SoarES dE frEiTaS 680.795.912-53 aUXilio fUNEral

227 2012/493637 TElMa HElENa rodriGUES 
oliVEira 101.811.568-53 rEViSao dE aPoSENTadoria

228 2011/188544 fraNciNETE GoMES dE MEirElES 023.032.052-04 aUXilio fUNEral
229 2012/438803 Maria dE faTiMa SaMPaio SilVa 082.475.102-78 rEViSao dE aPoSENTadoria

230 2012/388809 Maria daS dorES coSTa da 
SilVa 173.244.912-00 rEViSao dE aPoSENTadoria

231 2012/302534 HaNNa caMYllE cordEiro 
coElHo 012.850.942-20 coNTiNUidadE dE PENSÃo

232 2012/265015 SilVaNa fErrEira liMa 820.914.392-15 coNTiNUidadE dE PENSÃo

233 2012/246687 SaBriNa ValEria da SilVa E 
SoUSa 636.284.142-53 PENSÃo Por ÓBiTo

234 2012/133184 MarcElo dE SoUZa MarVao 004.201.552-95 coNTiNUidadE dE PENSÃo
235 2012/121863 lUciValda da SilVa PiNHEiro 100.906.142-91 rEViSao dE aPoSENTadoria
236 2012/72935 aNa PaTricia dUarTE oliVEira 822.291.712-91 iNclUSÃo dE raTEio

237 2012/66077 JorGE HENriQUE crUZ dE 
carValHo 933.938.572-15 coNTiNUidadE dE PENSÃo

238 2011/375233 Waldir fErrEira TorrES 004.614.232-00 rEViSÃo dE aPoSENTadoria
239 2011/308707 maria jose santos do nascimento 483.217.292-15 aUXilio fUNEral
240 2011/378987 GrEGorio BarroS PErEira 094.668.432-49 PENSÃo Por ÓBiTo

241 2011/345572 alMir PalHETa dE oliVEira 281.058.852-04 iSENcao do iMPoSTo dE 
rENda

242 2011/138224 raiMUNdo liMa do roSario 747.379.022-68 aUXilio fUNEral
243 2011/2157 fraNciSco fEliX aMoriM 652.356.652-87 PENSÃo Por ÓBiTo

244 2010/219250 JolcirENE NaSciMENTo coSTa 003.492.712-32 iNclUSÃo dE raTEio

245 2010/158623 MariSTEla rEiS TriNdadE 665.987.702-97 rEViSÃo dE aPoSENTadoria

246 2010/118059 rEGiNa MaracaHiPE 479.649.792-72 aUXilio fUNEral

Belém, 05 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 861282
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citaÇÃo Por editaL
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 e 131 do regulamento Geral do regime Pró-
prio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando que a tentativa de comunicação via postal, feita nos termos 
do art. 130, inciso ii do regulamento Geral do rPPS-Pa, restou infrutífera 
nos processos abaixo relacionados;
É que, pelo presente Edital, ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessa-
dos(as), seus representantes legais ou mandatários, nos autos dos pro-
cessos administrativos abaixo arrolados, com fulcro no artigos 130, inciso 
iii, e 131 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência Social 
do Estado do Pará, para comparecer à sede do instituto de Gestão Previ-
denciária do Estado do Pará, localizado à avenida alcindo cacela, 1962, 
Nazaré, Belém-Pa, cEP 55.040-020, com o objetivo de tomar ciência do 
andamento/conclusão de seus respectivos processos administrativos e/ou 
regularizar a instrução processual:

N°
Nº do Pro-

cesso
iGePreV

iNteressado (a) cPF tiPo de Processo

01 2010/265160 EdiaNE Maria BarBoSa alMEida 489.446.102-15 PENSÃo Por ÓBiTo

02 2018/250228 Marcia JiNKiNGS SEGoVia doS 
SaNToS 468.410.912-72 PENSÃo Por ÓBiTo

03 2021/447314 aladio JoSE d SilVa 048.519.862-20 PENSÃo Por ÓBiTo
04 2019/595697 GENoVEVa SaraTY dE oliVEira 615.410.792-72 PENSÃo Por ÓBiTo
05 2012/518265 aNToNio PaiXao MoraES 252.883.262-15 PENSÃo Por ÓBiTo
06 2020/387252 SiMoNE oliVEira do NaSciMENTo 330.777.462-04 PENSÃo Por ÓBiTo
07 2015/489401 Maria EMilia MoTa dE alMEida 226.872.972-91 PENSÃo Por ÓBiTo
08 2017/427390 Maria dE SoUSa PErEira 062.758.692-91 rEViSÃo dE PENSÃo
09 2020/449388 MarcElo fErrEira cHErMoNT 377.243.712-53 PENSÃo Por ÓBiTo
10 2019/13871 Maria JoSE NEVES da crUZ 198.956.402-00 PENSÃo Por ÓBiTo

11 2011/496286 Maria da GraÇa carValHo 
VilHENa 036.627.642-53 rEViSÃo dE aPoSENTadoria

12 2017/437049 Maria iNaildE da SilVa SoUZa 462.057.302-78 PENSÃo Por ÓBiTo

13 2021/1001279 Maria MadalENa da SilVa 
rodriGUES 423.871.082-72 PENSÃo Por ÓBiTo

14 2021/1122322 JoaNa MaToS da SilVa 282.690.632-15 PENSÃo Por ÓBiTo

15 2020/1086070 Maria coNcEicao SilVa ro-
driGUES 327.446.922-04 PENSÃo Por ÓBiTo

16 2012/293459 SEBaSTiao lUiZ fErNaNdES 047.394.502-91 PENSÃo Por ÓBiTo

17 2018/567415 Maria MaGali cordEiro MoN-
TEiro 260.686.212-00 PENSÃo Por ÓBiTo

18 2016/476756 WalTEr Joao da SilVa MENdES 572.730.302-87 PENSÃo Por ÓBiTo
19 2018/294540 raiMUNda NEVES dE alMEida 047.425.082-20 coMPoSiÇÃo dE PENSÃo
20 2017/203771 NEci SilVa cUNHa 183.755.532-04 PENSÃo Por ÓBiTo
21 2017/339109 aNadEYla SilVa dE JESUS 988.283.712-34 PENSÃo Por ÓBiTo
22 2014/479149 iVaNEidE da SilVa riBEiro 071.358.582-04 PENSÃo Por ÓBiTo

23 2020/822161 ElToN rodriGo BEZErra 
loUriNHo 932.899.952-91 aUXilio fUNEral

24 2020/718716 lENa SaMara PaTricio MarTiNS 010.966.442-66 coNTiNUidadE dE PENSÃo
25 2021/1413563 GraciETE ViEira PiMENTEl 023.836.102-08 PENSÃo Por ÓBiTo
26 2022/949138 HErMaNi lUcia MarQUES PEcaNHa 373.322.282-20 PENSÃo Por ÓBiTo
27 2021/938085 Maria adElaidE da SilVa SilVa 397.723.062-04 PENSÃo Por ÓBiTo
28 2013/271318 Joao lUiS araUJo doS SaNToS 427.444.742-15 PENSÃo Por ÓBiTo
29 2021/886121 ViToria daMaScENo liMa 048.046.682-33 PENSÃo Por ÓBiTo
30 2017/271359 ValdEriNa oliVEira doS SaNToS 231.389.712-55 PENSÃo Por ÓBiTo
31 2019/504765 ViViaNE riBEiro dE fariaS 019.511.332.26 PENSÃo Por ÓBiTo
32 2019/399852 cElia loBaTo dUarTE 571.345.882-20 PENSÃo Por ÓBiTo
33 2021/32216 alciNdo MiraNda daS MErcES 046.008.512-34 rEViSao dE aPoSENTadoria
34 2022/82741 Maria daS GracaS liMa da SilVa 083.998.242-91 rEViSao dE aPoSENTadoria

35 2019/497858 EricKa do Socorro riBEiro 
PErEira 638.310.662-72 PENSÃo Por ÓBiTo

36 2022/228350 JoSÉ riBaMar lEaNdro SilVa 031.676.072-20 PENSÃo Por ÓBiTo
37 2021/1345886 dioNiZio rodriGUES foNSEca 032.759.652-04 aUXilio fUNEral
38 2021/406717 lUiS flaVio dE SoUZa MEScoUTo 190.401.212-49 PENSÃo Por ÓBiTo
39 2022/138296 MaNoEl doS Socorro MENdES 092.963.442-04 PENSÃo Por ÓBiTo
40 2021/405788 ESMEralda dE aSSUNÇÃo MiGola 328.821.062-20 PENSÃo Por ÓBiTo
41 2016/218429 EdUardo fErNaNdo rEiS caMPoS 067.751.442-53 PENSÃo Por ÓBiTo
42 2021/809727 diaNa alMEida rEiS 009.389.582.83 PENSÃo Por ÓBiTo
43 2021/1375863 lEoNor cUrU MUNdUrUKU 770.039.932-87 PENSÃo Por ÓBiTo
44 2021/975939 lUcirENE PErEira coUTiNHo 009.711.532-05 PENSÃo Por ÓBiTo
45 2021/900193 Marilia KEllY da SilVa crUZ 766.728.082-72 PENSÃo Por ÓBiTo

46 2019/608267 Marcia do Socorro fErrEira 
cEciM 889.372.322-00 PENSÃo Por ÓBiTo

47 2021/1048947 criSoMar SoarES doS SaNToS 169.145.892-91 PENSÃo Por ÓBiTo

48 2021/634182 Maria do carMo rocHa NEVES 050.934.062-87 PENSÃo Por ÓBiTo
49 2019/188722 Maria Porfiria SiQUEira 042.467.642.72 PENSÃo Por ÓBiTo
50 2022/12128 iVaNilda raMoS da SilVa 001.063.232-88 PENSÃo Por ÓBiTo
51 2019/282548 aNa SUElY GaMa dE oliVEira 158.315.232-68 PENSÃo Por ÓBiTo
52 2021/927584 aMilToN fErrEira dE liMa 356.836.352-68 PENSÃo Por ÓBiTo
53 2021/1147142 Maria NUNES PErEira 369.743.582-53 PENSÃo Por ÓBiTo
54 2021/1290058 NaidE daS NEVES PaNToJa 602.634.662-72 PENSÃo Por ÓBiTo
55 2022/94303 aNToNio corrEa ViaNa 089.971.602-49 PENSÃo Por ÓBiTo
56 2021/737313 EliZETE fErrEira dE SoUZa 212.665.062-68 rEViSao dE aPoSENTadoria
57 2013/179117 dElZUiTa MarTiNS BorGES 136.155.992-68 aUXilio fUNEral
58 2021/544812 Maria cEZariNa caSTro dE SoUSa 045.243.492-00 rEViSao dE aPoSENTadoria
59 2014/260014 rENaN liMa dorTa 020.891.862-08 coNTiNUidadE dE PENSÃo
60 2013/113231 Maria iNEZ PErEira da SilVa 681.368.202-44 PENSÃo Por ÓBiTo
61 2019/117489 olGa dE faTiMa loBo NoBrE 354.083.082-00 PENSÃo Por ÓBiTo
62 2019/520181 YaSMiNY da SilVa dioNiSio 000.643.102-05 PENSÃo Por ÓBiTo
63 2021/1448821 MaNUEl doS SaNToS 072.874.022-20 PENSÃo Por ÓBiTo
64 2020/1039252 fraNciclEidE oliVEira do aMaral 657.896.102-00 aUXilio fUNEral

65 2022/464892 Maria do Socorro lEMoS 
cordEiro 6822.871.682-49 aUXilio fUNEral

66 2012/94889 idaNEidE Maria frEirE PiNTo 595.977.802-59 rEViSÃo dE aPoSENTadoria
67 2020/721662 NEriaS coNcEicao dE SoUZa 038.767.722-49 aUXilio fUNEral
68 2021/959759 JoNaTaS GoNÇalVES da SilVa 018.981.062-90 PENSÃo Por ÓBiTo
69 2020/768531 MoiSES aNToNio alVES dE SoUZa 665.134.722-53 aUXilio fUNEral

70 2022/255612 Maria lUiZa PiNHEiro dE araUJo 086.986.272-34 SiMUlaÇÃo dE aPoSENTa-
doria

71 2018/541469 flaVia coNSolacao fErNaNdES 018.806.432-00 PENSÃo Por ÓBiTo
72 2021/929225 MarY loUYSE SoUZa da SilVa 003.755.872-25 aUXilio fUNEral
73 2020/448935 lUZ coNSUElo oliVET loBaTo 395.599.712-04 PENSÃo Por ÓBiTo

74 2019/14227 Maria HElENa BarBoSa doS 
SaNToS 429.712.333-00 PENSÃo Por ÓBiTo

75 2019/431460 aNToNia BarBoSa PErEira 101.555.382-68 aUXilio fUNEral
76 2019/431423 aNToNia BarBoSa PErEira 101.555.382-68 PENSÃo Por ÓBiTo
77 2015/223825 clodoaldo dE oliVEira 100.370.552-91 aUXilio fUNEral

78 2017/123796 Maria dE faTiMa fErrEira da 
SilVa 817.836.392-53 aUXilio fUNEral

79 2019/32052 lUiZ oTaVio BaNdEira GoMES 012.234.022-15 aUXilio fUNEral
80 2013/564184 fraNciNETE diaS da SilVa 037.542.192-00 rEViSao dE aPoSENTadoria

81 2019/384367 Maria do Socorro oliVEira doS 
SaNToS 450.420.632-34 PENSÃo Por ÓBiTo

82 2019/170533 iVaNildo JorGE falcao dE 
MENEZES 038.770.352-72 aUXilio fUNEral

83 2020/904141 rUSElaNE SilVa dE alMEida 842.265.363-04 PENSÃo Por ÓBiTo
84 2017/535962 Maria dE JESUS alMEida BarroS 423.713.502-06 PENSÃo Por ÓBiTo

85 2020/76202 raiMUNda MElo fErrEira 282.254.811-91 rEViSao do calcUlo dE 
PENSao

86 2017/495445 lUcirENE PiNHEiro daNTaS 697.859.452-00 PENSÃo Por ÓBiTo

87 2017/169021 JoSE roBErTo fErrEira dE 
SarGES 213.532.632-15 PENSÃo Por ÓBiTo

88 2019/166069 lUiZ GUilHErME GalVÃo aMaral 056.137.872-04 aUXilio fUNEral

89 2013/411142 ENEliTa SaNTaNa doS SaNToS 159.622.612-91 aPoSENTadoria Por TEMPo dE
SErVico

90 2016/460235 JoSE carloS liMa da SilVa 229.303.372-49 PENSÃo Por ÓBiTo
91 2020/35347 Maria NElcY rEGo riBEiro 092.734.252-91 rEViSao dE aPoSENTadoria
92 2020/575945 Valdir MacHado dE oliVEira 385.476.940-72 PENSÃo Por ÓBiTo
93 2019/391760 roZilENE fErrEira BarBoSa 572.600.953-34 PENSÃo Por ÓBiTo
94 2020/313456 JaiME fErrEira VEra 033.097.032-15 aUXilio fUNEral
95 2011/69310 Marli caSTro da SilVa 694.612.792-72 PENSÃo Por ÓBiTo
96 2019/461680 WaldEMar fErrEira PiNTo 057.416.882-68 aUXilio fUNEral

97 2013/189681 MarGarida da SilVa SEiXaS 260.416.852-91 rEViSao do calcUlo dE 
PENSao

98 2019/454719 PaUliNa dE aZEVEdo TaVarES 283.476.332-15 PENSÃo Por ÓBiTo

99 2020/82974 WElESoN MaTHEUS loPES doS 
SaNToS 006.002.842-47 coNTiNUidadE dE PENSÃo

100 2014/504037 fraNciSca fariaS dE aS 141.901.682-20 PENSÃo Por ÓBiTo
101 2019/512108 dolorES TriNdadE da coSTa 262.903.832-72 PENSÃo Por ÓBiTo
102 2019/603887 lorENa JoElY PErEira TorrES 008.571.972-23 PENSÃo Por ÓBiTo

103 2019/635358
Maria do Socorro GEMaQUE 

PErEira
carValHo

370.965.592-72 PENSÃo Por ÓBiTo

104 2019/592188 roSaNa do Socorro BraBo 
da SilVa 639.210.812-20 PENSÃo Por ÓBiTo

105 2019/579785 Joao carloS BraSil doS SaNToS 039.661.162-19 PENSÃo Por ÓBiTo
106 2019/572349 Maria dE fáTiMa SilVa SoUZa 093.641.612-20 PENSÃo Por ÓBiTo
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107 2019/525551 MariNa fEiToSa ViTaliNo 044.930.862-62 coNTiNUidadE dE PENSÃo
108 2014/268532 oriValdo MarQUES da coSTa 096.697.012-87 PENSÃo Por ÓBiTo

109 2019/400518 iraci JoaNariNa dE SoUZa doS 
SaNToS 032.540.772-02 coNTiNUidadE dE PENSÃo

110 2019/241139 liNdalVa rESQUE loPES 062.049.532-49 iNforMaÇÕES
111 2019/326036 JailSoN SoUZa da SilVa 021.944.002-65 PENSÃo Por ÓBiTo
112 2019/237837 VaNESSa doS SaNToS MENdES 052.478.861-86 PENSÃo Por ÓBiTo
113 2019/273854 EdSoN JUNio fErNaNdES SaNToS 002.186.732-13 PENSÃo Por ÓBiTo
114 2015/37380 Maria iNES dE oliVEira rEiS 143.603.572-49 PENSÃo Por ÓBiTo

115 2019/176535 alEXaNdrE roliM da SilVa 
oliVEira 954.911.712-04 PENSÃo Por ÓBiTo

116 2019/127157 WaGNEr daNiEl liMa SoUSa 041.975.022-30 coNTiNUidadE dE PENSÃo

117 2019/117480 ZUlEica PErEira ViEira 286.396.692-87 SiMUlaÇÃo dE aPoSENTa-
doria

118 2015/419099 EdNa BarBoSa do aMaral 261.386.462-15 PENSÃo Por ÓBiTo
119 2012/420845 Maria da lUZ coSTa doS SaNToS 059.019.522-00 aPoSENTadoria coMPUlSoria
120 2018/557872 lUiZ EdUardo alVES da SilVa 938.323.972-72 coNTiNUidadE dE PENSÃo
121 2016/154724 Maria do liVraMENTo coSTa MElo 032.015.702-49 aUXilio fUNEral

122 2014/150623 fraNciSco MENdES NaSciMENTo 288.675.052-20 aPoSENTadoria Por 
iNValidEZ

123 2018/194708 TElMa roSY frEiTaS PErEira 108.118.422-15 cElEridadE
124 2012/49082 Maria dE NaZarE MoUra dE PaUla 148.057.822-34 rEViSÃo dE aPoSENTadoria
125 2018/401943 oSValdo rodriGUES dE SoUSa 061.285.052-87 cElEridadE

126 2018/250181 PEdro HENriQUE dE MENEZES 
NUNES 036.306.537-74 coNTiNUidadE dE PENSÃo

127 2018/96824 Maria dE faTiMa rodriGUES 
coiNBra 149.622.332-20 aTUaliZaÇÃo cadaSTral

128 2018/311469 aNToNio rodriGUES MacHado 300.962.352-68 cÓPia

129 2018/299532 NaTalia Mirla dE MElo rodri-
GUES 018.017.882-27 coNTiNUidadE dE PENSÃo

130 2018/225605 VaNda JUcilENE rocHa doS rEiS 045.958.766-88 aUXilio fUNEral

131 2017/422145 riTa dE faTiMa da SilVa dE 
oliVEira 039.069.862-84 PENSÃo Por ÓBiTo

132 2018/87688 Maria fEliX PErEira PaUliNo 700.128.222-72 aUXilio fUNEral
133 2018/165225 BrUNa MorEira BarBoSa 012.638.492-45 coNTiNUidadE dE PENSÃo
134 2018/188836 aNToNia fErrEira da SilVa 324.415.412-34 rEcoNSidEraÇÃo

135 2018/188196 YariTZa NaTHalia oliVEira da 
SilVa 002.230.802-41 coNTiNUidadE dE PENSÃo

136 2018/136395 GUioMar lUiZa PaUla PErEira 043.947.042-00 rEViSao dE aPoSENTadoria

137 2018/122713 lEoNEl GUilHErME PErEira dE 
BarroS 018.523.152-70 coNTiNUidadE dE PENSÃo

138 2017/526672 EliaS colaÇo dE oliVEira 089.438.502-04 aUXilio fUNEral

139 2018/52309 YEda Maria loBaTo PErEira 144.427.502-91 SiMUlaÇÃo dE aPoSENTa-
doria

140 2017/409124 aNa lUiZa VaScoNcEloS PErEira 038.026.872-80 PENSÃo Por ÓBiTo
141 2017/536264 Eraldo cardoSo diaS 720.491.462-72 PENSÃo Por ÓBiTo
142 2017/455540 aliNE SaBriNa PiNTo MoNTEiro 025.656.622-46 coNTiNUidadE dE PENSÃo
143 2017/455508 EliNE fErrEira corrEa 530.521.452-15 coNTiNUidadE dE PENSÃo
144 2017/198826 SidNEY rafaEl PaNToJa BraGaNÇa 792.976.172-04 rEViSao dE rESErVa
145 2017/431159 laiSE roliM da SilVa oliVEira 954.911.802-97 coNTiNUidadE dE PENSÃo

146 2017/386177 MarcYlENE BENEdiTa GoNcalVES 
riBEiro 460.613.202-72 aUXilio fUNEral

147 2017/377676 JoSE roBErTo da coSTa MarTiNS 092.537.920-20 SiMUlaÇÃo dE aPoSENTa-
doria

148 2016/320496 SolaNa VillacorTa TaVarES 134.721.512-34 PENSÃo Por ÓBiTo
149 2017/316972 lUciMar MENEZES dE oliVEira 159.405.512-20 rEViSÃo Por ÓBiTo
150 2017/208833 KarolaNY alVES da SilVa 026.121.962-69 coNTiNUidadE dE PENSÃo

151 2016/507745 EMErSoN lUiZ dE oliVEira 
TaVarES 513.884.212-91 aUXilio fUNEral

152 2014/35752 iVETE lUZ da SilVa 472.415.943-04 iNclUSÃo dE raTEio
153 2017/158509 JaQUEliNE dE oliVEira SoarES 022.7273.222-92 coNTiNUidadE dE PENSÃo
154 2017/133899 MarlY PErEira coSTa 095.121.522-15 dESMEMBraMENTo
155 2017/114529 MaNoEl corrEa dE aNdradE 023.112.672-72 PENSÃo Por ÓBiTo
156 2017/53318 dorcEliNa da coSTa dE SoUZa 126.962.262-53 aUXilio fUNEral
157 2013/45367 KHENia rEGia dE SoUZa clEMENTE 380.700.902-78 rEViSÃo dE rEforMa
158 2016/514645 carloS aUGUSTo lEMoS BEEcK 439.501.832-72 aUXilio fUNEral

159 2017/43432 lEYZa roBErTa ModESTo 
cordoVil 019.850.462-45 PENSÃo Por ÓBiTo

160 2017/26807 Maria dE JESUS PUrEZa foNSEca 104.576.072-20 PENSÃo Por ÓBiTo

161 2015/91466 roSaNGEla Maria NUNES 
MoNTEiro 661.874.272-20 PENSÃo Por ÓBiTo

162 2016/352267 GaBriEl lUiZ araUJo da SilVa 023.441.342-55 PENSÃo Por ÓBiTo

163 2015/64684 NiEdJa doS rEiS aMoriM 093.688.817-23 PENSÃo Por ÓBiTo

164 2016/476711 HErMiNia dE fáTiMa PErEira 
fErrEira 082.460.502-06 SiMUlaÇÃo dE aPoSENTa-

doria
165 2016/475417 aNToNio JorGE dE SoUZa 207.873.402-00 rESErVa
166 2016/456676 dÉcio MaNGUEira da SilVa 057.224.541-68 caNcElaMENTo dE PENSÃo

167 2016/458335 Maria da coNcEicao corrEa 
BraGa 153.398.312-72 aPoSENTadoria

168 2016/384422 JUSTiNiaNo alVES JUNior 158.289.102-25 aPoSENTadoria

169 2015/264019 Maria raiMUNda da PUrEZa 
NoGUEira 034.102.932-72 aUXilio fUNEral

170 2016/238620 lETicia caBral BorGES 928.348.332-49 coNTiNUidadE dE PENSÃo
171 2016/216171 JUliaNa NaSciMENTo cHaVES 013.821.312-75 coNTiNUidadE dE PENSÃo
172 2016/124477 lUaNa ValadarES PaNToJa 027.609.032-22 coNTiNUidadE dE PENSÃo
173 2012/316384 EliodEa SaNToS oliVEira SoTao 044.509.062-68 rEViSÃo dE PENSÃo
174 2014/348625 raiMUNda MariNHo MarTiNS 094.801.292-72 PENSÃo Por ÓBiTo

175 2012/163783 rUSiVaNda lidUiNa alBUQUErQUE 
fiGUEirEdo 673.692.942-34 rEViSÃo dE aPoSENTadoria

176 2015/492690 ViTor frEiTaS SalGado 024.039.862-91 iNforMaÇÕES

177 2015/185421 Maria dE loUrdES loBo dE 
carValHo 042.540.582-68 iMPoSTo dE rENda

178 2015/370327 raiMUNda do Socorro caMPoS 
corrEa 361.772.372-15 aUXilio fUNEral

179 2015/390886 aNToNio fErNaNdo da cUNHa 042.231.102.25 iNforMaÇÕES

180 2015/321700 HEloiSa HElENa TaVarES dE 
SoUZa 042.231.102-25 aUXilio fUNEral

181 2015/325705 PaUlo ViNiciUS coSTa riBEiro 041.713.333-26 coNTiNUidadE dE PENSÃo
182 2015/264331 MariSTEla ValoiS laUrENTiNo 137.053.182-68 rEViSÃo dE aPoSENTadoria

183 2014/110842 MarilENE liMa BarrETo 575.129.732-68 rEViSao do calcUlo dE 
PENSao

184 2015/174249 alElUia PErEira da SilVa 560.126.152-87 PENSÃo Por ÓBiTo

185 2014/183234 olGa ParENTE SoUZa 039.847.702-78 iSENcao do iMPoSTo dE 
rENda

186 2015/111185 roZilEidE dE oliVEira SaNToS 294.597.612-91 aUXilio fUNEral
187 2014/62256 SoNia Maria TEiXEira da SilVa 166.504.172-20 rEViSao dE aPoSENTadoria
188 2013/86064 Marilda VaScoNcEloS SoarES 014.117.642-34 aUXilio fUNEral
189 2015/46154 TiaGo dE SarGES rodriGUES 025.486.722-71 coNTiNUidadE dE PENSÃo
190 2015/86219 SaMila alVES da coSTa 916.165.062-53 coNTiNUidadE dE PENSÃo

191 2015/15288 raiMUNda filoMENa MiraNda 
XaViEr 129.117.712-49 iMPoSTo dE rENda

192 2015/9159 BiaNca PaNToJa TriNdadE 006.556.302-60 coNTiNUidadE dE PENSÃo
193 2014/575302 aNa caroliNE SilVa dE oliVEira 761.664.222-53 coNTiNUidadE dE PENSÃo
194 2014/578607 JoSE HENriQUE MENEZES BoGEa 513.997.332-49 coNTiNUidadE dE PENSÃo
195 2014/501208 doMiNGoS laUdio PadilHa [+1] 612.446.272-91 aUXilio fUNEral

196 2014/526031 fraNciSca Maria BENViNdo 
fiGUEirEdo 091.985.632-20 PENSÃo Por ÓBiTo

197 2014/513927 JHoNaTaN rodriGUES doS SaNToS 002.686.322-78 PENSÃo Por ÓBiTo

198 2012/264130 GUilHErME aNTENor aZEVEdo 
da coSTa 015.544.762-91 rEViSÃo Por aPoSENTadoria

199 2014/472399 ViViaNE criSTiNa SilVa collarES 054.616.371-83 iNforMaÇÕES
200 2013/19453 raUl dE aZEVEdo carValHo 010.787.332-01 coNTiNUidadE dE PENSÃo
201 2014/464568 laYSE EVElYN ESQUErdo da SilVa 993.549.692-91 coNTiNUidadE dE PENSÃo

202 2011/77534 daViNa dE fraNÇa aZEVEdo E 
SilVa 087.837.562-92 PENSÃo Por ÓBiTo

203 2014/300170 raiMUNdo JorGE caMPoS doS 
SaNToS 057.450.472-91 PENSÃo Por ÓBiTo

204 2014/323680 JUlio diaS BaSToS 032.498.312-39 PENSÃo Por ÓBiTo

205 2014/302072 HErMES ariEl doS SaNToS coUTo 
aBrEU 143.599.027-78 coNTiNUidadE dE PENSÃo

206 2014/274467 ariadiNE SaMillY do aMaral 
SodrE 902.194.202-00 coNTiNUidadE dE PENSÃo

207 2014/254883 caMila PErEira da coSTa 529.978.392-20 coNTiNUidadE dE PENSÃo

208 2013/464921 Maria oNEidE doS SaNToS 
TEiXEira 981.315.912-04 aUXilio fUNEral

209 2014/151469 VaNE Maria araUJo liMa 426.635.552-15 coNTiNUidadE dE PENSÃo
210 2014/85305 Joao carloS da SilVa 084.052.982-15 aUXilio fUNEral
211 2014/120869 GENESi diaS aMoriM 131.181.701-82 rEViSao dE aPoSENTadoria
212 2014/59910 Maria dE NaZarE alVES dE SoUSa 050.703.252-72 rEViSao dE aPoSENTadoria
213 2013/584995 Nilda SilVa dE aQUiNo 167.460.662-15 rEViSao dE aPoSENTadoria
214 2013/564200 lUZia carValHo SaNdES 595.799.702-68 rEViSao dE aPoSENTadoria
215 2013/352997 WladiMir alVES fErrEira 328.008.862-34 aUXilio fUNEral
216 2013/402731 BiaNca liMa PaMPloNa dE frEiTaS 924.925.412-15 coNTiNUidadE dE PENSÃo
217 2013/390013 MarloN da SilVa GoNÇalVES 936.885.742-68 coNTiNUidadE dE PENSÃo
218 2013/287069 Maria da Graca SilVa MENEZES 088.389.762-87 iNclUSÃo dE raTEio

219 2013/304740 fraNciSco dE aSSiS fErrEira dE 
carValHo 163.434.172-49 aUXilio fUNEral
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220 2013/343443 BarBara liMa NUNES 895.911.272-00 coNTiNUidadE dE PENSÃo
221 2013/57938 oSMariNa MElo dE SoUZa 038.839.222-34 cElEridadE

222 2013/164623 fraNciNEia JoElY PadilHa 
PiNHEiro 004.659.832-43 coNTiNUidadE dE PENSÃo

223 2013/105309 THaYSa rUaNa MaGalHaES dE 
oliVEira 014.324.762-03 coNTiNUidadE dE PENSÃo

224 2013/23472 carMEM Maria lEal 047.983.172-68 rEViSao dE aPoSENTadoria

225 2013/2054 raiMUNda filoMENa MiraNda 
XaViEr 129.117.712-49 aPoSENTadoria

226 2011/195065 odETE SoarES dE frEiTaS 680.795.912-53 aUXilio fUNEral

227 2012/493637 TElMa HElENa rodriGUES 
oliVEira 101.811.568-53 rEViSao dE aPoSENTadoria

228 2011/188544 fraNciNETE GoMES dE MEirElES 023.032.052-04 aUXilio fUNEral
229 2012/438803 Maria dE faTiMa SaMPaio SilVa 082.475.102-78 rEViSao dE aPoSENTadoria
230 2012/388809 Maria daS dorES coSTa da SilVa 173.244.912-00 rEViSao dE aPoSENTadoria
231 2012/302534 HaNNa caMYllE cordEiro coElHo 012.850.942-20 coNTiNUidadE dE PENSÃo
232 2012/265015 SilVaNa fErrEira liMa 820.914.392-15 coNTiNUidadE dE PENSÃo

233 2012/246687 SaBriNa ValEria da SilVa E 
SoUSa 636.284.142-53 PENSÃo Por ÓBiTo

234 2012/133184 MarcElo dE SoUZa MarVao 004.201.552-95 coNTiNUidadE dE PENSÃo
235 2012/121863 lUciValda da SilVa PiNHEiro 100.906.142-91 rEViSao dE aPoSENTadoria
236 2012/72935 aNa PaTricia dUarTE oliVEira 822.291.712-91 iNclUSÃo dE raTEio

237 2012/66077 JorGE HENriQUE crUZ dE 
carValHo 933.938.572-15 coNTiNUidadE dE PENSÃo

238 2011/375233 Waldir fErrEira TorrES 004.614.232-00 rEViSÃo dE aPoSENTadoria

239 2011/308707 Maria JoSE SaNToS do NaSci-
MENTo 483.217.292-15 aUXilio fUNEral

240 2011/378987 GrEGorio BarroS PErEira 094.668.432-49 PENSÃo Por ÓBiTo

241 2011/345572 alMir PalHETa dE oliVEira 281.058.852-04 iSENcao do iMPoSTo dE 
rENda

242 2011/138224 raiMUNdo liMa do roSario 747.379.022-68 aUXilio fUNEral
243 2011/2157 fraNciSco fEliX aMoriM 652.356.652-87 PENSÃo Por ÓBiTo
244 2010/219250 JolcirENE NaSciMENTo coSTa 003.492.712-32 iNclUSÃo dE raTEio
245 2010/158623 MariSTEla rEiS TriNdadE 665.987.702-97 rEViSÃo dE aPoSENTadoria
246 2010/118059 rEGiNa MaracaHiPE 479.649.792-72 aUXilio fUNEral

Belém, 05 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 861693

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 220 de 05 de outubro de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações; e,
coNSidEraNdo o Processo 2022/659470;
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;
rESolVE:
i – dESiGNar, o servidor MarcElo oTaViaNo BarBoSa E SilVa, matrí-
cula nº 57195903/1, Técnico em Gestão de infraestrutura, para exercer o 
encargo de Fiscal do Contrato Administrativo nº 006/2022, firmado entre 
a Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPa e a Empresa JJ 
coMÉrcio E SErViÇoS dE EQUiPaMENToS dE SEGUraNÇa lTda, cNPJ 
Nº. 18.099.364/0001-36, que tem por objeto a recarga de Extintores de 
incêndio com fornecimento de Material, teste Hidrostático e reposição de 
peças.
ii - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 861261

diÁria
.

extrato da Portaria Nº 218 de 05 de outubro de 2022.
Processo: 2022/1255558
fundamentação legal: lei nº 5.810/94/rJU, art. 145.
Objetivo: a fim de participar 17º SENAED- Seminário Nacional ABED de 
Educação a distância.

Servidor: BrUNo SaBiNo dE oliVEira cEBolÃo, matricula n° 55209612/1, 
coordenador do Ncr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias.
Período: 17/10 a 21/10/2022
origem: Belém
destino: São Paulo/SP

Protocolo: 861258

FÉrias
.

Portaria Nº 215 de 28 de setembro de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações,
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
Órgão, conforme relação abaixo:

MatricULa NoMe Periodo aQUisitiVo PerÍodo UsUFrUto
57174425/1 lUciaNa VaNESSa SErra MoNTEiro   2021/2022 08/11 a 07/12/2022
57206678/1 roMUlo dioGENES daNiN dE SoUZa 2021/2022 01/11 a 30/11/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 861658

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 012/2022
Pae n° 2022/1190235
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ 
n.º 05.054.903/0001-79 e o iNSTiTUTo Social iriS, pessoa jurídica ins-
crita no cNPJ sob o nº 10.282.714/0001-93.
do oBJETo: compra de 01 vaga para participação do Xii congresso inter-
nacional de contabilidade, custos e Qualidade de Gasto no Setor Público 
em São Paulo/SP.
Valor GloBal: r$ 600,00 (seiscentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25, ii da lei 
federal nº 8.666/93, considerando a exclusividade do serviço.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
funcional programática/atividade 170101.04.128.1508.8887
Órgão: 17101-Secretaria de Estado da fazenda-SEfa
Unidade Gestora: 170106 - fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará.
função: 04-administração
Sub-função: 128- formação de recursos Humanos
Programa: 1508 – Governança Pública
atividade: 8887 capacitação de agentes Públicos
Natureza da despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
Valor total: r$ 600,00
fonte de recursos: 0101 –recursos ordinários
daTa: 03 de outubro de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 861184

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda resolve ratificar o Termo de Inexigibili-
dade de licitação nº 012/2022 que tem como objeto a compra de 01 vaga 
para a inscrição do servidor no Xii congresso internacional de contabilida-
de, custos e Qualidade de Gasto no Setor Público em São Paulo/SP.
Valor Global: r$ 600,00 (seiscentos reais).
Belém (Pa), 03 de outubro de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 861185

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 2189 de 04 de outubro de 2022 autorizar 1/2  diária a 
servidora THaiS caValEiro dE MacEdo coElHo, nº 0591576902, GErEN-
TE faZENdario, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, objetivo de 
realizar vistoria no serviço de manutenção predial da unidade cEraT casta-
nhal, no período de 04.10.2022, no trecho Belém - castanhal - Belém.
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Portaria Nº 2190 de 04 de outubro de 2022 autorizar 28 e 1/2  di-
árias a servidora ElENiSE SiQUEira MENdES, nº 0512810201, fiScal -c, 
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSi-
TO, objetivo de participar de fiscalização itinerante na unidade, no período de 
01.10.2022 à 29.10.2022, no trecho Belém - conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 2193 de 04 de outubro de 2022 autorizar 2 e 1/2  diá-
rias ao servidor EValdo JoSE da coSTa PEdroSo, nº 0551915201, Mo-
ToriSTa faZENdário - B - iii, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./
NÃo TriBUTária dE alTaMira, objetivo de manutenção de garantia, no 
período de 05.10.2022 à 07.10.2022, no trecho Pacajá - Marabá - Pacajá.
Portaria Nº 2194 de 04 de outubro de 2022 autorizar 1 diária ao 
servidor NiValdo da SilVa fErrEira, nº 5719283001, MoToriSTa, cÉ-
LULA DE GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, objetivo de conduzir veículo ofi-
cial com objetivo de transportar bens móveis, no período de 04.10.2022, 
no trecho Belém / castanhal / Belém .

Protocolo: 861374

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo de aUto de iNFraÇÃo e NotiFicaÇÃo 
FiscaL de trÂNsito – cerat saNtarÉM
a coordenadora Executiva regional da administração Tributária e Não tri-
butária da Secretaria de Estado da fazenda – cEraT Santarém, no uso de 
suas atribuições, faZ SaBEr aos titulares ou representantes legais dos 
contribuintes abaixo relacionados que foram lavrados os respectivos aU-
TOS DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL, ficando eles NOTIFICADOS, 
na forma do disposto pelo art. 14, inciso iii, da lei nº 6.182, de 30.12.98, 
a efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar impugnação, 
no prazo de 30 dias, a contar de 15 dias após a data de publicação deste 
Edital, na sede da cEraT, situada à avenida Mendonça furtado, Nº 2.797, 
bairro de Aldeia, Santarém/PA, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo o 
qual sujeitar-se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
Marcelo Mello Ventura
fiscal de receitas Estaduais
raZÃo Social : MarciaNE forTiNElE doS SaNToS
cPf  : 002.805.962-00
a.i.N.f.  Nº  : 812021510003298-8
Pablo Kreitlow Vieira
fiscal de receitas Estaduais
raZÃo Social : NoBErTo da SilVa NoGUEira
cPf  : 311.043.551-91
a.i.N.f.  Nº  : 382022510000290-5
GiNa SalES corrEa
coordenadora fazendária – cEraT Santarém

Protocolo: 861272

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201001133 de 05/10/2022 - 
Proc n.º 002022730006986/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Maria Benedita igreja da Silva – cPf: 093.428.692-20
Marca: NiSSaN/KicKS SENSE cVT 1.6 ToTal flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001135 de 05/10/2022 - 
Proc n.º 002022730004636/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Edvani de Jesus abreu Marques de Jesus – cPf: 560.428.922-15
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001137 de 05/10/2022 - 
Proc n.º 042022730004494/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: antonio Jose da Silva filho – cPf: 680.233.162-49
Marca: cHEV/TracKEr 12T a Pr NoVo. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001141 de 05/10/2022 - 
Proc n.º 032022730003286/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: alzenir carvalho cerqueira Santos – cPf: 703.643.622-00
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TaT lTZ Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001139 de 05/10/2022 - 
Proc n.º 032022730003540/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: odorico Pereira de Souza – cPf: 369.264.501-53
Marca: cHEV/TracKEr 12T a Pr aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001143 de 05/10/2022 - 
Proc n.º 002022730006878/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: rodrigo rodrigues de araujo – cPf: 946.369.662-87
Marca: cHEV/TracKEr T a lT aT Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005770, de 05/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006822/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 Santana da Silva – cPf: 489.226.092-49
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE 1.6/Pas/automovel/9BWdB05U4dT208917
Portaria n.º202204005772, de 05/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006840/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: lucas Gabriel castro Pereira – cPf: 023.588.362-06
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0PG177866
Portaria n.º202204005776, de 05/10/2022 - 
Proc n.º 132022730001665/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: Edivaldo cabral de oliveria – cPf: 864.484.632-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY48H0MG120030
Portaria n.º202204005778, de 05/10/2022 - 
Proc n.º 122022730001279/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: Eldomar rodrigues de oliveira – cPf: 184.325.302-04
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6/Pas/automovel/9BWdB05U1cT125377
Portaria n.º202204005780, de 05/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006970/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Maria auxiliadora Pantoja Gonçalves – cPf: 332.424.292-49
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBd3HE3J0372814
Portaria n.º202204005782, de 05/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006990/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Sergio Sousa de Melo – cPf: 695.863.142-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr T a Pr/Pas/automovel/9BGEY76H0NB134356
Portaria n.º202204005784, de 05/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006983/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: Maraysa ferreira Goncalves – cPf: 750.399.152-68
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWdG45U1MT076370
Portaria n.º202204005786, de 05/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006967/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: indimar Teles da Silva – cPf: 783.174.362-68
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS 1.0/Pas/automovel/8aP359acNPU238121
Portaria n.º202204005788, de 05/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006978/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco Monteiro da Silva – cPf: 574.901.552-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/PUlSE iMPETUS Tf200/Mis/camioneta/9Bd363a3KPYZ60379
Portaria n.º202204005790, de 05/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006946/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose raimundo Sarmento Belfort – cPf: 166.264.512-00
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/loGaN aUTH 10/Pas/automovel/93Y4Srf84JJ088351
Portaria n.º202204005792, de 05/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006861/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Eduardo Saraiva da rocha – cPf: 591.540.802-82
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS48V0KG491245
Portaria n.º202204005794, de 05/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006973/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: anderson Santos oliveira – cPf: 637.173.872-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla Gli18 cVT/Pas/automovel/9BrBlWHE2H0093093

Protocolo: 861417
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna públicas a data de julgamento dos recursos abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
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seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 11/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18466, aiNf nº 
182020510000291-3, contribuinte iMPorTadora oPliMa lTda, insc. Es-
tadual nº. 15001752-9.
Em 11/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18512, aiNf nº 
022016510002468-5, contribuinte G. rocHa dE SoUSa EirEli, insc. Es-
tadual nº. 15498421-3.
Em 11/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19698, aiNf nº 
042017510006617-0, contribuinte f d alMEida dE oliVEira EirEli, 
insc. Estadual nº. 15351567-8.
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara
acÓrdÃo N. 8585 – 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19397 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 072020510000105-8). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS 
aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. oPEraÇÃo TriBUTada coMo NÃo 
TRIBUTADA. 1. Para o gozo de benefício fiscal condicionado, há que haver, 
pelo contribuinte, a prova do cumprimento daquela exigência. 2.  Para efei-
tos da isenção prevista no artigo 64 do anexo ii do ricMS paraense, o es-
tabelecimento vendedor deverá deduzir o valor correspondente ao impos-
to dispensado, demonstrando expressamente na Nota fiscal a respectiva 
dedução. 3. deixar de recolher icMS, em razão de emissão de documento 
relativo à operação tributada, como não tributada, constitui infração à le-
gislação tributária estadual e sujeita o contribuinte às penalidades legais. 
4. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 26/09/2022. daTa do acÓrdÃo: 28/09/2022.
acÓrdÃo N. 8584 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 19395 – dE ofÍco (ProcES-
So/aiNf N. 072020510000105-8). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS 
aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. EMiSSÃo dE docUMENTo fiScal 
dE oPEraÇÃo TriBUTada coMo NÃo TriBUTada. dEcadÊNcia Parcial 
coNfiGUrada. 1. Nos tributos sujeitos ao regime de lançamento por ho-
mologação, havendo pagamento parcial antecipado, a decadência do direi-
to de constituir o crédito tributário se rege pelo art. 150, § 4º, do código 
Tributário Nacional, isto é, o prazo para esse efeito será de cinco anos a 
contar da ocorrência do fato gerador. 2. deve ser mantida a decisão singu-
lar que declarou a decadência de parte do crédito tributário, quando con-
figurada nos autos a decadência do direito da Fazenda Pública Estadual de 
exigi-lo. 3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 26/09/2022. daTa do acÓrdÃo: 28/09/2022.

Protocolo: 861443
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201001131 de 04/10/2022 - 
Proc n.º 002022730006939/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Paulo Sergio Nascimento Tapajós – cPf: 092.425.382-72
Marca: fiaT/PUlSE driVE aT 1.3 flEX. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001127 de 04/10/2022 - 
Proc n.º 002022730002431/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: claudemir dos Santos Pereira cunha – cPf: 463.741.912-34
Marca: i/fiaT croNoS driVE 1.3 MT flEX 4P Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001129 de 04/10/2022 - 
Proc n.º 002022730006933/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: carlos Edmilson oliveira de aguiar – cPf: 837.518.402-06
Marca: NiSSaN/KicKS SENSE cVT 1.6 ToTal flEX Tipo: Pas/automóvel

Protocolo: 861186

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 0871 de 04 de oUtUBro 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 2022/1274112.
r E S o l V E:
dESiGNar, o servidor MarcoS oliVEira SilVa, matrícula nº 54185846/2, 
lotado na diViSÃo dE ViGilÂNcia a SaÚdE, para responder pelo cargo 
comissionado de cHEfE da diViSÃo dE ViGilÂNcia À SaÚdE/ daS-3, no 
período de 03.10.2022 a 01.11.2022, em substituição ao titular BrUNo 
ViNiciUS da SilVa PiNHEiro, matrícula nº 54192738/1, que se encontra 
em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 04.10.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 861285

Portaria N° 271 de 05 de oUtUBro de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos/convênios administrativos, nos termos do art. 58, inciso iii 
e art. 67 da lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870 de 04 de outubro 
de 2013 e o item ViX da cláusula Terceira – do contrato assistencial nº 
04/2019, efetivado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado 
de Saúde Pública e a Associação Beneficente São José;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 141 de 04 de dezembro de 2020, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.427 de 07 de dezembro 
de 2020, sob o protocolo de nº 609380 que instituiu os membros da 
comissão de representantes da SESPa/3ºcrS e membros da comissão de 
representantes da Associação Beneficente São José.
coNSidEraNdo a Portaria de nº 227 de 16 de agosto de 2022, publicada 
no Diário Oficial nº 35.079 de 17 de agosto de 2022, sob o protocolo de nº 
840589 que solicita substituição de membros da comissão representantes 
da SESPa/3º centro regional de Saúde.
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1262196, por meio de Memorando datado em 29 de setembro de 
2022, no qual solicita substituição de membros da comissão representan-
tes da Associação Beneficente São José – ABSJ.
resolve:
art. 1° Substituir Júlio césar lima rodrigues por camila da costa Santos 
como membro Titular da Comissão Representante da Associação Benefi-
cente São José – aBSJ.
Parágrafo único. a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao contrato assistencial nº 04/2019, efetivado entre Estado, atra-
vés da Secretaria de Saúde e a Associação Beneficente São José, passa a 
ser composta pelos membros abaixo:
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/3º centro regional de Saúde:
- rita de cássia da Silva Paiva, Matrícula nº 54186174-2;
- Tenille Maria oliveira dos Santos, Matrícula nº 6402938-1.
Representantes da Associação Beneficente São José:
- camila da costa Santos, rG nº 3769507 e cPf nº 704.637.942-49.
- Keniellry daris Pinheiro, rG nº 3041575 e cPf nº 017364212-80.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 861590

.

.

adMissÃo de serVidor
.

errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria n°. 1.206/30.09.2022, publicada no DOE 
N°.35.138/03.10.2022, referente ao servidor ariEl doUrado SaMPaio 
MarTiNS dE BarroS, matrícula 5782163/3, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 21.11.2022 a 20.12.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 17.11.2022 a 16.12.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 05.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 861607

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1.202 de 29 de seteMBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/629525.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora BrUNa daNiElY GUiMarÃES PiNTo MoNTEiro, matrícula nº. 
54191473/1, cargo de agente de artes Práticas, regime Jurídico de Es-
tatutário Efetivo, lotada na divisão de Serviços Gerais, goze de licença 
Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
19.08.2014 a 18.08.2017.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.11.2022 a 30.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 05.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 1.204 de 29 de seteMBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/1011763.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora liliaNE criSTiNa loPES da SilVa, matrícula nº. 54189158/2, 
cargo de Enfermeiro, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na di-
visão de controle de doenças Transmissíveis, goze de licença Prêmio, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 06.10.2016 
a 05.10.2019.
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aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 16.11.2022 a 14.01.2023, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 05.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 1.201 de 29 de seteMBro de 2022 - dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 
2022/1035623.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, ao 
servidor JoÃo ToME dE SoUSa, matrícula nº. 122955/1, cargo de agen-
te de Eletricidade, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, com lotação na 
Seção de Zeladoria, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 12.05.2018 à 11.05.2021.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01/11/2022 à 30/12/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 05.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 1.200 de 29 de seteMBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/1057112.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora liliaN da SilVa rodriGUES, matrícula nº. 5882451/2, car-
go de Médico, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na Unidade 
de reabilitação Psicossocial com atuação na Unidade de diagnóstico de 
Meningite, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 25.02.2017 a 24.02.2020.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.11.2022 a 30.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 05.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 1.195 de 28 de seteMBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/1133410.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora SilVaNa aUrora dE liMa, matrícula nº. 57194674/1, cargo de 
agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na 
diretoria Técnica com atuação no departamento Estadual de assistência 
farmacêutica, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 03.03.2014 a 02.03.2017.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.11.2022 a 30.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 05.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 861480

.

.

errata
.

errata
Fica retiFicado Na Portaria N° 0774 de 12/07/2022, PUBLi-
cada No doe N° 35.049 de 18/07/2022, QUE rEMoVEU o SErVi-
dor MaTEUS PErEira PicaNÇo, MaTrÍcUla N° 5746078/2, a coNTar 
dE 01/07/2022, o SEGUiNTE;
oNde se LÊ: Para o 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE.
Leia-se: 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: 861429

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato assisteNciaL Nº 03/2021
Processo nº 2022/983357
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência 
do contrato assistencial nº 003/2021.
data da assinatura: 04/10/2022
Vigência: 60 dias, a contar de 06/10/2022 à 04/12/2022.
dotação orçamentária: 8288; Elemento de despesa: 339039; fonte de 
recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301/0386; ação: 262750.
Valor Total: r$3.319.992,00
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
coNVENENTE: HoSPiTal SaNTa TErESiNHa lTda
ordENador dE dESPESa: rÔMUlo rodoValHo GoMES.

Protocolo: 861176

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 036 /GecoM/sesPa/2022
Processo: 2022/987162
oBJETo: aquisição de medicamento ENZalUTaMida 40 MG por demanda 
judicial para atender a liminar em favor de f.H.c.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
cNPJ: 05.054.929/0001-17
coNTraTado: Elfa MEdicaMENToS S.a.
cNPJ: 09.053.134/0001-45
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo iV.
Valor: r$ 63.576,00 (Sessenta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288 ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 foN-
TE: 0103008809
Belém (Pa), 03 de outubro de 2022
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 861293

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo 036/Ge-
coM/sesPa/2022
Nesta data, raTifico o Termo de dispensa de licitação n°036/GEcoM/
SESPa/2022, com fundamento no art. 26 da lei federal 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 03 de outubro de 2022
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 861294

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo ParciaL do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 039/sesPa/2022
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo 
prosseguimento, HoMoloGo os itens 03, 04, 05 e 06 do Pregão Eletrônico 
SrP nº 039/SESPa/2022, no valor total de r$ 99.022.915,00 (noventa e 
nove milhões, vinte e doi mil e novecentos e quinze reais).
oBJETo: registo de Preços para futura aquisição dos Equipamentos Médi-
cos Hospitalares listados na tabela 01. Com a finalidade de obter equipa-
mentos e produtos para a renovação do parque tecnológico das EaS - Esta-
belecimentos de assistência a Saúde do Estado do Pará, 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.
eMPresas VeNcedoras:
1. MicroMEd BioTEcNoloGia S.a., cNPJ Nº 38.048.013/0001-03, foi a 
vencedora do item 03,  pelo critério de menor preço por item, no valor total 
de r$ 7.120.500,00;
2. MEdlEVENSoHN coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS HoSPi-
TalarES lTda, cNPJ Nº 05.343.029/0001-90, foi a vencedora do item 04,  
pelo critério de menor preço por item, no valor total de r$ 51.247.215,00;
3. HiTEc MEdical coMÉrcio E aSSiSTÊNcia TÉcNica dE EQUiPaMEN-
ToS MÉdicoS EirEli, cNPJ Nº 32.243.752/0001-70, foi a vencedora 
do item 05,  pelo critério de menor preço por item, no valor total de r$ 
36.696.000,00;
4. a c fraNco dE alMEida coMÉrcio MaT. HoSPiTalar EirEli, cNPJ 
Nº 05.564.838/0001-21, foi a vencedora do item 06,  pelo critério de me-
nor preço por item, no valor total de r$ 3.959.200,00.
Valor total dos itens 03, 04, 05 e 06 do Pregão Eletrônico SrP nº 039/
SESPa/2022: r$ 99.022.915,00 (noventa e nove milhões, vinte e doi mil e 
novecentos e quinze reais).
Belém (Pa), 05 de outubro de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 861473

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria n°. 1.189/23.09.2022, publicada no DOE 
N°.35.130/27.09.2022, referente a servidora PaTrÍcia SaNToS Mar-
TiNS, matrícula 54190162/1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 15.12.2022 a 05.03.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 15.12.2022 a 05.01.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 05.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 861454

oUtras MatÉrias
.

aPostiLa
Ficam alterados nas presente Portarias nº. 1.168 de 19.09.2022 
e nº. 1.169 de 19.09.2022, publicadas no d.o.e. nº. 35.138 de 
03.10.2022, de GESSE coSTa doS SaNToS, os triênios.
onde se lê: triênio de 02.02.1987 a 01.02.1990;
Leia-se: triênio de 02.02.1996 a 01.02.1999.
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onde se lê: triênio de 02.02.1990 a 01.02.1993;
Leia-se: triênio de 02.02.1999 a 01.02.2002
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 05.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 861518
NotiFicaÇÃo Nº002/2022/sesPa - a Secretaria de Estado de Saú-
de Pública /SESPa, por intermédio do Grupo de Trabalho de contratos e 
convênios/GTcc, NoTifica a empresa Pará Segurança lTda, cNPJ nº 
04.113.174.0001-11, estabelecida na rua Triunvirato, nº 571, Bairro ci-
dade Velha– Belém-Pará, cEP: 66020-655, quanto a aplicação das pena-
lidades de adVErTÊNcia e multa indenizatória de 5% (cinco por cento) 
incidente sobre o valor do 1º Termo aditivo ao cont.33.16 que na época 
da infração era o termo vigente. o valor da multa equivale ao valor de 
r$442.016,64 (quatrocentos e quarenta dois mil dezesseis reais e sessen-
ta quatro centavos) segundo a manifestação jurídica nº 568/2022coNJUr/
SESPA e seu ratifico (sequenciais 15 e 16), homologação do relatório da 
comissão de Processo de inexecução contratual pelo Secretário de Esta-
do de Saúde Pública (sequencial 17) decorrente ao furto de materiais e 
equipamentos na obra do Hospital Materno infantil, na cidade Barcarena e 
ainda manifestação do NES seq 21 processo 2017/542536.
É concedido à empresa o Prazo de 10(dez) dias para recolhimento do valor 
a partir da publicação dessa Notificação

Protocolo: 861571

Portaria Nº 909 de 05 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 ad-
ministrativo de diciplinar, instaurado pela da Portaria nº 021, de 8 de abril 
de 2022, publicada no d.o.E. nº 34.929, de 11/04/2022, nos autos do 
Processo administrativo nº 2022.1062097
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 
2022.1062097, com base na exarada pelo EXMo. Sr GoVErNador HEl-
dEr ZaHlUTH BarBalHo, datado de 3 de outubro 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, 05 de outubro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 861708

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Homologação
1-com base no, artigo 13° inciso V do decreto Estadual n° 534 de 04 de 
fevereiro de 2020:
1.1) Homologar o Pregão Eletrônico nº 07/2022 – PrEGÃo ElETrÔNico 
Para aquisição de MaTErial TÉcNico odoNTolÓGico Para oS cEo’S 
(PrESidENTE VarGaS, UrEMia E PEdrEira), UrE rEdUTo, UrEdiPE, aBri-
Go JoÃo PaUlo ii, ciic, UrE MarcElo cÂNdia E MaNGUEirÃo, EVENToS 
dE aBraNGÊNcia do 1º crS/SESPa. Por UM PErÍodo dE 12 MESES.
Empresa vencedora:
f.cardoSo E cia lTda
cNPJ/Mf: 04.949.905/0001-63

Total do fornecedor: r$ 5.867,64

(ciNco Mil oiTocENToS E SESSENTa E SETE rEaiS E SESSENTa E QUa-
Tro cENTaVoS).
Bio lÓGica diSTriBUidora EirEli
cNPJ/Mf nº 06.175.908/0001-12

Total do fornecedor: r$ 65.197,64

(SESSENTa E ciNco Mil cENTo E NoVENTa E SETE rEaiS E SESSENTa E 
QUaTro cENTaVoS).
PPf coM E SErV EirEli iNNoVa
cNPJ/Mf nº 07.606.575/0001-00

Total do fornecedor: r$ 13.943,12

(TrEZE Mil NoVEcENToS E  QUarENTa E TrÊS rEaiS E doZE cENTaVoS).
oMNi odoNTo MÉdica
cNPJ:08.084.503/0001-02

Total do fornecedor: r$ 9.038,94

(NoVE Mil, TriNTa E oiTo rEaiS E NoVENTa E QUaTro cENTaVoS).
SilVa E dElGado coMErcio dE ProdUToS MÉdico HoSPiTalarES EirEli
cNPJ:08.393.709/0001-06

Total do fornecedor: r$ 6.483,72

(SEiS Mil QUaTrocENToS E oiTENTa E TrÊS rEaiS E SETENTa E doiS 
cENTaVoS).
1. Parra ViEira
cNPJ:10.641.724/0001-78

Total do fornecedor: r$ 5.688,00

(ciNco Mil SEiScENToS E oiTENTa E oiTo rEaiS ).
BEl MEdical ProdUToS HoSPiTalarES lTda
cNPJ:12.735.479/0001-93

Total do fornecedor: r$ 23.891,68

(ViNTE E TrÊS Mil oiTocENToS E NoVENTa E UM rEaiS E SESSENTa E 
oiTo cENTaVoS).
MUlTiSUl coMÉrcio E diSTriBUiÇÃo lTda
cNPJ:12.811.487/0001-71

Total do fornecedor: r$ 997,92

(NoVEcENToS E NoVENTa E SETE rEaiS E NoVENTa E doiS cENTaVoS).
EliSVaNdia MaToS doNiNi EirEli EPP
cNPJ:13.547.970/0001-53

Total do fornecedor: r$ 14.396,00

(QUaTorZE Mil TrEZENToS E NoVENTa E SEiS rEaiS).
GoldEN clEaN ProdUToS coMErciaiS lTda
cNPJ:15.250.965/0001-00

Total do fornecedor: r$ 5.597,28

(ciNco Mil QUiNHENToS E NoVENTa E SETE rEaiS E ViNTE Eo oiTo cENTaVoS).
radar coM. dE ProdUToS Para SaUdE E SErViÇoS EirEli
cNPJ:20.873.575/0001-26

Total do fornecedor: r$ 28.083,66

(ViNTE EoiTo Mil oiTENTa E TrÊS rEaiS E SESSENTa E SEiS cENTaVoS).
JoSE daNTaS diNiZ filHo ME
cNPJ:22.077.847/0001-07

Total do fornecedor: r$ 5.778,40

(ciNco Mil SETEcENToS E SETENTa E oiTo rEaiS E QUarENa cENTaVoS).
dENTal orTo dENTE
cNPJ:25.940.099/0001-32

Total do fornecedor: r$ 1.428,84

(HUM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E oiTo rEiaS E oiTENTa E QUaTro cENTaVoS).
BraSil SHoPPiNG EirEli
cNPJ:34.577.439/0001-01

Total do fornecedor: r$ 34.844,88

(TriNTa E QUaTro Mil oiTocENToS E QUarENTa E QUaTro rEaiS E 
oiTENTa E oiTo cENTaVoS).
rPc ProdUToS E SErViÇoS EirEli
cNPJ:41.813.885/0001-25

Total do fornecedor: r$ 23.406,00

(ViNTE E TrÊS Mil QUaTrocENToS E SEiS rEaiS).
diSTriBUidora aGUa Boa lTda
cNPJ:44.223.526/0001-06

Total do fornecedor: r$ 80.541,58

(oiTENTa Mil QUiNHENToS E QUarENTa E UM rEaiS E ciNQUENTa E 
oiTo cENTaVoS).
EMiGÊ MaTEriaiS odoNToloGioS lTda
cNPJ:71.505.564/0001-24

Total do fornecedor: r$ 70.053,46

(SETENTa Mil, ciNQUENTa E TrÊS rEaiS E QUarENTa E SEiS cENTaVoS).
ProGrad coMErcial MÉdica lTda
cNPJ:80.330.046/0001-08

Total do fornecedor: r$ 29.574,00

(ViNTE E NoVE Mil QUiNHENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS).
MEllUZZi diSTriBUidora dE MEdicaMENToS
cNPJ:26.174.873/0001-04

Total do fornecedor: r$ 7.776,00

(SETE Mil SETEcENToS E SETENTa E SEiS rEaiS).
ToTal do PrEGÃo: r$ 432.588,76(QUaTrocENToS E TriNTa E doiS Mil 
QUiNHENToS E oiTENTa E oiTo rEiaS E SETENTa E SEiS cENTaVoS).
atenciosamente,
Belém, 05 de outubro de 2022
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1ºcrS/SESPa

Protocolo: 861320



24  diário oficial Nº 35.143 Quinta-feira, 06 DE OUTUBRO DE 2022

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 227 de 03/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo/MoNiToraMENTo da ViGilaNcia 
EPidEMioloGica, E NaS aTiVidadES dE caMPo doS aGENTES do Pro-
GraMa dE coNTrolE daS arBoViroSES.
PErÍodo: 04 a 07/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): caPiTÃo PoÇo-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

BENEdiTo daMaScENo QUadroS 0498852 aGENTE dE SaÚdE

EdiNa araÚJo GoNÇalVES 571744831 MÉdico VETEriNário

NEY TorrES SoarES 59473981 cHEfE dE diViSÃo

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 861178

Portaria Nº 228 de 03/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar SUPErViSÃo/MoNi-
ToraMENTo da ViGilaNcia EPidEMioloGica, E NaS aTiVidadES dE 
caMPo doS aGENTES do ProGraMa dE coNTrolE daS arBoViroSES.
VEÍcUlo oficial NSV-3d76
PErÍodo: 04 a 07/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): caPiTÃo PoÇo-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

aNToNio carloS NUNES dE oliVEira 572340801 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 861179

Portaria Nº 225 de 30/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo NoS laBoraTÓrioS dE doENÇaS 
ENdÊMicaS E ENToMoloGia.
PErÍodo: 04 a 07/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): MÃE do rio-Pa, aUrora do Pará-Pa, UliaNoPoliS-Pa E 
doM EliSEU-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

iraNEidE GaldiNo MorEira 572066151 aG. dE ENdEMiaS

alVaro JUNior dE oliVEira GoMES 901071 aG. dE SaNEaMENTo

Naldir oliVEira cUNHa 59004721 aG. dE ENdEMiaS

roMildo dE MoraES 0501691 MicroScoPiSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 861203

Portaria Nº 226 de 30/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar SUPErViSÃo NoS 
laBoraTÓrioS dE doENÇaS ENdÊMicaS E ENToMoloGia.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d40
PErÍodo: 04 a 07/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): MÃE do rio-Pa, aUrora do Pará-Pa, UliaNoPoliS-Pa E 
doM EliSEU-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

JoÃo carloS riBEiro fidEliS 58530102 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 861204

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

errata
.

errata da Portaria Nº 378 de 04 de outubro de 2022 publicada 
quarta-feira, 05 de outubro de 2022 no Diário Oficial nº 35.142 sob 
o Protocolo: 860970.
onde se lê: colaborador (es): ivanilde Gonçalves Pereira, larissa raiany 
Muniz de castro e Marcela aparecida ferreira da Silva
Leia-se: colaborador (es): larissa raiany Muniz de castro, Marcela apa-
recida ferreira da Silva e rosilene Nogueira oliveira
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX

Protocolo: 861475
errata da Portaria Nº 379 de 04 de outubro de 2022 publicada 
quarta-feira, 05 de outubro de 2022 no Diário Oficial nº 35.142 sob 
o Protocolo: 860940.
onde se lê: Serviador (es): ana Ângela fialho félix, 
Leia-se: Serviador (es): ana Ângela fialho félix e andré da Silva acioli
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX

Protocolo: 861477
errata da Portaria Nº 380 de 04 de outubro de 2022 publicada 
quarta-feira, 05 de outubro de 2022 no Diário Oficial nº 35.142 sob 
o Protocolo: 860942.
onde se lê: Servidor (es): andreza Gonçalves acioli, fábio Pereira Soares, 
Jane Maria dosPassos dias e José cláudio Gomes ferreira
Leia-se: Servidor (es): fábio Pereira Soares, Jane Maria dos Passos dias e 
José cláudio Gomes ferreira
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX

Protocolo: 861481

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 384 de 05 de oUtUBro de 2022
objetivo: acompanhar o Técnico/Supervisor do PEcM/dcE/dVS/SESPa no 
processo de supervisão nas Unidades de diagnósticos e Tratamento-UdTs, 
bem como no acompanhamento do plano municipal de controle da Malária 
nos municípios de Portel e curralinho.
origem: BrEVES/Pá - PorTEl E cUrraliNHo/Pa.
Servidor (es): almira do Socorro Melo de araújo e Weldeci castro de oli-
veira, 8,5 diárias de 12 à 20/10/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 861525

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria Nº348 de 04 de outubro de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar capacitação em imunobiológicos.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: faro Pa – Brasil
Período: 24/10/2022 à 28/10/2022 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
ragner Borgia Junott
cPf: 187.685.982-20
Matrícula:7203562
cargo: Enfermeiro
Telma odani Barbosa
cPf: 263.118.282-00
Matrícula: 59007381
cargo: Técnica de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 861459
Portaria Nº347 de 26 de setembro de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objeti-
vo: realizar supervisão direta e assessoramento técnico nas atividades do 
Programa da raiva, atualização das normas que se refere ao alErTa TÉc-
Nico da raiVa e Nota Técnica informativa de Nº 08/2022 - cGZV/dEidT/
SVS/MS.origem: Santarém/ Pa- Brasil.destino: Monte alegre/ Pa – Brasil.
Período: 19/09/2022 a 23/09/2022 / N° de diárias: 4 ½ (quatro diárias 
e meia)Servidor:Jucilene Marinho Torres.cPf: 674.114.872-87.Matrícula: 
8051997/1.cargo: Técnico de Enfermagem.felipe dos Santos dantas.cPf: 
944.910.202-30.Matrícula: 55209557-1.cargo: Médico Veterinário.orde-
nador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 861433
Portaria Nº346 de 03 de outubro 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objeti-
vo: acompanhar a expedição, como membros da comissão de fiscais do 
Barco Hospital Papa francisco, nas comunidades ribeirinhas do Município 
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de itaituba-Pa.origem: Santarém/ Pa- Brasil.destino: itaituba/ Pa – Bra-
sil.Período: 19/10/2022 à 25/10/2022 / N° de diária: 6 ½ (seis diárias 
e meia).Servidores:.luciene Sousa de Sousa.cPf: 437.723.152-91.Ma-
trícula: 735043091.cargo: Técnico de Enfermagem.Hellen ane dos anjos 
Picanço.cPf: 742.484.722-87.Matrícula: 57191604/2.cargo: Técnica em 
enfermagem.ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 861381
Portaria Nº344 de 29 de setembro de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objetivo: 
Participarem da capacitação E-social, Efd- reinf, dcTfweb e retenções de 
tributos na administração.origem: Santarém/ Pa- Brasil.destino: Belém/ 
Pa – Brasil.Período: 18/10/2022 a 21/10/2022 / N° de diária: 3 ½ (três 
diárias e meia).Servidores:adolpho Viana da costa.cPf: 473.517.802-34.
Matrícula: 55209534.cargo: contador.Eraldo Guilherme dos Santos Sá.
cPf: 377. 399.992-53.Matrícula: 58972711.cargo: agente administrativo.
Marcos Santos da Silva.cPf: 528.011.522-34.Matrícula: 55585518/1.car-
go: agente de Portaria.Marcia roberta Neves da Silva.cPf: 769.691.772-
20.Matrícula: 555856231.cargo: auxiliar de comunicação.amanda Sousa 
costa de lima.cPf: 623.175.712-91.Matrícula: 73504324/1.cargo: Técni-
co de Enfermagem.ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 861346
Portaria Nº345 de 30 de setembro de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objetivo: 
realizar Monitoramento rápido de cobertura Vacinal.origem: Santarém/
Pa- Brasil.destino: Óbidos/Pa – Brasil.Período: 24/10/2022 a 28/10/2022 / 
N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia.).Servidores:Maria do carmo amorim 
Sousa. cPf: 387.773.392-15.Matricula: 5901206/1.cargo: Técnico de Enferma-
gem.lilian Mota de oliveira, cPf: 845.431.402-49,Matricula: 5901804/1,cargo: 
Técnico de Enfermagem.ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 861368

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 454, de 04 de outubro de 2022.
o diretor do 10ºcrS/SESPa, no uso de suas atribuições e, considerando o 
disposto na Portaria No 1082 de 06 de julho de 2021, publicada no d.o.E. 
n° 34.360 de 07/07/2021.
resolve:
i - dESiGNar a contar do dia 03/10/2022, o servidor: oSValdo cor-
rEia daMaScENo, matricula: 57234801/2, lotada no 10ºcrS/SESPa, 
para responder pela divisão Técnica do 10ºcrS/SESPa, pelo período de 
03/10/2022 a 01/11/2022, devido o gozo de férias do chefe Titular NEY 
carValHo da SilVa, matricula: 57196784/1
ii – Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura revogando-se 
as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
altamira/Pa, 04 de outubro de 2022.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa
Nº 1082 de 06 de julho de 2021

Protocolo: 861686

.

.

diÁria
.

Portaria n° 0437/2022, de 28/09/2022
Portaria individual
objetivo: realizar monitoramento na rede de atenção psicossocial no município.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Vitória do Xingu
Servidor: 5942775/ Karlla fErNaNda aZEVEdo BriTo dE lUcENa Tor-
rES (PSicÓloGo) / 4,5 diárias (completa) de 24/10/2022 a 28/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 861637
Portaria n° 0435/2022, de 26/09/2022
Portaria coletiva
Objetivo: Realizar inspeção em serviços de vigilância sanitária e verificar a 
cciH do hospital municipal
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapu
Servidor: 57224781 / EdiValdo dE SoUZa SilVa (Téc. de Enfermagem) 
/ 4,5 diárias (completa) de 24/10/2022 a 28/10/2022
Servidor: 54892340-1 / PaBlo alVES doS SaNToS (Enfermeiro) / 4,5 
diárias (completa) de 24/10/2022 a 28/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 861595

Portaria n° 451/2022, de 26/09/2022
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: 57206438-1 / Marco aNToNio BENaTHar MalaTo (Motorista) 
/ 4,5 diárias (completa) de 24/10/2022 a 28/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 861598
Portaria n° 444/2022, 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): Senador Jose Porfirio
Servidor: 5753082-1 / fraNcEMarY GoMES da SilVa (nutricionista) / 5,5 
diárias (completa) de 24/10/2022 a 28/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 861627
Portaria n° 0443/2022, de 28/09/2022
Portaria coletiva
Objetivo: Realizar monitoramento rápido de cobertura vacinal para verifi-
cação do plano estadual de eliminação do sarampo como visita técnica nas 
salas de vacinas e rede de frio.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
Destino (s): Senador Jose Porfirio
Servidor: 57224801/1 / GEralda PErEira dE SoUSa doS SaNToS (TEc. 
dE ENfErMaGEM) / 4,5 diárias (completa) de 24/10/2022 a 28/10/2022
Servidor: 57224794/1 / fraNciSca roSalia fariaS fErrEira (TEc. dE 
ENfErMaGEM) / 4,5 diárias (completa) de 24/10/2022 a 28/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 861629
Portaria n° 0442/2022, de 28/09/2022
Portaria coletivo
objetivo: realizar visita técnica para monitoramento e avaliação do pro-
cesso de trabalho das equipes saúde da família, ribeirinhas e sua articula-
ção com diversos pontos de atenção no território.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Vitória do Xingu
Servidor: 5967045/1 / ÉriKa PaTricY SErrÃo raMoS (Enfermeira) / 4,5 
diárias (completa) de 24/10/2022 a 28/10/2022
Servidor: 54190012-1 / claUrilENE lacErda loiola (Enfermeira) / 4,5 
diárias (completa) de 24/10/2022 a 28/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 861630
Portaria n° 0439/2022, de 28/09/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores da divisão técnica do 
10ºcrS/SESPa
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Vitória do Xingu
Servidor: 5143535-1/ PEdro da SilVa SaNToS (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 24/10/2022 a 28/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 861633

t.
.

torNar seM eFeito
.

Publicada sob o Número de Protocolo: 858360
Publicada no d.o N.º 35.132 de 28/09/2022.
Portaria Nº 385/2022, de 16/09/2022
Solicitação de diaria
Servidor: 0498865 / adElio oliVEira da SilVa (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
origem: altamira
destino: Uruara
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/ SESPa

Protocolo: 861572
Publicada sob o Número de Protocolo: 858359
Publicada no d.o N.º 35.132 de 28/09/2022
Portaria n° 378/2022 de 13/09/2022
Servidor: 0504272 / fraNciSco GoNÇalVES doS SaNToS filHo (guar-
da de endemias) / 4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022



26  diário oficial Nº 35.143 Quinta-feira, 06 DE OUTUBRO DE 2022

Servidor: 57206441-1/ alMira PErEira da SilVa (agente de endemias) 
/ 4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
origem: altamira
destino (s): Uruará
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/ SESPa

Protocolo: 861580

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 560 de 05 de outubro de 2022.
Nome: Valdeni oliveira Pinto
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 0504381.
cPf: 171.129.402.06
Nome: alexsandra ferreira da Silva
cargo: administradora.
Matrícula/Siape: 5967277-1.
cPf: 607.308.382-34
Período: 17 a 21.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção e floresta.
objetivo: tratar de assuntos administrativos referente ao rH/12º 12º crS/SESPa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa,

Protocolo: 861356
Portaria Nº 559 de 05 de outubro de 2022.
Nome: denise da Silva Matos.
cargo: chefe da daf.
Matrícula/Siape: 57205058-4.
cPf: 873.030.192-00.
Nome: leide augusto da Silva Gama
cargo: agente de Saúde
Matrícula/Siape: 0113077-1
cPf: 177.870.412-34
Período:16 a 23.10.2022.
Nº de diárias: 7,5 (sete e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Belém
objetivo: Participar da capacitação E-Social Efd – reinf. dcTfWEB e rE-
TENÇÔES dE TriBUToS Na adMiNiSTraÇÂo, conforme correspondência 
interna nº 18/2022 da daf – diretoria administrativa e financeira, bem 
como tratar de assuntos relacionados a administração deste 12º crS/SES-
Pa junto ao Nível central/SESPa
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 861284
Portaria Nº 558 de 05 de outubro de 2022
Nome: anneth da Silva Matos.
cargo: auxiliar de informática.
Matrícula/Siape: 5187826-1.
cPf: 328.348.702-25.
Nome: Jean de carvalho Mendonça.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832632-3.
cPf: 650.634.812-72.
Período: 16 a 23.10.2022
Nº de diárias: 7,5 (sete e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: Belém
objetivo: Participar da capacitação E-Social Efd – reinf. dcTfWEB e rE-
TENÇÔES dE TriBUToS Na adMiNiSTraÇÂo, conforme correspondência 
interna nº 18/2022 da daf – diretoria administrativa e financeira, bem 
como tratar de assuntos relacionados a administração deste 12º crS/SES-
Pa junto ao Nível central/SESPa
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 861275
Portaria Nº 561 de 05 de outubro de 2022
Nome: Edilene Maria dos Santos Brito.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 0094420-1.
cPf: 249.131.032-53.
Nome: leide augusto da Silva Gama
cargo: agente de Saúde
Matrícula/Siape: 0113077-1
cPf: 177.870.412-34
Nome: ademar coelho Barbosa.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 505545.
cPf: 032.693.292-53.
Período: 24 a 28.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.

destino: ourilândia do Norte, Tucumã e Xinguara.
objetivo: tratar de assuntos administrativos referente ao rH/12º 12º crS/SESPa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 861566
Portaria Nº 562 de 05 de outubro de 2022
Nome: Jucirema de Sousa Gomes.
cargo: diretora da 12º crS/SESPa.
Matrícula/Siape: 5146453-6.
cPf: 282.418.512-00
Nome: Edilene Maria dos Santos Brito.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 0094420-1.
cPf: 249.131.032-53.
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 08 a 15.10.2022.
Nº de diárias: 7,5 (sete e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.
objetivo: Tratar de assuntos relacionados ao 12º crS, em vários setores 
do Nível central (fES, daS, Transportes NiSPlaN).
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 861650
Portaria Nº 563 de 05 de outubro de 2022
Nome: Pedro luiz Gomes.
cargo: microscopista.
Matrícula/Siape: 504410.
cPf: 234.614.382-00.
Nome: ássima dos remédios.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 1104374.
cPf: 392.456.912-68.
Período: 17 a 21.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santa Maria das Barreiras, redenção e cumaru do Norte.
objetivo: Monitoramentos do sistema digiSUS e reunião com Técnicos da 
saúde e conselheiros de saúde
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 861677

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 779 /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 a servidora desta autarquia, Marcia rEGiNa dE caSTro ro-
driGUES, Médica, matrícula n° 735042221/Hol ocupante do cargo de 
chefe da divisão de Hemodiálise do Hospital ophir loyola, e nos seus 
impedimentos a servidora liaNNE da SilVa BiNo, administradora, ma-
trícula n.º 57195214-1-Hol, ambas lotadas na divisão de Hemodiálise do 
Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato administrativo 
nº 139/2022 – HOL, firmado com a empresa ANTONIO C. M. ARAÚJO & 
cia lTda – EPP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva da estação de 
tratamento de água por membrana de osmose reversa – duplo passo, a 
manutenção do sistema hidráulico “looping” das salas de diálise suas pe-
ças e acessórios hidráulicos pertencente ao setor de hemodiálise, nos 04 
equipamentos de osmose portátil, utilizados para diálise no cTi 1,2,3,4,5 
e a implantação e automatização do sistema de pré filtragem dos CTI 1, 
2, 3, 4, 5 do Hol pelo período de 12 meses. Processo nº 2022/192.876.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 861221
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 793 /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 a servidora desta autarquia, BrUNa riBEiro dE araÚJo lira, 
enfermeira, matrícula nº 5895236/2, lotada na divisão de diagnóstico por 
Imagem do Hospital Ophir Loyola - HOL, para a função de fiscais do Con-
trato Administrativo nº 141/2022 – HOL, firmado com a empresa LICI-
TaPrEMiUM SErViÇoS E coMErcio lTda, cujo objeto é a aquisição de 
material de segurança. Processo nº 2022/352.351.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 861620
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errata
.

errata
No extrato Publicado no doe n° 35.142 de 05 de outubro de 
2022, que trata da Portaria N° 796/2022 – GaB/dG/HoL de 
04/10/2022, referente ao gozo de férias do servidor alloN HarlEY ca-
ValcaNTE PirES, matrícula n° 5960297/1.
oNde se LÊ:
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 16/09/2022.
Leia se:
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 26/09/2022.

Protocolo: 861170
errata

Na Portaria Nº 081/89-dG de 21 de junho de 1989, que trata so-
bre admissão da servidora SaNdra Maria BarBoSa PiNHEiro, no cargo 
de Escrituraria a partir de 01/06/1989, no regime da lei nº 5.389/87- ser-
vidores temporários.
oNde se LÊ: admitir, a partir de 01/06/1989
Leia-se: admitir, a partir de 23/05/1989
Permanecendo os demais servidores inalteráveis.

Protocolo: 861329

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 139/2022-HoL
objeto: Serviço de manutenção preventiva e corretiva da estação de tra-
tamento de água por membrana de osmose reversa – duplo passo, a ma-
nutenção do sistema hidráulico “looping” das salas de diálise suas peças e 
acessórios hidráulicos pertencente ao setor de hemodiálise, nos 04 equi-
pamentos de osmose portátil, utilizados para diálise no cti 1,2,3,4,5 e a 
implantação e automatização do sistema de pré filtragem dos cti 1, 2, 3, 4, 
5 do hol pelo período de 12 meses.
Valor Global: r$ 217.039,84 (duzentos e dezessete mil trinta e nove reais 
e oitenta e quatro centavos.)
data assinatura: 03/10/2022
Vigência: 03/10/2022 a 02/10/2023
Pregão nº 133/2022 – Processo nº 2022/192.876
orçamento: 10.302.1507.8880. 339039 fonte: 0103/0269
contratado: aNToNio c. M. araÚJo & cia lTda – EPP, com sede na Tra-
vessa angustura nº 3605 – Marco – cEP: 66.093-041 – Belém-Pa, fone: 
91- 3264-0077 / 91-99107-4270 – e-mail: licitacao@tecmed-pa.com, ins-
crita no cNPJ sob o nº 01.305.292/0001-33.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 861216
coNtrato adMiNistratiVo Nº 141/2022-HoL
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE SEGUraNÇa.
Valor Global: r$ 6.120,00 (seis mil e cento e vinte reais)
data assinatura: 04/10/2022
Vigência: 04/10/2022 a 03/10/2023
Pregão nº 127/2022– Processo nº 2022/352.351
orçamento: 10.302.1507.8289.449052 fonte: 0103/0269/0301
contratado: liciTaPrEMiUM SErViÇoS E coMErcio lTda, com sede na 
rodovia augusto Montenegro, 05 km 03, altos Mangueirão, cEP 66640-
000, na cidade de Belém, Estado do Pará, fone (91) 3038.2152 – cel.(91) 
9.8404.9006 e-mail: licitapremium@gmail.com, inscrita no cNPJ sob o nº 
07.147.983/0001-32.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 861614

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°160/2022 – HoL
objeto: coNTraTaÇÃo de EMPrESa ESPEcialiZada EM MaNUTENÇÃo 
PrEVENTiVa E corrETiVa coM rEPoSiÇÃo dE PEÇaS, Na rEdE dE TE-
lEfoNia PriMaria E SEcUNdaria dE aTÉ 300 (trezentos) raMaiS E 
aParElHoS dE TElEfoNES
data: 19/10/2022
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, 05 de outubro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 861527
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°161/2022 – HoL
SrP Nº099/2022
objeto: forNEciMENTo de ÓrTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPEciaiS 
– oPME para cirUrGia PlaSTica
data: 19/10/2022
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, 05 de outubro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 861660

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 137/2022 - irP
Processo nº 2022/980087
objeto: fornecimento de Medicamentos e Soluções para Transplantes
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
ofTalMaNdariNo coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda
Valor Total da licitação: r$ 290.498,40
Belém, 21 de Setembro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 861187
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 141/2022 - irP
Processo nº 2022/912359
objeto: forNEciMENTo de ProdUToS Para radioTEraPia.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
MENdES coMErcial lTda: r$ 196.008,00
oXiGEN coMÉrcio iNdÚSTria E rEPrESENTaÇÕES dE EQUiP. MÉdicoS 
lTda – EPP: r$ 123.840,00
Valor Total da licitação: r$ 319.848,00
Belém, 29 de Setembro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 861254
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 133/2022
Processo nº 2022/192.876
objeto: serviço de manutenção preventiva e corretiva da estação de tra-
tamento de água por membrana de osmose reversa – duplo passo, a ma-
nutenção do sistema hidráulico “looping” das salas de diálise suas peças e 
acessórios hidráulicos pertencente ao setor de hemodiálise, nos 04 equi-
pamentos de osmose portátil, utilizados para diálise no cti 1,2,3,4,5 e a 
implantação e automatização do sistema de pré filtragem dos cti 1, 2, 3, 4, 
5 do hol pelo período de 12 meses
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
aNToNio c. M. araÚJo & cia lTda – EPP (TEcMEd)
Valor Total da licitação: r$ 217.039,84
Belém, 22 de Setembro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 861260
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 124/2022 - irP
Processo nº 2021/1431850
objeto: TEla cirÚrGica coMPoSTa dE PoliESTEr MoNofilaMENToS 
coM ESTrUTUra TridMENcioNal fiXaÇÃo iNTraPEriToNEal.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
ENdocENTEr NorTE HoSPiTalar lTda
Valor Total da licitação: r$ 89.500,00
Belém, 23 de Setembro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 861240
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 129/2022
Processo nº 2022/84131
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.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
a. S. B. do aMaral
Valor Total da licitação: r$ 100.000,00
Belém, 26 de Setembro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 861296
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 127/2022
Processo nº 2022/352.351
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE SEGUraNÇa.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
liciTaPrEMiUM SErViÇoS E coMErcio lTda
Valor Total da licitação: r$ 6.120,00
Belém, 26 de Setembro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 861314

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito o ProtocoLo Nº 861089 de MatÉria PU-
BLicada eM diÁrio oFiciaL Nº 35.142 de 05/10/2022, Por rE-
ESTrUTUraÇÃo doS TErMoS.

Protocolo: 861648

oUtras MatÉrias
.

terMo de rerratiFicaÇÃo à ata de reGistro 
de PreÇo Nº 041/2021-HoL.

cLÁUsULa PriMeira – da retiFicaÇÃo:
Através do presente termo firmamos RETIFICAÇÃO do à ATA DE REGISTRO 
dE PrEÇo Nº 041/2021-Hol alteração da ESPEcificaÇÃo do item n° 16 
do instrumento originário, conforme exposto abaixo:
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onde se lê: 

iteM cÓdi-
Go esPeciFicaÇÃo Marca/FaB Qtde UNid VaLor 

UNitario VaLor totaL

16 29147-
1

METadoNa, cloridraTo 
5MG rEGiSTro Na aNViSa: 

1029801380085
EMBalaGEM: 5 MG coM cT Bl al 

al X 20 Marca: MYTEdoM

criSTália 
ProdUToS
QUÍMicoS

farMacÊUTicoS
lTda

800 fra r$ 284,00 r$227.984,00

Leia-se:

iteM cÓdi-
Go esPeciFicaÇÃo Marca/FaB Qtde UNid VaLor 

UNitario VaLor totaL

16 29147-1

ProdUTo: SEVoflUraNo 100% 
(250 Ml) iNalador rEGiSTro 

Na aNViSa: 102
9801480012 EMBalaGEM: 1 Ml/

Ml Sol iNal cT fr Vd aMB X 250 
Ml Marca:

SEVocriS faBricaNTE: criS-
Tália ProdUToS QUÍMicoS 

farMacÊUTicoS lTd
44. cNPJ: - 44.734.671/0001-51 
ENdErEÇo: iTaPira - SP - Bra-

Sil Valid
adE: 24 MESES

criSTália 
ProdUToS
QUÍMicoS
farMacÊU-

TicoS
lTda

800 fra r$ 284,00 r$227.984,00

call MEd coMÉrcio dE MEdicaMENToS E rEP. lTda
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 861313
Portaria Nº 808/2022 – 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 do Processo nº 2022/1212574 de 20/09/2022.
r E S o l V E:
i – rEVoGar os termos da PorTaria Nº 442/2019 – GaB/dG/Hol.
ii – NoMEar, os servidores abaixo para comporem a comissão de revisão 
de Óbito, deste Hospital.

NoMe MatricULa FUNÇÃo/carGo desiGNaÇÃo

alZira carValHo PaUla dE 
SoUZa 1143 MEdico PrESidENTE

MarcElo MoNTEiro MENdES 5917624/3 coMiSSioNado (ENfErMEiro) VicE - PrESidENTE

lUciaNa PirES fUrTado 701 MEdico MEMBro

carMEM dolorES carliNHoS 
ViaNNa MorEira 5834210/ 1 ENfErMEiro SUPlENTE

EVEliN criSTiaNE MacHado da 
SilVa lira 57197977/1 TEcNico dE ENfErMaGEM SEcrETaria

 

ValEria PErEira BraZ HoMci 8400933/1 TEcNico adMiNiSTraÇÃo E 
fiNaNÇaS (ESTaTÍSTica) ESTaTiSTico

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 29 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 861300
Portaria N° 807/2022 – GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a portaria MS 1.693/2021 que institui a Vigilância Epide-
miológica Hospitalar (VEH).
coNSidEraNdo que a comissão do Núcleo de Vigilância Epidemiológica 
Hospitalar foi criada a parti de 06/05/2022, da PorTaria Nº 366/2022 - 
GaB/dG/Hol.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/1247652 de 27/09/2022.
r E S o l V E:
i - aTUaliZar os membros para comporem a comissão do Núcleo de Vigi-
lância Epidemiológica Hospitalar.
ii - dESiGNar os servidores abaixo relacionados para comporem a comis-
são do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar.

Nº NoMe MatricULa carGo/ FUNÇÃo desiGNaÇÃo

1 PriScila GoNÇalVES loPES dE 
VaScoNcEloS 5681960/1 ENfErMEiro coordENador

2 ilcE carla MorEira BEcKMaNN 
MENEZES 54189337/2 MEdico MEMBro

3 JoSiaNE fariaS dE caSTro 5939611/2 ENfErMEiro MEMBro

4 iSaBElla dE SoUZa fariaS 
dicKSoN

57197981/1 ENfErMEiro MEMBro

5 MaYra TaVarES MoNTEiro 5912735/1 aUX. oPEracioNal MEMBro

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: 861232
Portaria Nº 783/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1115761 de 
31/08/2022.
rESolVE:
diSTraTar, a pedido a partir de 01/10/2022, a servidora PriScila MoN-
TEiro dE oliVEira, auxiliar operacional, matrícula nº 57229935/1, lota-
do na divisão de controle Movimento Pessoal (SoP) admitida sob o regime 
das leis complementares 007/91 e 77/2011 – Servidor Temporário.
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: 861215
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 087/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 141/2022
Processo nº. 2022/912.359
forNEcEdor: MENdES coMErcial lTda
Valor Total: r$ 196.008,00
data de assinatura: 03/10/2022
ViGÊNcia: 03/10/2022 a 02/10/2023
oBJETo: forNEciMENTo de ProdUToS Para radioTEraPia, conforme 
abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

2 Fita adesiva dupla face, de alta resistencia VHB 4970 - (fixacao 
forte), em espuma acrilica, rolo de 19MM X 33M rol 12 806,00

3 isopor em bloco, de 30X30X8cM, para procedimentos em 
radioterapia UNd 1.344 59,00

6 Bandeja em policarbonato, para acelerador linear 30 X 30X 1 UNd 240 446,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 861196

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 087/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 141/2022
Processo nº. 2022/912.359
forNEcEdor: oXiGEN coMÉrcio iNdÚSTria E rEPrESENTaÇÕES dE 
EQUiP. MÉdicoS lTda – EPP
Valor Total: r$ 123.840,00
data de assinatura: 03/10/2022
ViGÊNcia: 03/10/2022 a 02/10/2023
oBJETo: forNEciMENTo de ProdUToS Para radioTEraPia, conforme 
abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

1 Modelo: oXlBf - liga de Baixa fusão – cerrobend liga de tipo 
“cerrobend” de fusão a baixa temperatura (70° C). KG 240 r$ 244,00

4
Modelo: oXMTP01 – Máscara termoplástica curta Máscara termoplás-
tica curta (cabeça) para imobilização com frame estruturado em Pc, 

utilizada no tratamento 3d.
UNd 120 r$ 205,00

5 Modelo: oXMTP02 – Mascara termoplástica longa Máscara Termoplás-
tica longa (cabeça e pescoço) UNd 180 r$ 226,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 861199
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Portaria Nº 809/2022 – daF/HoL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/420859 de 07/04/2022.
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, os termos da PorTaria Nº 768/2022 - daf/Hol que 
remanejou a servidor Joao PaUlo coSTa liMa, assistente administrativo, 
matrícula nº 5897075/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, 
do centro de radioterapia para o Núcleo de Qualidade deste Hospital e,
rEMaNEJar a partir de 03/10/2022, por necessidade de serviço o referido 
servidor do centro de radioterapia para a coordenação de Gestão de Pes-
soas – cGP, deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 04 de outubro de 2022.
fernando Nilson Velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 861372
Portaria Nº 795/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
coNSidEraNdo a conclusão do Parecer PS 177/2022 de 28/09/2022 da 
ProJUr que se manifestou pela regularidade jurídico-formal do Proces-
so administrativo disciplinar - Pad instituída pela Portaria n° 581/2022 
– GaB/dG/Hol de 09/08/2022, que atuou nos autos do Processo nº 
2022/751095 de 15/06/2022 arquivando-se os autos conforme delibera-
ção da diretora Geral.
rESolVE:
i – arquivar os autos do Processo nº 2022/751095 de 15/06/2022, uma 
vez que foram observadas as disposições legais pertinentes, de modo que 
sua conclusão de arquivamento foi adotada dentro da legalidade.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 03 de outubro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 861680
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 074/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 124/2022
Processo nº. 2021/1431850
forNEcEdor: ENdocENTEr NorTE HoSPiTalar lTda
Valor Total: r$ 89.500,00
data de assinatura: 03/10/2022
ViGÊNcia: 03/10/2022 a 02/10/2023
oBJETo: aquisição de TEla cirÚrGica coMPoSTa dE PoliESTEr MoNo-
filaMENToS coM ESTrUTUra TridMENcioNal fiXaÇÃo iNTraPEriTo-
NEal, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

1 Tela cirúrgica separadora de tecidos UNd 50 r$ 1.790,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 861599

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 932/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela PorTaria Nº 
1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento do irmão da servidora iVaNildE dE SoUZa 
fErrEira, ocorrido em 11 de agosto de 2022, e especialmente o que dis-
põe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i - autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da fa-
mília da servidora iVaNildE dE SoUZa fErrEira, id. funcional nº 
57174904/1, Enfermeira, lotada na coordenação de Pediatria, no período 
de 11/08/2022 a 18/08/2022, conforme certidão de Óbito nº 066431 01 
55 2022 4 00010 240 0010450 44.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 11/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 04 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 861604

Portaria Nº 931/2022 – caPe/cP/FscMP
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. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os autos do processo 2022/1188242.
r E S o l V E:
i – coNcEdEr, licença Gala ao servidor lEoNardo JUNior MoraES ro-
driGUES, id. funcional nº 55586588/1, Técnico de radiologia, lotado na 
coordenação de diagnóstico por imagem e Endoscopia , no período de 
09/09/2022 a 16/09/2022, conforme certidão de casamento nº 068536 01 
55 2022 2 00197 019 0077601 96.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 09/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 04 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 861616
Portaria Nº 930/2022 – caPe/cP/FscMP
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. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os autos do processo 2022/1188245.
r E S o l V E:
i – coNcEdEr, licença Gala ao servidor THiaGo HaraN TElES dE oli-
VEira, id. funcional nº 57197939/1, Técnico de radiologia, lotado na 
coordenação de diagnóstico por imagem e Endoscopia , no período de 
09/09/2022 a 16/09/2022, conforme certidão de casamento nº 068536 01 
55 2022 2 00197 024 0077606 12.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 09/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 04 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 861609
Portaria Nº 925/2022 – caPe/GP/FscMP
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 autos do processo nº 2022/1164878;
coNSidEraNdo o disposto da lei nº 9.348 de 19.11.2021, que alterou o 
art. 91, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr ao servidor claUdio SErGio GoNcalVES MorEira, id. 
funcional nº 5171610/1, agente de Serviços Gerais, lotado na Gerên-
cia de Equipamentos, 20 (vinte) dias de licença Paternidade, no período 
de 30/08/2022 a 18/09/2022, formalizada de acordo com a certidão nº 
065656 01 55 2022 1 01649 276 0746725 90.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 30/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 03 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 861622
Portaria Nº 923/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela PorTaria Nº 
1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento da genitora do servidor daNiEl GoNcal-
VES MiraNda, ocorrido em 23 de setembro de 2022, e especialmente o 
que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i - autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
do servidor daNiEl GoNcalVES MiraNda, id. funcional nº 57197995/1, 
administrador, lotado na coordenação do Núcleo internação regula-
ção, no período de 23/09/2022 a 30/09/2022, conforme certidão de Óbi-
to nº 066431 01 55 2022 4 00010 263 0010473 09.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 23/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 03 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 861591
Portaria Nº 935/2022/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, e,
coNSidEraNdo o E - protocolo nº 2019/385945
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rESolVE:
a SUBSTiTUiÇÃo do fiScal do contrato 288/2019,passando a ser fiS-
cal TiTUlar a servidora lariSSa raBElo da SilVa, inscrita no cPf nº 
756.345.542-68, cargo de Gerente, Mat. nº 6402841/1, lotada na coorde-
nação de Educação continuada-cEdP, em substituição a servidora lÍliaN 
roSa SaraiVa MiraNda, cargo de Engenheira de Segurança do Traba-
lho, lotada na CSAT, matrícula: 54193892-2 e fiscal substituto, a servidora 
roSa dE fáTiMa a. VEloSo, cargo de assistente administrativa, Matricu-
la nº 5146712/3, lotada na coordenação de Execução orçamento - coor, 
fone: 4009-2394 em substituição a servidora aNa clEidE corrEa Bar-
roSo, cargo de assistente administrativo, lotada na cEST, Matricula nº 
5175488/1, firmado entre a FUNDAÇÂO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO 
Pará - fScMP e o microempreendedor individual (MEi) Elil doS aNJoS ro-
driGUES 65523083291, cNPJ/Mf sob o n.º 869.162/0001-04, cujo o objeto 
e a PrESTaÇÃo dE SErViÇo Na árEa arTÍSTica dE 01 (UM) MaESTro 
Para rEGÊNcia ao coral SaÚdE & Vida Maria HElENa fraNco.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 05 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 861587

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 937/2022-caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2022/1283195.
r E S o l V E
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da constitui-
ção do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade a 
servidora KaroliNE liMa PErEira, id. funcional nº 5959578/1, Servidora 
em regime de contrato Temporário, Médica, no período de 25/09/2022 a 
23/03/2023;
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 25 de setembro de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 05 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 861628

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
contrato: 198/2021
Pae Nº 2021/1007797 - iNeXiGiBiLidade Nº 015/2021/FscMP
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do 
prazo contratual no período compreendido entre 14/10/2022 a 13/10/2023 
e o reequilíbrio econômico-financeiro com base no o percentual de 
10,027855%, com fulcro no artigo 57, II, c/c art. 65, II, “d”, da Lei Federal 
nº 8.666/93, cujo objeto é a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
No forNEciMENTo dE aSSiNaTUra dE fErraMENTa dE PESQUiSa E 
coMParaÇÃo dE PrEÇoS PraTicadoS PEla adMiNiSTraÇÃo PÚBlica.
data da assinatura: 03/09/2022
funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 10.122.1297.8338; fontes: 0103, 
0261, 0269 e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339040
coNTraTada: NP TEcNoloGia E GESTÃo dE dadoS lTda,
cNPJ (Mf) sob o nº 07.797.967/0001-95,
ENdErEÇo: rua izabel a redentora, 2356, Edif loewen Sala 117, cen-
tro, São Jose dos Pinhais-Pr, cEP: 83.005-010, Telefone (41) 3778-
1830/3778-1844
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 861341
termo aditivo: 6
contrato: 288/2019
E - protocolo Nº 2019/385945 - iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo N.º 12/2019/fScMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a troca de fiscal titular 
do contrato supramencionado, passando a ser a servidora lariSSa raBE-
lo da SilVa, inscrita no cPf nº 756.345.542-68, cargo de Gerente, Mat. 
nº 6402841/1, lotada na coordenação de Educação continuada-cEdP, em 
substituição a servidora lÍliaN roSa SaraiVa MiraNda, cargo de Enge-
nheira de Segurança do Trabalho, lotada na cSaT, matrícula: 54193892-2 
e fiscal substituto, a servidora ROSA DE FÁTIMA A. VELOSO, Cargo de As-
sistente administrativa, Matricula nº 5146712/3, lotada na coordenação 
de Execução orçamento-coor, fone: 4009-2394 em substituição a servi-
dora aNa clEidE corrEa BarroSo, cargo de assistente administrativo, 
lotada na cEST, Matricula nº 5175488/1.

data da assinatura: 05/10/2022
coNTraTada: Elil doS aNJoS rodriGUES 65523083291,
cNPJ (Mf) sob o nº 39.869.162/0001-04,
ENdErEÇo: Travessa Quatorze de abril, 318, Bairro de fátima, Belém/
Pa, cEP: 66.060-460, telefone: (91) 98276-9819
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 861585

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01833
Valor: r$52.470,00
data: 03/10/2022
objeto: MaTErial dE coNSUMo - aQUiSiÇÃo EMErGENcial - EQUiPoS, 
Parecer nº 326/2022/NPrf/fScMP
PaE nº 2022/1223870 - T.diSPENSa: 096/2022
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0101000000; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: forTEcarE iNdUSTria dE ProdUToS MEdicoS EirEli,
cNPJ/Mf: 08.474.646/0001-12
ENdErEÇo: logradouro Tv. Pedro Pok, rodovia Br 476, Gov. José richa 
KM18 nº 570, Bairro:Jardim cristina, colombo/Pr, cEP: 83.411-000
TElEfoNE: (41) 3888-4466/ (41) 3888-4460
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 861302
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01838
Valor: r$ 98.328,00
data: 30/09/2022
objeto: aquisição Emergencial de Materiais Técnicos diversos - Solução 
para diálise Peritoneal 1,5%, 2,5 l.
PaE nº 2022/1088557.
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101; 
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: NoVa MEdica coMErcio E SErVicoS dE ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda, cNPJ/Mf: 19.769.575/0001-00
Endereço: Tavessa WE-12, conjunto Satelite, nº 1000, Galpão a, Bairro 
coqueiro, Belém-Pa, cEP: 66.670-260
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 861309

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria 1102/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
VaNia lUcia aNJoS TaNGEriNo admin./cHr-caS 50772902
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 1800,00
10122129783380000  269  339036 800,00
10122129783380000  269  339039 800,00
observação: Nº do Processo: 2022/1268539 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 861253

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1093 de 05 de outubro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1243919/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia 24/09/2022.
raQUEl GiBSoN da cUNHa, cPf: 616528102-78, Enfem./GEcod, MaT.: 
808446164, 0,5 diaria.
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registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  05 de  outubro  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 861369
Portaria Nº 1092 de 05 de outubro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1204543/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de rEaliZar HEMoViGilÂNcia NoS HoSPiTaiS MUNiciPaiS dE 
aBEl caNaÃ doS caraJáS/Pa  E ParaUaPEBaS/Pa no período de 14 a 
15/09/2022.
PaUlo GaBY alMEida, cPf: 400860382-49, Motorista/cHr-MaB, MaT.: 
5594202, 1,5 diaria, rENaTa EllEN doS SaNToS, cPf: 036050091-90, 
Enfermeira/cHr-MaB, MaT.: 5955480, 1,5 diaria e alaNE SaNToS alVES, 
cPf: 869120382-04, Enfermeira/cHr-MaB, MaT.: 5957925, 1,5..
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  05 de  outubro de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 861367
Portaria Nº 1100 de 05 de outubro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1274003/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de coNdUZir aErVidorES aoS MUNiciPioS dE TUcUrUi/Pa E 
aBaETETUBa/Pa no período de 19 a 26/10/2022.
faBio JoSE alcaNTara da SilVa, cPf: 582209412-00, Motorista/GETra, 
MaT.: 54188494, 7,5 diarias , .
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  05 de  outubro  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 861375

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

coNtrato
.

contrato N° 251/2022
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$ 295.160,00 (dUZENToS E NoVENTa E ciNco Mil cENTo 
E SESSENTa rEaiS)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 81/2022
data assinatura: 29/09/2022
Vigência: início em 29/09/2022 e término em 28/09/2023.
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; 0269, 0349009750.
coNTraTado:
Nome: PolYMEdH EirEli
ENdErEÇo: av. Presidente Vargas, nº 4547, ianetama
TElEfoNE: (91) 3721-3275  98162-2948
E-Mail: polymedh@globo.com
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 861301

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 114/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de Sondas para 
dieta Enteral para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, 
Unidades de Terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico 
da fPEHcGV.

EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

Sonda para nutrição enteral com 2 vias, estéril, 
confeccionada em poliuretano atóxico, flexível, 
não dobrável, com conector em Y para adminis-
tração de medicamentos e nutrição, adaptável 
para administração de dietas com equipo ou 
seringa, tampa com trava de segurança, com 
fio guia de inox que não fique com memoria 

em seu manuseio, que se mantenha integro a 
tração da sonda e não aderente a ela, de longa 
permanência, com listras radiopaca ao longo 
da sonda para o controle da introdução, com 

conexão universal, ponta a traumática  e orifí-
cios de forma e diâmetro adequados a função, 
radiopaco. No TaMaNHo: Nº 06f, pediátrica.

200 iTEM caNcElado

2. 

Sonda para nutrição enteral com 2 vias, estéril, 
confeccionada em poliuretano atóxico, flexível, 
não dobrável, com conector em Y para adminis-
tração de medicamentos e nutrição, adaptável 
para administração de dietas com equipo ou 
seringa, tampa com trava de segurança, com 
fio guia de inox que não fique com memoria 

em seu manuseio, que se mantenha integro a 
tração da sonda e não aderente a ela, de longa 
permanência, com listras radiopaca ao longo 
da sonda para o controle da introdução, com 

conexão universal, ponta a traumática  e orifí-
cios de forma e diâmetro adequados a função, 
radiopaco. No TaMaNHo: Nº 08 f, pediátrica.

50
 iTEM caNcElado

3. 

Sonda para nutrição enteral com 2 vias, estéril, 
confeccionada em poliuretano atóxico, flexível, 
não dobrável, com conector em Y para adminis-
tração de medicamentos e nutrição, adaptável 
para administração de dietas com equipo ou 
seringa, tampa com trava de segurança, com 
fio guia de inox que não fique com memoria 
em seu manuseio, que se mantenha integro 
a tração da sonda e não aderente a ela, de 

longa permanência, com listras radiopaca ao 
longo da sonda para o controle da introdução, 

com conexão universal, ponta a traumática  
e orifícios de forma e diâmetro adequados 

a função, radiopaco. No TaMaNHo: Nº 12f, 
adulto, de aproximadamente 105 a 120 cm de 

comprimento

4.020 iTEM caNcElado

Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 861596

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria: 131/2022, cametá, 05/10/2022
NoME: MaNoEl laUdEliNo ValENTE coSTa
MaTrÍcUla: 57210035-1
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa
oBJETiVo: Transportar material Histopatológico do Hospital regional de 
cametá para o lacEN/Pa e Hemocomponentes do HENaB-abaetetuba para 
o Hospital regional de cametá.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: aBaETETUBa/BElÉM
PErÍodo: 05 à 07/10/2022
Nº dE dÍariaS: 2,5 (dUaS E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 593,45 (Quinhentos Noventa e Três reais e Qua-
renta e cinco centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
MarcElo VEiGa coSTa
dirETor do Hrc

Protocolo: 861295
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
coNtrato Nº: 052/2021

Processo: 2021/687266 aNeXo: 2022/1162459
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao contrato nº. 
052/, decorre da solicitação feita pela empresa contratada, manifestação 
técnica e manifestação jurídica, devidamente autorizada pelo Secretário de 
Estado de Transportes, com fundamento no art. 57, §1, ii da lei federal 
nº. 8.666/93.
iNic. dE ViG.: 14/11/2022 TÉrM. ViG.: 10/08/2023
PraZo: 270 (duzentos e setenta) dias.
daTa da aSSiNaTUra: 04/10/2022.
coNTraTada: coNSÓrcio TocaNTiNS.
cNPJ: 44.069.236/0001-50.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES

Protocolo: 861688
eXtrato do 1° terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo PraZo

coNtrato N°: 038/2021
Processo: 2019/615226 aNeXo: 2022/958985

JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao contrato nº. 
038/2021, decorre da solicitação feita pela Empresa contratada, Manifes-
tação da dirTEc, Manifestação da coNJUr, devida autorização do Exmo. 
Sr. Secretário de Estado de Transportes, com fundamento no art. 57, §1, 
ii da lei federal nº. 8.666/93.
iNic. dE ViG.: 28/09/2022 TÉrM.ViG.: 28/03/2023
PraZo: 06 (seis) meses.
daTa da aSSiNaTUra: 29/09/2022.
coNTraTada: d fáTiMa coNSTrUTora lTda.
cNPJ: 22.208.322/0001- 63.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 861690
eXtrato do 1º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo 

de serViÇos coM reFLeXo FiNaNceiro
Nº do coNtrato: 038/2022

Processo: 2021/878398 aNeXo: 2022/706128
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de acréscimo e Supressão de Serviços, 
com Reflexo Financeiro ao Contrato n° 038/2022, decorre da solicitação 
feita pela contratada, com fundamento no Art. 65, I, alínea “a” e “b” c/c 
§1º da lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela consultoria Jurídica e 
Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETraN.
Valor do coNTraTo: r$ 12.498.298,82 (doze milhões, quatrocentos e 
noventa e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e dois cen-
tavos).
Valor acrEScido: r$ 3.109.251,39 (três milhões, cento e nove mil, du-
zentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos).
Valor SUPriMido: r$ 202.042,29 (duzentos e dois mil, quarenta e dois 
reais e vinte e nove centavos)
Valor do rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 2.907.209,10 (dois milhões, nove-
centos e sete mil, duzentos e nove reais e dez centavos).
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 15.405.507,92 (quinze milhões, qua-
trocentos e cinco mil, quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7429; Natureza da despesa: 449051; origem do 
recurso: TESoUro; fonte do recurso: 0124000000.
daTa da aSSiNaTUra: 30/09/2022.
NoME: Via Pará coNSTrUTora lTda.
cNPJ: 02.995.881/0001-53.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira, SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 861683

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 059/2021 Processo nº 2021/382784
Nº. do Termo: 2º  data de assinatura: 29/10/2022
Justificativa:  O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 059/2021 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal 
de São domingos do capim/Pa, através do ofício nº 131/2022 – Para a 
conclusão dos procedimentos legais e o cumprimento da finalidade do con-
vênio. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, 
bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea “j”, passando consequen-
temente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste 
instrumento.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias inic. de Vig.: 04/10/2022 T. Vig.: 
01/04/2023.

NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do caPiM cNPJ nº: 
05.193.115/0001-63.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 861645
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do coNVÊNio: 033/2022 Processo Nº 2021/371529

Nº. do Termo: 2º  data de assinatura: 29/10/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 033/2022 é decorrente da solicitação feita pela prefeitura muni-
cipal de senador Jose Porfírio através do ofício º 176/2022 – GaBPMSJP 
(seq.98), Para a conclusão dos procedimentos legais e o cumprimento da 
finalidade do convênio. A prorrogação de prazo encontra fundamento na 
Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea “j”, pas-
sando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte 
integrante deste instrumento.
Prazo: 90 (noventa) dias inic. de Vig.: 02/10/2022 T. Vig.: 30/12/2022..
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SENador JoSÉ PorfÍrio cNPJ nº: 
05.421.110/0001-40.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES

Protocolo: 861623
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo

 de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do coNVÊNio: 034/2022 Processo Nº 2021/175581

Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: __/10/2022
Justificativa:  O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 034/2022 é decorrente da solicitação feita através do ofício n° 
149/2022 – GaBiNETE do PrEfEiTo emitido pela Prefeitura Municipal de 
Belterra, Para a conclusão dos procedimentos legais e o cumprimento da 
finalidade do convênio. A prorrogação de prazo encontra fundamento na 
Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea “j”, pas-
sando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte 
integrante deste instrumento.
Prazo: 90 (noventa) dias  inic. de Vig.: 03/10/2022 T. Vig.: 31/12/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BElTErra/Pa cNPJ nº: 
01.614.112/0001/03.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 861612
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do coNVÊNio: 025/2022 Processo Nº 2021/1343450

Nº. do Termo: 2º  data de assinatura: __10/2022
Justificativa:  O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 025/2022 é decorrente da solicitação feita através do ofício n° 
328/2022 (seq.107) emitido pela Prefeitura Municipal de Baião, Para a 
conclusão dos procedimentos legais e o cumprimento da finalidade do con-
vênio. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, 
bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea “j”, passando consequen-
temente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste 
instrumento..
Prazo: 90 (noventa) dias  inic. de Vig.: 05/10/2022 T. Vig.: 02/01/2023.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BaiÃo/Pa cNPJ nº: 05.425.871/0001-70.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 861617
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do coNVÊNio: 059/2022 Processo Nº 2022/273968

Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 29/10/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 059/2022 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE. 
a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem 
como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “h”, passando consequente-
mente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste 
instrumento.
Prazo: 137 (cento e trinta e sete) dias inic. de Vig.: 10/10/2022 T. Vig.: 
23/02/2023.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BENEVidES cNPJ nº: 05.058.466/0001-61.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 861600

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 195/2022-GP de 05 de oUtUBro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
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r E S o l V E
coNcEdEr o gozo de férias, no período de 10/10/2022 a 21/10/2022, 
referente ao período aquisitivo 2019/2020, ao servidor BErNardo HaGE 
UcHÔa, ocupante do cargo de GErENTE, Matrícula 57174357, interrom-
pidas por meio da portaria nº 093/2020-GP de 14/09/2020, publicada no 
doE n° 34.344 de 15/09/2020.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 05 de outubro de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 861288
Portaria Nº 193/2022-GP, de 05 de oUtUBro de 2022.

o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
 
r E S o l V E
  Nomear o Sr. JaMESoN da SilVa GoMES como GErENTE dE PorTo, 
lotado na dirEToria dE GESTÃo PorTUária da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, a contar de 03 de outubro de 2022.
  registre-se, publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – cPH, 05 de outubro de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 861227
Portaria Nº 194/2022-GP, de 05 de oUtUBro de 2022.

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
r E S o l V E:
  coNcEdEr férias regulamentares ao servidor da companhia de Portos e
Hidrovias do Estado do Pará – cPH referente ao período aquisitivo, confor-
me mapa abaixo:
 

MatrÍcULa NoMe GoZo aQUisitiVo
57174357 Bernardo Hage Uchôa 26/11/2022 a 05/12/2022 2020/2021
5945618 itaan ferreira Simões 24/11/2022 a 13/12/2022 2021/2022
2052598 cleide cilene abud ferreira 01/11/2022 a 15/11/2022 2020/2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
  diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 05 de outubro de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 861262

.

.

errata
.

Na PUBLicaÇÃo N° 860484 reFereNte ao 11º terMo 
aditiVo ao coNtrato Nº 05/2021, PUBLicado No doe 

Nº 35.140 de 04/10/2022
onde se lê: data de assinatura: 27/09/2021
Leia-se: data de assinatura: 27/09/2022

Protocolo: 861194

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 855/2022 – arcoN-Pa, 05 de oUtUBro de 2022. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006. rESolVE: i – EXoNErar, carloS 
alBErTo PaiVa da GaMa, matricula n° 5955680/1, ocupante do cargo 
SUPErViSor i desta arcoN-Pa.ii – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia 
dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do 
Pará, 05 dE oUTUBro dE 2022. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor 
Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 861377

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 648/2022 – arcoN-Pa /caF
BeLÉM (Pa), 02 de aGosto de 2022.

o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997 e, alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006 e;
rESolVE:
i - coNcEdEr adiantamento a servidora Maria do Socorro NEVES 
Prado, Supervisora i, matrícula nº 3195686/1 e cPf nº 132.942.292-91, 
para atender despesas de pronto pagamento desta arcoN-Pa, conforme 
dotação orçamentária abaixo discriminada:

FUNcioNaL ProGraMÁtica eLeMeNto desPesa FoNte VaLor
80.201.04.122.1297.8338 3390-30 0261 r$ 1.200,000
80.201.04.122.1297.8338 3390-36 0261 r$ 400,00
80.201.04.122.1297.8338 3390-39 0261 r$ 400,00

ToTal r$ 2.000,00

ii - o prazo de aplicação do Suprimento de fundo será de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de emissão da ordem Bancária e 15 (quinze) dias 
após a aplicação, para finalização da prestação de contas.
iii – o suprido deverá apresentar prestação de contas no prazo de 07(sete) 
dias corridos após o último dia de aplicação, à caf-coordenação para os 
encaminhamentos necessários.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral da arcoN-Pa

Protocolo: 861392

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo
Pelo presente ato a arcoN-Pa, representada pelo seu diretor Geral, resol-
ve notificar a COOPERATIVA DE PILOTOS DE VOADEIRAS DO BAIXO XINGU 
E BaiXo aMaZoNaS (cooPiVoBaX) para que se manifeste no prazo de 15 
dias a contar da data da publicação desta, sobre a comunicação de ouvido-
ria - Transporte Nº 536/2022, em virtude da existência de pendências jun-
to a arcoN-Pa, para que a tramitação do Processo Nº To2022/0129-GTo 
cumpra o seu curso, sem que seja prejudicado o direito ao contraditório e 
ampla defesa. Belém (Pa), 15 de setembro de 2022. EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 861358
..

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 313 de 04 de oUtUBro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1013120
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor aNToNio JorGE QUiNdErE fEr-
rEira, matrícula 23230/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, 
no período de 10/10/2022 a 08/11/2022 – 1º período (30 dias), correspon-
dentes ao triênio 2018/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 861250

coNtrato
.

coNtrato Nº 169/2022-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 007/2022 - sedaP
Processo de desPesa Nº 2022/617415 - sedaP

objeto: aQUiSiÇÃo dE fErTiliZaNTES dE MUdaS, no item 01, na quanti-
dade de 5.000 (cinco Mil) Kg de Nitrato de cálcio e o item 02, na quantida-
de de 1.500 (Hum Mil e Quinhentos) Kg de Sulfato de Magnésio.
Valor global: r$ 112.050,00 (cento e doze Mil e cinquenta reais).
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 8705; Natureza de des-
pesa: 339030; fonte de recurso: 0101; funcional Programática: 
20.608.1491.8705.
data assinatura: 05/10/2022.
Vigência: 06/10/2022 a 05/10/2023.
contratado: TEca TEcNoloGia E coMÉrcio lTda., inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº. 11.163.447/0001- 06.
Endereço: rua claudio Manoel da costa, 33 – Bairro – ouro Preto, lavras/
MG – cEP – 37.207-600.
ordenador: João carlos leão ramos.

Protocolo: 861340
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diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 866/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. 
BENEficiário: Sérgio Guedes Pereira. carGo: Engenheiro agrônomo. 
MaTrÍcUla: 21237/2. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: castanhal/Pa. 
oBJETiVo: fiscalizar e vistoriar p contrato nº160/2022-, entre a SEdaP 
e a empresa Tecnologia e comércio lTda . PErÍodo: 07/10/2022. Nº dE 
diáriaS: ½ (meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /
diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 869/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. 
BENEficiário: Kamal Jorge Bastos abou El Hons. carGo: Motorista. 
MaTrÍcUla:5893618/1. oriGEM: Belém/Pa.dESTiNo: castanhal/Pa. 
OBJETIVO: Conduzir os servidores, com objetivo de Definir quais são 
os municípios e a quantidade de produtores que serão beneficiados com 
calcário dolomitico para produção de sementes das culturas de juta e malva, 
atravésdo termo de cooperação técnica entre SEdaP e companhia Textil. 
e fiscalização de recebimento do material - calçário dolomitícoPERÍODO: 
07/10/2022. Nº dE diáriaS: ½ (meia). ordENador: Márcio Marcelo de 
Souza Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 870/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. 
BENEficiário: ariolando Jorge lima Belfort. carGo: Engenheiro 
agrônomo. MaTrÍcUla: 832103/1. oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: 
Castanhal/PA. OBJETIVO: Definir quais são os municípios e a quantidade de 
produtores que serão beneficiados com calcário dolomitico para produção 
de sementes das culturas de juta e malva, através do termo de cooperação 
técnica entre SEdaP e companhia Textil.. PErÍodo: 07/10/2022. Nº dE 
diáriaS: ½ (meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /
diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 867/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. 
BENEficiário: Jurandir ferreira de azara. carGo: Enegenheiro florestal. 
MaTrÍcUla:18783. oriGEM: redenção/Pa. dESTiNo:rio Maria/Pa. 
oBJETiVo: fiscalizar convênio nº 038/2022, entre Sedap e prefeitura 
municipal de rio Maria. PErÍodo: 10 a 11/10/2022. Nº dE diáriaS:  1 ½ 
(uma e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 861466
Portaria de diÁrias  Nº 855/2022

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de desenvol-
vimento agropecuário e da Pesca
No uso de suas atribuições e fundamento legal: lei n° 5.810/94, art. 145. 
Base legal: decreto Estadual n° 734/1992 orientação Normativa 001/aGE 
– PorTaria Nºº 278/2019.
rESolVE: conceder aos servidores abaixo relacionados, 05 (cinco) diárias.
oBJETiVo: Xii congresso internacional de contabilidade, custos e Quali-
dade do Gasto no Setor Público.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: São Paulo/SP
PErÍodo: 16 a 20/10/2022
 

serVidor carGo/FUÇÃo MatrÍcULa
Neuza Maria freitas Tavares Gerente financeira 5281172/5

Sirlana da costa Guedes albuquerque Técnico em Gestão Pública/ contador 57203326
rafael  Pedroso de  albuquerque  abdul Massih Técnico em Gestão Pública/ contador 5895757

ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP

Protocolo: 861289
..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria

Portaria N° 1702 de 05 de oUtUBro de 2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da Lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da Política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o Patrimônio Público 
do Particular;

coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre Terras 
devolutas localizadas no Município de conceição do araguaia, abrangendo 
uma área de 141,0002 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/951908.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de Terras devolutas, incorporando-a ao Patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 141,0002 (cento e quarenta 
e um hectares, e dois centiares), denominada GlEBa cÓrrEGo rETiro, 
localizada no Município conceição do araguaia, com limites, confrontações 
e demais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo elabo-
rado pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partindo do marco M-001, de co-
ordenada N = 9.096.149,37m e E = 629.662,71m; deste, segue pela faixa 
de domínio pela Margem direita (sentido Norte/Sudoeste) do ramal do 
arraia, com a seguinte distância 13,34 m e azimute plano 172°56’20” até 
o marco M-002, de coordenada N = 9.096.136,13m e E = 629.664,35m; 
89,49 m e azimute plano 172°55’36” até o marco M-003, de coordena-
da N = 9.096.047,32m e E = 629.675,37m; 23,66 m e azimute plano 
172°54’40” até o marco M-004, de coordenada N = 9.096.023,84m e E = 
629.678,29m; 95,19 m e azimute plano 172°55’41” até o marco M-005, de 
coordenada N = 9.095.929,37m e E = 629.690,01m; 34,93 m e azimute 
plano 185°02’35” até o marco M-006, de coordenada N = 9.095.894,58m e 
E = 629.686,94m; 20,84 m e azimute plano 185°03’54” até o marco M-007, 
de coordenada N = 9.095.873,82m e E = 629.685,10m; 45,22 m e azimute 
plano 209°40’38” até o marco M-008, de coordenada N = 9.095.834,53m e 
E = 629.662,71m; 4,34 m e azimute plano 217°36’32” até o marco M-009, 
de coordenada N = 9.095.831,09m e E = 629.660,06m; 51,89 m e azimute 
plano 217°31’49” até o marco M-010, de coordenada N = 9.095.789,94m 
e E = 629.628,45m; 99,02 m e azimute plano 226°10’43” até o marco 
M-011, de coordenada N = 9.095.721,38m e E = 629.557,01m; 13,64 
m e azimute plano 217°18’54” até o marco M-012, de coordenada N = 
9.095.710,53m e E = 629.548,74m; deste, atravessa o ramal do arraia, 
com a seguinte distância 14,44 m e azimute plano 117°46’17” até o marco 
M-013, de coordenada N = 9.095.703,80m e E = 629.561,52m; deste, se-
gue confrontando com o limite do imóvel da propriedade de dilma Soares 
dagnese, com a seguinte distância 4,27 m e azimute plano 118°39’50” até 
o marco M-014, de coordenada N = 9.095.701,75m e E = 629.565,27m; 
132,36 m e azimute plano 118°36’00” até o marco M-015, de coorde-
nada N = 9.095.638,39m e E = 629.681,48m; 4,98 m e azimute plano 
146°53’04” até o marco M-016, de coordenada N = 9.095.634,22m e E = 
629.684,20m; 94,34 m e azimute plano 146°47’24” até o marco M-017, de 
coordenada N = 9.095.555,29m e E = 629.735,87m; 202,37 m e azimute 
plano 146°47’26” até o marco M-018, de coordenada N = 9.095.385,97m 
e E = 629.846,71m; 71,42 m e azimute plano 146°47’50” até o marco 
M-019, de coordenada N = 9.095.326,21m e E = 629.885,82m; 145,81 
m e azimute plano 146°47’22” até o marco M-020, de coordenada N = 
9.095.204,22m e E = 629.965,68m; 10,17 m e azimute plano 204°34’28” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.095.194,97m e E = 629.961,45m; 
246,03 m e azimute plano 204°33’24” até o marco M-022, de coorde-
nada N = 9.094.971,19m e E = 629.859,20m; 5,93 m e azimute plano 
179°42’37” até o marco M-023, de coordenada N = 9.094.965,26m e E = 
629.859,23m; 43,37 m e azimute plano 179°37’01” até o marco M-024, de 
coordenada N = 9.094.921,89m e E = 629.859,52m; 199,30 m e azimute 
plano 179°37’45” até o marco M-025, de coordenada N = 9.094.722,59m 
e E = 629.860,81m; 131,14 m e azimute plano 179°37’43” até o marco 
M-026, de coordenada N = 9.094.591,45m e E = 629.861,66m; deste, 
segue confrontando com o limite da Gleba federal alacilândia B, com a se-
guinte distância 8,59 m e azimute plano 299°11’26” até o marco M-027, de 
coordenada N = 9.094.595,64m e E = 629.854,16m; 34,19 m e azimute 
plano 299°12’16” até o marco M-028, de coordenada N = 9.094.612,32m 
e E = 629.824,32m; 73,47 m e azimute plano 299°12’22” até o marco 
M-029, de coordenada N = 9.094.648,17m e E = 629.760,19m; 163,91 
m e azimute plano 299°12’34” até o marco M-030, de coordenada N = 
9.094.728,16m e E = 629.617,12m; 10,07 m e azimute plano 299°11’14” 
até o marco M-031, de coordenada N = 9.094.733,07m e E = 629.608,33m; 
15,86 m e azimute plano 299°12’58” até o marco M-032, de coordena-
da N = 9.094.740,81m e E = 629.594,49m; 195,64 m e azimute plano 
299°12’33” até o marco M-033, de coordenada N = 9.094.836,28m e E = 
629.423,73m; 94,39 m e azimute plano 299°12’26” até o marco M-034, de 
coordenada N = 9.094.882,34m e E = 629.341,34m; 10,85 m e azimute 
plano 297°14’59” até o marco M-035, de coordenada N = 9.094.887,31m e 
E = 629.331,69m; 7,11 m e azimute plano 299°11’44” até o marco M-036, 
de coordenada N = 9.094.890,78m e E = 629.325,48m; 217,06 m e azimute 
plano 299°11’12” até o marco M-037, de coordenada N = 9.094.996,63m e 
E = 629.135,98m; 61,91 m e azimute plano 299°11’38” até o marco M-038, 
de coordenada N = 9.095.026,83m e E = 629.081,93m; 9,77 m e azimute 
plano 299°09’46” até o marco M-039, de coordenada N = 9.095.031,59m 
e E = 629.073,40m; 194,14 m e azimute plano 299°11’18” até o marco 
M-040, de coordenada N = 9.095.126,27m e E = 628.903,91m; 260,91 
m e azimute plano 299°11’17” até o marco M-041, de coordenada N = 
9.095.253,51m e E = 628.676,13m; 10,68 m e azimute plano 298°53’35” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.095.258,67m e E = 628.666,78m; 
112,91 m e azimute plano 298°55’49” até o marco M-043, de coordenada 
N = 9.095.313,29m e E = 628.567,96m; deste, segue confrontando com 
o limite do imóvel da propriedade de clovis luiz Battisti, com a seguinte 
distância 6,97 m e azimute plano 354°19’20” até o marco M-044, de coor-
denada N = 9.095.320,23m e E = 628.567,27m; 64,47 m e azimute plano 
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354°18’41” até o marco M-045, de coordenada N = 9.095.384,38m e E = 
628.560,88m; 91,88 m e azimute plano 354°18’13” até o marco M-046, de 
coordenada N = 9.095.475,81m e E = 628.551,76m; 181,73 m e azimute 
plano 354°18’33” até o marco M-047, de coordenada N = 9.095.656,64m 
e E = 628.533,74m; 68,10 m e azimute plano 354°18’40” até o marco 
M-048, de coordenada N = 9.095.724,40m e E = 628.526,99m; 199,44 
m e azimute plano 354°18’30” até o marco M-049, de coordenada N = 
9.095.922,86m e E = 628.507,21m; deste, segue confrontando com o 
limite do imóvel denominado fazenda Jaqueline de propriedade de abidias 
da Silva, com a seguinte distância 16,21 m e azimute plano 71°10’26” até 
o marco M-050, de coordenada N = 9.095.928,09m e E = 628.522,55m; 
69,18 m e azimute plano 71°09’33” até o marco M-051, de coordena-
da N = 9.095.950,43m e E = 628.588,02m; 174,24 m e azimute plano 
71°09’30” até o marco M-052, de coordenada N = 9.096.006,70m e E = 
628.752,92m; 142,69 m e azimute plano 71°09’31” até o marco M-053, de 
coordenada N = 9.096.052,78m e E = 628.887,96m; 14,51 m e azimute 
plano 71°13’41” até o marco M-054, de coordenada N = 9.096.057,45m 
e E = 628.901,70m; 82,00 m e azimute plano 71°13’37” até o marco 
M-055, de coordenada N = 9.096.083,84m e E = 628.979,34m; 56,06 
m e azimute plano 71°14’19” até o marco M-056, de coordenada N = 
9.096.101,87m e E = 629.032,42m; 363,10 m e azimute plano 71°13’51” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.096.218,70m e E = 629.376,21m; 
9,07 m e azimute plano 103°34’36” até o marco M-058, de coordena-
da N = 9.096.216,57m e E = 629.385,03m; 242,95 m e azimute plano 
103°36’20” até o marco M-059, de coordenada N = 9.096.159,42m e E = 
629.621,16m; 17,38 m e azimute plano 103°34’49” até o marco M-060, 
de coordenada N = 9.096.155,34m e E = 629.638,05m; 1,64 m e azimute 
plano 103°46’54” até o marco M-061, de coordenada N = 9.096.154,95m 
e E = 629.639,64m; 21,84 m e azimute plano 103°36’36” até o marco 
M-062, de coordenada N = 9.096.149,81m e E = 629.660,87m;  1,89 m e 
azimute plano 103°26’55” m até o marco M-001, ponto inicial da descrição 
deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção UTM.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de conceição do araguaia.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 861456
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS do ProcESSo dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa (do-
aÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUra coMo iNTErESSado:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

011200059/2021 SaNTa GoMES liMa SÍTio SaMaMBaia 41,6369 SÃo fÉliX do 
XiNGU 1681/2022

Belém(Pa), 05/10/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 861659

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

ordeM de serViÇo de Vistoria - PerMUta Nº 003 / deaF / 
2022 de 20 de seteMBro de 2022.

a dirETora do dEParTaMENTo dE GESTÃo aGrário E fUNdiário – 
dEaf/iTErPa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas através 
do decreto nº 63/2007, art. 27, de 14 de março de 2007. rESolVE: 
dESiGNar, a servidora GlEicY MErcES rocHa dE alBUQUErQUE, Mat. 
57213691/1, coordenadora da coordenadoria de ação agrária e fundiária 
– caf, através da PorTaria Nº 010/2019, para anexar: ordem de Serviço, 
laudo de vistoria, relatório técnico, nota técnica, e/ou qualquer documento 
que possa instruir os processos cujos trabalhos técnicos foram realizados 
por servidores que estavam vinculados a Processos Seletivos – PSS e que 
já foram desligados deste instituto. Sendo de total responsabilidade destes 
as informações relativas aos trabalhos de campo, conforme designado na 
Ordem de Serviço à época, para que os referidos processos sigam seu fluxo 
processual sem causar qualquer tipo de prejuízo ao interessado.
Belém, 20 de Setembro de 2022
fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
Procurador autárquico resp. presidência
Mat. 57175032/2
Port.nº 013/2019
MaricEli MoUra
diretora Técnica da dEaf
Mat. 57191750/1

Protocolo: 861376

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº6266/2022 - adeParÁ, 
de 05 de oUtUBro de 2022.

o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará – 
adEPará, nomeado pelo chefe do Poder Executivo Estadual, conforme art. 
22, da lei Estadual no 6.482, de 17 de Setembro de 2002, usando suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7o, Seção ll, decreto no 393, 
de 11 de Setembro de 2003, resolve:
art.1º fica prorrogado, no ano de 2022, até o dia 31 de outubro o prazo 
para a atualização cadastral dos servidores ativos da adEPará, no Sistema 
de integração agropecuária – SiaPEc-3 – Módulo rH, de que trata a 
PorTaria Nº 5.233, de 24 de agosto de 2022;
art.2º concluído o prazo de prorrogação previsto nesta Portaria, a comis-
são de atualização cadastral será responsável pela validação das informa-
ções, com prazo máximo de 10 dias úteis.
art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor Geral– adEPará

Protocolo: 861452

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 6261/2022– adeParÁ, 
de 05 de oUtUBro de 2022.

a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente da 
área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente conferidas 
pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Estadual nº 393 
de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 88 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994, a apresentação da certidão de Nascimento do 
(a) nascituro e ainda o atestado com crM Nº 4864;
rESolVE:
i - coNcEdEr à servidora efetiva, HElEN criSTiNa cUNHa doS rEiS, 
Matrícula nº 57212212/2, ocupante do cargo de agente fiscal agropecu-
ário, lotada na adEPará, 180 dias de licença maternidade, no período de 
14/09/2022 a 12/03/2023;
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 14/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente da área de Gestão de Pessoas.
TaTiaNE ViaNNa da SilVa
diretora administrativo e financeira

Protocolo: 861189

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5° terMo aditiVo
coNtrato Nº 21/2018

Processo N° 2017/452442
Projeto/atividade: 8706
Natureza da despesa: 339033/339039
fonte: 0261
Valor: r$ 983.730,69
fonte: 0301
Pi: 22dEMG00285
Valor: r$ 100.000,00
Valor GloBal: 1.083.730,69
data de assinatura: 05/10/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: fretamento de aeronaves, transporte de 
materiais biológicos, serviços de agenciamento de fretamento de aero-
nave bimotor e monomotor para transporte de passageiros fora das rotas 
comerciais regionais, serviço de agenciamento de transporte de materiais 
biológicos no âmbito do território nacional.
JUSTificaTiVa: art. 65 § 1º da lei 8.666/93.
coNTraTada: diNaSTia ViaGENS E TUriSMo lTda, cNPJ nº: 
15.741.481/0001-63
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, diretor Geral

Protocolo: 861307

.

.

sUPriMeNto de FUNdo

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6264/2022: BENEfici-
ário: JoSiVaN TENorio BarBoSa;Matrícula: 55588427;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica e aquisições de materiais diversos de consumo, para atender as 
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necessidades da coordenadoria de controle interno.Elemento de despesa/ 
Valor: 339030/39 / r$ 2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: TaTiaNE ViaN-
Na da SilVa.

Protocolo: 861348

.

.

diÁria
.

Portaria: 6265/2022 objetivo: realizar laudos de Vistorias Técnicas 
para implementação e funcionamento de estabelecimentos que beneficia-
mos Produtos comestíveis derivados da Mandioca e Polpa de frutas.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE doUrado/
Pa destino: alMEiriM, GUrUPá, PorTo dE MoZ/Pa Servidor: 57190367/ 
MarcoS NaSciMENTo MoUra (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 
diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 861434

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 6251/2022 - 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 que determina o art. 72, inciso i, art. 74 parágrafo 1º e 
2º, art. 75, inciso i e ii, art. 76, parágrafo 1º da lei nº 5.810/94.
rESolVE:
EXclUir da Portaria de férias de oUTUBro de 2022, Nº 6097 de 22 de 
SETEMBro de 2022, publicada no doE 35136 de 30 de SETEMBro de 
2022 do servidor abaixo:

PaE MaTrÍcUla NoME PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo GoZo diaS

2022/1284264 5950196/1 GiUSEPPE GariBaldi 
loUrEiro ParENTE 2021/2022 03.10.22 a 

22.10.22 20.1

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: 861649
Portaria Nº 6252/2022 - 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 PaE 2022/1280439 e o que determina o art. 74, pará-
grafo 2º e art. 75 e 76 da lei nº 5.810/94.
rESolVE:
TraNSfErir, por necessidade de serviço o período de férias do(a) servi-
dor(a) adriaNE MoraiS dE fariaS da lUZ, matrícula 55588170/1, refe-
rente ao exercício: 2021/2022, de 17.10.22 a 31.10.22, publicado no doE 
35136, de 30/09/22 para 24/10/2022 a 17/11/22.
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: 861698

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria

Portaria Nº0536/2022 – 05.10.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
l o T a r, a contar de 03/10/2022 a 31/12/2022, o Técnico em Gestão 
Pública, Economista – HUGo NaZarENo carValHo da SilVa - Matrícula 
nº 55590106/3, servidor da Secretaria de Estado de cultura/SEcUlT, colo-
cado à disposição com Ônus para EMaTEr-Pará, para exercer suas funções 
no Escritório local de irituia/Escritório regional de São Miguel do Guamá 
(PaE: 2022/1059717).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 861385

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº0223/2022–05.10.2022
c o N c E d E r ao Extensionista rural i, alEXaNdrE alBErTo GoNÇal-
VES GalVÃo, Matrícula nº 3178595/1, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio 
(1º) mês relativo ao Quinquênio: 01/08/2015 a 03/03/2022, que será go-
zado no período de 03/10/2022 a 01/11/2022.
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa – coordenadora

Protocolo: 861373

errata
.

errata de Portaria de LiceNÇa PrÊMio
Portaria: 0121/2022, Publicada no doE nº 35.060 de 28.07.2022
onde se lê: 01/08/2022 a 30/08/2022
Leia-se: 03/08/2022 a 01/09/2022

Protocolo: 861379

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/2022
Processo: 2022/641866
Partes: Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Pará – EMa-
TEr-Pará, cNPJ: 05.402.797/0001-77 x BWB NEGÓcioS PUBliciTárioS 
lTda cNPJ: 84.147.081/0001- 47.
 objeto: contratação de serviço de fornecimento de 01 (uma) assinatura 
de jornais impresso para Empresa de assistência Técnica e Extensão rural 
do Pará - EMaTEr-Pará.
doTaÇÃo orÇaMENTaria:
ProGraMa: 1297 - Manutenção de Gestão
ProJETo aTiVidadE: 4120008338c – operacionalização das ações ad-
ministrativas
ElEM.dESP:339039 – Serviço de Terceiros
foNTE: 0101 - Tesouro do Estado
Valor: r$ 664,62
MUNiciPio: Belém-Pa
fundamentos: art. 30, incisos i, da lei nº 13.303/2016, conforme o Pare-
cer Jurídico nº 132/2022- aJUr.
Valor Total da inexigibilidade de licitação: o preço ajustado para execução 
do objeto da licitação em comento é de r$ 664,62 (seissentos e sesenta 
e quatro reais e sessenta e dois centavos), para BWB NEGÓcioS PUBlici-
TárioS lTda, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou 
omissões que venham ser verificados na sua preparação.
  Marituba (Pa), 5 de outubro de 2022.
 roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
  PrESidENTE – EMaTEr/Pa

Protocolo: 861411

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 085/2022;BENEficiá-
rio: alBErTo ValENTE MENdoNÇa filHo; MaTrÍcUla: 3151450; fUN-
ÇÃo: rESP. PElo SETor dE TraNSPorTE; oBJETiVo:Para SErViÇoS 
Na caiXa dE MarcHa E SUSPENSÃo do VEicUlo Marca SiENa -Placa 
oTZ6029, EM VirTUdE da EMaTEr NÃo PoSSUir aTUalMENTE coNTra-
To dE MaNUTENÇÃo;MUNicÍPio:MariTUBa:ProGraMa :1491;ProJETo 
aTiVidadE:8711-c;foNTE:0101;ElEMENTo dE dESPES : 339039 = r$-
4.000,00; PraZo dE aPlicaÇÃo: 30 diaS aPÓS EMiSSÃo da ordEM BaN-
cária;coMProVaÇÃo: 15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS;or-
dENador dE dESPESaS:roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo.

Protocolo: 861202

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 003/2022 BENEficiário (a): JoSÉ GUi-
lHErME SaNToS SaldaNHa / MaTrÍcUla: 3176843 / fUNÇÃo: EX-
TENSioNiSTa rUral i–SUPErViSor adJUNTo / oBJETiVo: acoMPa-
NHar a SUPErViSÃo EM ViaGEM ao ESloc dE cUrUa No PEriodo: 
06 à 07/10/2022, Nº dE diariaS 1,5 (uma e meia) ProGraMa: 1491 / 
ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101/ElEMENTo dE dESPESa: 3390-14 = r$ 
356,07 / ordENador dE dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ 
oNETi rEBElo.

Protocolo: 861345
Portaria 002/2022 BENEficiário (a): fraNciSco aroNcio da Sil-
Va NaSciMENTo / MaTrÍcUla: 3172937/1 fUNÇÃo: aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo – r U a / oBJETiVo: acoMPaNHar a SUPErViSÃo EM Via-
GEM ao ESloc dE cUrUa No PEriodo 06 à 07/10/2022, Nº dE diariaS 
1,5 (uma e meia) ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101/
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-14 = r$ 356,07 / ordENador dE dESPE-
SaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo.

Protocolo: 861343
Portaria 001/2022 BENEficiário (a): EMiValdo JoSÉ oNETi rEBE-
lo / MaTrÍcUla: 3177840 / carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral 
ii – SUPErViSor rEGioNal / oBJETiVo: ViaGEM dE SUPErViSÃo ao 
ESloc dE cUrUa No PEriodo 06 à 07/10/2022, Nº dE diariaS 1,5 
(uma e meia) ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElE-
MENTo dE dESPESa: 3390-14 = r$ 356,07 / ordENador dE dESPESaS 
da UG SaNTarÉM: JoSÉ GUilHErME SaNToS SaldaNHa.

Protocolo: 861336
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 094/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rESolVE:
1. designar a Sra. aNa alicE da SilVa coSTa, matrícula nº 5898192/1, 
para responder pela Chefia de Tecnologia da Informação, Sr. César Rober-
to oliveira dias Júnior, por motivo de férias, no período de 03/10/2022 a 
01/11/2022.
2. os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/11/2022
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 05 de outubro de 2022.
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 861624

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 093/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Em-
presa; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/1144972
rESolVE:
1. coNcEdEr a servidora EllEN TaTiaNE dE oliVEira QUEiroZ, matrí-
cula nº 5898179/1, ocupante do cargo de agente administrativo, admi-
tida em 16/03/2012, 30 (trinta) dias de licENÇa PrÊMio no período de 
03/10/2022 a 01/11/2022 referente ao quinquênio 2013 a 2017.
2. os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 05 de outubro de 2022.
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor – Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 861619

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: KETiaNE doS SaNToS alVES
MaTrÍcUla: 5934148
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE - Engenharia agrônoma
a coNTar dE 10/10/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - diretora de Gestão administrati-
va e financeira

Protocolo: 861404

errata
.

errata de terMo aditiVo a coNtrato
Nº do aditiVo: 01/2022

Nº do coNtrato: 014/2021-seMas/Pa
data da Publicação: doE 35.142 de 05/10/2022
Nº da Publicação: 860659
onde se lê: “PAE n°2021/937584”
Leia-se: “PAE n°2020/397073”
onde se lê: “Justificativa: Contratação de serviço de 05 instalações de es-
tações meteorológica, fornecidas conforme contrato nº 014/2021, um va-
lor global de r$ 97.500,00 (Noventa e sete mil e quinhentos reais). refe-
rente ao acréscimo de 10,0597%. o valor global do contrato passará de r$ 
97.500,00 (Noventa e sete mil e quinhentos reais), para r$1.066.718,52 
(Um milhão, sessenta e seis mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e 
dois centavos)”.
Leia-se: “Justificativa: Contratação de serviço de 05 instalações de esta-
ções meteorológicas, correspondentes a um acréscimo de 10,0597 %, no 
importe de r$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais). Perfa-
zendo o valor global do contrato em r$ 1.066.718,52 (um milhão, ses-
senta e seis mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos)”.

Protocolo: 861400

errata do PriMeiro terMo aditiVo
Nº do coNtrato: 014/2021-seMas/Pa

data da Publicação: doE 35.142 de 05/10/2022
Nº da Publicação: 860659
onde se lê: “Processo PAE n°2021/937584”
Leia-se: “Processo PAE nº 2020/397073”

Protocolo: 861325

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 069/2022-seMas/Pa
reF. PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2022 - seMas/Pa

TiPo: MENor PrEÇo (loTE ÚNico)
ProcESSo N° 2022/860489 - SEMaS/Pa
objeto: a aquisição de equipamentos de proteção individual (avental, 
óculos, luva cano longo e máscara) a serem utilizados no manuseio de 
biodigestores adquiridos por esta Secretaria, bem como nas atividades de-
senvolvidas pela diretoria de ordenamento, Educação e da descentraliza-
ção da Educação ambiental, para atender as necessidades da Gerência de 
Treinamento quanto administração e funcionamento da Biblioteca e para 
atender necessidades internas da administração Estadual, na forma da Se-
cretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará 
e de seus Núcleos regionais.
Valor Global: r$ 6.240,54
Vigência: 04/10/2022 a 03/10/2023
assinatura: 04/10/2022
dotação orçamentária: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 
278338 – foNTE: 0116 – fEMa; ElEMENTo: 339030 ; PlaNo iNTErNo: 
4120008338c; aÇÃo: 183714
contratado: r.P fErraGENS lTda (cNPJ/Mf nº 29.309.583/0001-19)
Endereço: av. Santo dal Bosco nº 793, Bairro: ipiranga, cEP: 99.700-500, 
Erechim/rio Grande do Sul, telefone: (54) 3712-4522, (54) 99687-5559, 
E-mail:vendas.rpferragens10@gmail.com
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 861321

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 033/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE – SEMaS, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.921.783/0001-
68, e a empresa coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda – coNSUlTrE, pes-
soa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 36.003.671/0001-53.
do oBJETo: contratação da Empresa coNSUlToria E TrEiNaMENTo 
lTda – coNSUlTrE referente à inscrição e participação de 04 (quatro) 
mais 01 (uma) cortesia para os servidores desta SEMAS/PA no curso “Au-
ditoria Governamental e controles interno e Externo”, que ocorrerá no 
período de 26/10 a 28/10/2022, em fortaleza/cE.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput c/c art.13, in-
ciso Vi da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores mo-
dificações, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo nº 
2022/988444 de 04 de agosto de 2022, considerando o valor para con-
tratação.
Valor ESTiMado: r$ 11.960,00 (onze mil, novecentos e sessenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Uniddae 27101; Gestão 00001; PTrES 
278772; fonte 0306005952; Elemento 339039; P i 2100008772c; ação 
267195
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lÍlia Marcia raMoS rEiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
Belém/Pa, 03 de outubro de 2022.

Protocolo: 861603

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 033/2022
o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratifi-
car o Termo de inexigibilidade de licitação nº 033/2022 para contratação 
de Valor: r$ 11.960,00 (onze mil, novecentos e sessenta reais).
Belém/Pa, 03 de outubro de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 861606

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2482/2022 - GaB/seMas 04 de oUtUBro de 2022.
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Matrícula/cargo do Servidor:
- SilVaNa MiraNda NUNES - 97571371/ 2 – Gerente
iNforMaMoS doTaÇÃo orÇaMENTária
UNidadE: 27102
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GESTÃo: 00001
PTrES: 278338 – oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMiNiSTraTiVaS 
foNTE: 0116 – fEMa
ElEMENTo: 339030 - MaTErial dE coNSUMo – r$ 3.000,00
 339039 - SErViÇoS dE TErcEiroS PJ – r$ 1.400,00
PlaNo iNTErNo: 4120008338c
aÇÃo: 183714 / 213477
ordENadora: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 861094

diÁria
.

Portaria Nº 2481/2022 - GaB/seMas
 04 de oUtUBro de 2022.

objetivo: Participar a convite do Ministério Público do Estado do Mato Gros-
so do Sul — (MP/MS) em parceria com a comissão do Meio ambiente 
do conselho Nacional do Ministério Público (cMa/cNMP) do Treinamento 
“Estratégias Estaduais para Implementação da Logística Reversa das Em-
balagens em Geral”.
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.
Servidora:
– 5957478/ 1 – KarlYaNNE Paoola SilVa BraGa - (Técnico Em Gestão 
de informática)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 861142
Portaria Nº 2483/2022 - GaB/seMas 

04 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar a convite do Ministério Público do Estado do Mato Gros-
so do Sul — (MP/MS) em parceria com a comissão do Meio ambiente 
do conselho Nacional do Ministério Público (cMa/cNMP) do Treinamento 
“Estratégias Estaduais para Implementação da Logística Reversa das Em-
balagens em Geral”.
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.
Servidora:
– 5903622/ 3 – aTaMY rEiS TaNoUE - (Técnico Em Gestão de informática)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 861144
Portaria Nº 2087/2022 - GaB/seMas 

06 de seteMBro de 2022.
objetivo: PlaNo ESTadUal dE coMBaTE ao dESMaTaMENTo No Pará 
“OPERAÇÃO AMAZONIA VIVA – FASE 27”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa (aPa-TriUNfo do XiNGU)
Período: 15/09 à 25/09/2022 – 10 e ½ diárias.
colaborador:
–54188037-1- ENaldo lUiZ dE MElo fErrEira –(PEriTo criMiNal)
–5950763-1- lENaY ViEira da coSTa - (aUXiliar oPEracioNal)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 849852
Portaria Nº 2094/2022 - 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: Br–230 Transamazônica (No Trecho Entre Novo repartimento/Pa, 
Pacajá/Pa, Portel/Pa, anapu/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:
– 56737392 – alBEroNE afoNSo MiraNda loBaTo – (dElEGado)
– 5205263 – aNa lUcia SoUSa PErEira – (EScriVÃ)
– 54189056 – aNTÔNio carloS da SilVa MoNTEiro – (iNVESTiGador)
– 54187803 – rUBENS dE NaZarÉ fErrEira doS SaNToS JUNior – (iN-
VESTiGador)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 849908
Portaria Nº 2106/2022 - GaB/seMas 

08 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento con-
forme decreto 551/2020
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira/Pa, Brasil Novo/Pa, Medicilândia/Pa, Prainha/Pa, Urua-
rá/Pa, Placas/Pa, Mojuí dos campos/Pa, rurópolis/Pa, itaituba/Pa e Trai-
rão/Pa.
Período: 06/09 a 24/09/2022 – 18 e ½ diárias

Servidores:
- 5958593-1 - alESSio MorEira doS SaNToS – Perito criminal
- 808464141 -WilliaMS dE SoUSa QUiNTiNo – auxiliar operacional
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 850277
Portaria Nº 2116/2022 - GaB/seMas 

09 de seteMBro de 2022.
Objetivo Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada com órgãos 
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 - 163 (no trecho entre alTaMira, BraSil NoVo, MEdici-
lÂNdia, PraiNHa, UrUará, PlacaS, MoJUÍ doS caMPoS, rUrÓPoliS, 
iTaiTUBa e TrairÃo)
Período: 05/09 à 25/09/2022 – 20 e ½ diárias.
Servidores:
–5420806- PaUlo rENaTo dE liMa PiNTo (dElEGado)
-700223- aroaldo do PErPETUo Socorro dE SoUZa E SilVa (EScri-
VÃo)
-58659131- cHarlES MUTraN coSTa (iNVESTiGador)
-71480- aNToNio PEdro BoNfiM PaNToJa (MoToriSTa)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 850575
Portaria Nº 2117/2022 - GaB/seMas 

09 de seteMBro de 2022.
Objetivo Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada com órgãos 
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 - 163 (no trecho entre alTaMira, BraSil NoVo, MEdici-
lÂNdia, PraiNHa, UrUará, PlacaS, MoJUÍ doS caMPoS, rUrÓPoliS, 
iTaiTUBa e TrairÃo)
Período: 05/09 à 25/09/2022 – 20 e ½ diárias.
Servidores:
–5187990-2 - dUrVal PoNTES fErrEira (Perito criminal)
-5908569-2 - iVaN SoUZa TaVarES (auxiliar de Perícia)
-57203763-1 - laÉrcio UcHÔa PiNHEiro (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 850607
Portaria Nº 2383/2022 - GaB/seMas 

27 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústria Madeireira, para subsidiar 
posicionamento técnico quanto a validação de estudo de rendimento volu-
métrico de espécies madeireiras.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Moju/Pa.
Período: 13/10 à 15/10/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
–5924986/ 2 – TaNia doS SaNToS da SilVa – (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente).
–5147352/ 1 – SÉrGio aUGUSTo da MoTTa SoUZa – (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 858146
Portaria Nº 2438/2022 - GaB/seMas 

29 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Realizar visita técnica no Terminal de Regaseificação de PECÉM 
e na Embarcação fSrU Golar WiNTEr, localizado no distrito do PEcÉM/
São Gonçalo do amarante/cE.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: cidade de fortaleza/cE e São Gonçalo do amarante/cE.
Período: 19/10 à 22/10/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 5914581/4 - aMaNda NErY caSTElo BraNco - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5954972/1 - aNa caSSia MEdEiroS araUJo - (Técnico em Gestão e 
Meio ambiente)
- 5954867/1 - fEliPE MEirElES TEoBaldo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 859176
Portaria Nº 2439/2022 - GaB/seMas 

29 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Realizar visita técnica no Terminal de Regaseificação de PECÉM 
e na Embarcação fSrU Golar WiNTEr, localizado no distrito do PEcÉM/
São Gonçalo do amarante/cE.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: cidade de fortaleza/cE e São Gonçalo do amarante/cE.
Período: 19/10 à 22/10/2022 – 03 e ½ diárias.



diário oficial Nº 35.143  39Quinta-feira, 06 DE OUTUBRO DE 2022

Servidores:
- 5962042/2 - GioVaNi rEZENdE BarBoSa fErrEira - (Gerente)
- 5932607/2 - aliNNE NaYara NEGrao dE MElo - (Técnico em Gestão e 
Meio ambiente)
- 5936232/2 - lEla caroliNE araNTES MESQUiTa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 859199
Portaria Nº 2448/2022 - GaB/seMas 

30 de seteMBro de 2022.
objetivo: acompanhar e fazer cobertura jornalística referente a realização 
da consulta pública regional do plano estadual de bioeconomia.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira/Pa.
Período: 13/10 à 15/10/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidoras:
– 57219599/5 – aliNE roBErTa SaaVEdra da SilVa – (assessora)
– 6403656/1 – KEllY criSTiNa MoNTEiro dE SoUZa – (assistente ad-
ministrativo)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 859643
Portaria Nº 2458/2022 - GaB/seMas 

30 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica de empreendimento cadastrado no cE-
Prof, com objetivo de conferência de pátio e escritório de empresa trading 
em locais distintos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Barcarena/Pa.
Período: 13/10 à 14/10/2022 – 01 e ½ diária.
Servidores:
– 54182229 /4 – adMir NEGrÃo MacEdo – (Técnico Em Gestão de in-
fraestrutura)
– 5920883/ 3 – aNdrÉ SoUSa doS SaNToS – (Técnico Em Gestão de 
infraestrutura)
– 57196796/ 1 – MarcElo aNTÔNio dE Sá MEdEiroS – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 859871
Portaria Nº 2496/2022 - GaB/seMas 

05 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Vistoria técnica ambiental na(o) área/polígono do aterro sanitá-
rio e analisar detalhadamente o funcionamento do empreendimento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marituba/Pa.
Período: 07/10/2022 – ½ diária.
Servidores:
–6403512/ 1 – PaUla PriScila fErrEira GoMES – (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
–7060162/ 3 – SMiTH caMPoS dE alBUQUErQUE – (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
–57196924/ 1 – PaUlo carValHo liMa – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 861589

FÉrias
.

Portaria Nº2452 /2022-dGaF/GaB/seMas, 01/10/2022
conceder 10 (dez) dias de férias regulamentares a servidora  abaixo:
 

MatricULa serVidor eXercÍcio PerÍodo de GoZo
5903675/ 2 NaNci fariaS da SilVa 2021/2022 16/11/2022 a 25/11/2022

8400950/ 1 EliSaNGEla dioMara PiMENTEl 
SaNToS 2021/2022 16/11/2022 a 25/11/2022

HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 861182

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 5930/2015
NoME do iNfraTor: alaNN GoMES da coSTa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 24, §3º, inciso iii, do decreto 
federal n° 6.514/2008 e art. 2°, da lei Estadual n° 5.977/1996, em con-
sonância com o art. 225, da constituição federal de 1988 e art. 29, §1°, 
inciso iii, da lei federal n° 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES, 
no valor de 350 UPf’s, referente ao auto de infração nº 7474/2015/GEfaU, 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do daE 712289125476), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 45526/2016
NoME do iNfraTor: JorGE WillaMES MUNiZ do NaSciMENTo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, da lei Estadual n° 
5.887/1995 e art. 60, da lei federal 9.605/1998, em consonância com o 
art. 70, da lei federal n° 9.605/1998 e art. 225, da constituição federal 
de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES, 
no valor de 250 UPf’s, referente ao auto de infração nº 8471/2016/GEfaU, 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do daE 702289737097), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 34966/2016
NoME do iNfraTor: fraNciSco BaNdEira doS SaNToS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 24, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 225, da constituição federal de 
1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustenta-
bilidade - SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUl-
Ta SiMPlES no valor de 1.500 UPf’s, referente ao auto de infração nº 
07962/2016/GEflor, e considerando que não houve registro do cumpri-
mento da penalidade, o escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa 
002021580000001-3, para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 44696/2016
NoME do iNfraTor: fraNciSca da coSTa oliVEira
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, §1°, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 46, parágrafo único, da lei federal 
nº 9.605/1998 e o art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração nº 
8995/2016/GEflor, ante a ausência de tipicidade da conduta perpetrada, 
não se verificando a ocorrência do disposto no art. 47, §1°, do Decreto 
federal n° 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da lei Esta-
dual n° 5.887/1995, o que tornou o auto em comento incapaz de produzir 
efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 43334/2018
NoME do iNfraTor: ZoPoNE – ENGENHaria E coMErcio lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 4°, da iN n° 03/2014, art. 81, 
incisos iV e Vi, da lei Estadual n° 6.381/2001, art. 93, da lei Estadual n° 
5.887/1995 e art. 66, do decreto federal n° 6.514/2008, em consonância 
com o art. 70, da lei federal n° 9.605/1998 e art. 225, da constituição 
federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiM-
PlES, no valor de 1.000 UPf’s, referente ao auto de infração nº aUT-
1-S/18-09-00024 e considerando que houve comprovação do cumprimen-
to da penalidade (conforme pagamento do daE 712289135677), sendo 
este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 42532/2021
NoME do iNfraTor: JoSÉ alfrEdo rioS dE PaUla
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 34, parágrafo único, inciso iii, 
iN MPa/MMa n° 13/2011, em consonância com o art. 35, do decreto fede-
ral n° 6.514/2008 e o art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, jugou procedente o auto infração nº 
11913/2021, devido à conduta infracional contemplada art. 34, parágrafo 
único, inciso iii, da lei federal n° 9.605/1998, art. 118, incisos i e Vi, da 
lei Estadual n° 5.887/1995, art. 35, do decreto federal n° 6.514/2008 e 
art. 225, da constituição federal de 1988, a penalidade de adVErTÊNcia, 
de acordo com os arts. 115; 119, i; 120, i, todos da lei instituidora da 
Política Estadual de Meio ambiente, sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 16766/2018
NoME do iNfraTor: MaNoEl EdiNaldo doS SaNToS
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 80, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: Em consonância com o Parecer Jurídico nº 33510/coNJUr/
GaBSEc/2022, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, dEclaroU a NUlidadE do auto de 
infração nº aUT-3-S/04-00014, decretando seu arquivamento, face a per-
da do objeto da autuação procedida, na presente analise, bem como todas 
as consequencias jurídicas que tal nulidade trás, sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 37116/2020
NoME do iNfraTor: aMaZoNia iNdUSTria E coMErcio dE ProdUToS 
aliMENTicioS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
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diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 80, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal n° 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiM-
PlES, no valor de 2.000 UPf’s, referente ao auto de infração nº aUT-
1-S/20-12-00328 e considerando que houve comprovação do cumprimen-
to da penalidade (conforme pagamento do daE 702289788859), sendo 
este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 14661/2014
NoME do iNfraTor: c S a coMBUSTiVEiS odiVElENSE lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com a reslução, coNaMa n° 231/1995.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 10.000 UPf’s, referente ao auto de infração nº 3089/2014/GErad, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa 002022580001369-4, 
para inscrição em dívida ativa não tributária, e por fim, sendo este arqui-
vado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 1000/2021
NoME do iNfraTor: aMaZoN PolPaS iNd. E coM. dE PolPaS da aMa-
ZÔNia lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66, parágrafo único, do decreto 
federal n° 6.514/2008 e art. 81, inciso iii, da lei Estadual n° 6.381/2001, 
em consonância com o art. 70, da lei federal n° 9.605/1998 e art. 225 da 
constituição federal de 1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiM-
PlES, no valor de 2.000 UPf’s, referente ao auto de infração nº aUT-
2-S/20-12-00244 e considerando que houve comprovação do cumprimen-
to da penalidade (conforme pagamento do daE 702289738745), sendo 
este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 36636/2020
NoME do iNfraTor: TaUa BraSil PalMa S.a
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, do decreto federal n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 66, do decreto federal n° 
6.514/2008, art. 70, da lei federal n° 9.605/1998 e art. 225 da constitui-
ção federal de 1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiM-
PlES, no valor de 1.000 UPf’s, referente ao auto de infração nº aUT-
1-S/20-11-00719 e considerando que houve comprovação do cumprimen-
to da penalidade (conforme pagamento do daE 702289163944), sendo 
este arquivado, observando as formalidades legais.

NotiFicaÇÃo N°.: 161383/coNJUr/2022
á
alTair dE SoUZa KEiBEr
End: rUa, orlaNdo SilVa, 12, PlaNalTo i
cEP: 68.550-000 - rEdENÇÃo – Pa
Notificamos V.Sª. que conforme decisão exarada nos autos do Processo 
administrativo Punitivo nº 37479/2014, a Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade – SEMaS, por seu titular, anulou o auto de 
infração ai nº 3314/2010, lavrado em desfavor de alTair dE SoUZa KE-
iBEr, sendo os autos encaminhados ao arquivo, considerando a incidência 
de prescrição intercorrente, em consonância com o art. 21, do decreto 
federal nº 6.514/2008, em tudo observadas as formalidades legais.
acerca do bem apreendido no Termo 126/2010 (caminhão), foi decido pela 
devolução do mesmo ao proprietário. com efeito, informamos a V.Sª po-
derá recorrer da decisão considerando-se a notificação 10(dez) dias após a 
publicação deste instrumento, conforme dispõe o art. 138, §3°, do referido 
diploma legal.

NotiFicaÇÃo N°.: 150492/coNJUr/2022
á
aUTo PoSTo SaKaGUcHi E faZollo
End: rod. Pa 481, KM 14, SiNo – Vila doS caBaNoS
cEP: 68.447-000 – BarcarENa – Pará
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Proces-
so administrativo 2104/2016, a Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o 
auto de infração nº 7001/08552/2015-GErad em face de aUTo PoSTo 
SaKaGUcHi & faZollo lTda-ME, em virtude do desrespeito aos ditames 
legais do art. 81, i e iV, da lei Estadual nº 6.381/2001, enquadrando-se 
nos ditames do art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual nº 5.887/95 e em 
consonância com o art. 70, da lei nº 9.605/98 e art. 225, da constituição 
federal de 1988, aplicando-lhe a penalidade de MUlTa SiMPlES no valor 
de 10.000 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser procedido no prazo máximo 
de 10(dez) dias, contados da ciência de sua imposição, consoante o dispos-
to nos artigos 115, 119, ii ; 120, ii; 122, ii, da lei Estadual nº. 5.887/95.
Ademais, fica notificado o interessado para, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão, apresente comprovação de regularização 
junto ao órgão competente, sob pena de, não cumprindo as exigências im-
postas, configurar- se se infração continuada e, consequentemente, sofrer 
a penalidade de MULTA DIÁRIA, fixada, desde já, em 150 UPF’s e limitada 
a 30 (trinta) dias, de acordo com o previsto no art. 119, ii e art. 122, §4º, 
todos da lei instituidora da Política Estadual do Meio ambiente.

Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará o acréscimo moratório de 1% (um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144, §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5.887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta no 
prazo máximo de até 5 (cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
sendo possível o parcelamento em até 5 vezes mensais, de acordo com o 
disposto nos artigos 3º, i e 4º do decreto Estadual nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sa. poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10 (dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.

Protocolo: 861238
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato dos coNtratos adMiNistratiVos N°s 03/2020, 
05/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 

12/2020, 13/2020, 14/2020, 16/2020.
oriGEM doS coNTraToS: Processo adm. N° 2020/115826 – idEflor-
Bio; Edital de credenciamento n° 01/2020.
ParTES: idEflor-Bio e as seguintes pessoas físicas contratadas:

N° coNtrato coNtratado (a) cPF
03/2020 clEdSoN rUfiNo da SilVa 740.996.632-72
05/2020 dEMiSoN alVES doS SaNToS PErEira 010.474.662-95
07/2020 JEoNiSSoN doS SaNToS araÚJo 895.638.162-34
08/2020 JoÃo dE dEUS doS SaNToS 004.008.882-03
09/2020 MaNoEl riBEiro da coSTa filHo 570.100.052-49
10/2020 Marcia BarBoSa dE liMa 737.528.942-53
11/2020 MaTHEUS fErNaNdES dE oliVEira 056.087.452-99
12/2020 MESSiaS carValHo MarÇal 895.615.972-68
13/2020 NilToN riBEiro coSTa 829.801.102-30
14/2020 rENilSoN da coSTa ValES 005.196.482-18
16/2020 GESiVaN alVES doS SaNToS 719.803.182-04

oBJETo: Prestação de Serviços de Manejo integrado do fogo de Base 
comunitária em Unidades de conservação geridas pelo idEflor-Bio no 
município de São Geraldo do araguaia. o contratado exercerá as funções 
de Brigadista Habilitado, conforme especificações constantes do Termo de 
referência anexo ao Edital.
do Valor: r$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por dia trabalhado pelo 
coNTraTado, o serviço se dará por demanda, de acordo com a necessi-
dade da administração.
ViGÊNcia doS coNTraToS: 28/09/2022 a 27/09/2023.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programas de Trabalho: 8338; 8689; fon-
te de recurso: 0101, 0116, 0316, 0656 e 0661; Elementos de despesa: 
33.90.36 e 33.90.47.
aSSiNaTUra: 27/09/2022.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio.

Protocolo: 861564

oUtras MatÉrias

eXtrato do terMo de coMProMisso de coMPeNsaÇÃo 
aMBieNtaL Nº. 04/2022 - ideFLor-Bio

ParTES: instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do 
Estado do Pará – idEflor-Bio e a ValE S.a.
oBJETo: o presente Tcca visa dar cumprimento à obrigação de 20% (vin-
te por cento) do valor da compensação ambiental, decorrente do processo 
de licenciamento ambiental de responsabilidade da SEMaS/Pa sob o nº 
11263/2016 do empreendimento da ValE S.a. em ourilândia do Norte, 
neste Estado, conforme definido em Ata da 19ª Reunião Ordinária da CCA, 
ocorrida em 15 de junho de 2022 e no Parecer da PGE n° 000389/2022.
Valor: o valor da compensação ambiental referido na cláusula Primeira, 
a ser executado mediante depósito no fundo de compensação ambiental, 
é de r$ 8.028.331,75 (oito milhões, vinte e oito mil, trezentos e trinta e 
um reais e setenta e cinco centavos), que será adiantado nos termos do 
art. 6-o da lei 8.633/2018, do Parecer da PGE n° 000389/2022 e da ata 
da 19ª reunião ordinária da cca, correspondente a 20% (vinte por cento) 
do valor global de r$40.141.658,74 (quarenta milhões, cento e quarenta 
e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), 
devido a título de compensação ambiental.
aSSiNaTUra: 29/09/2022.
ViGÊNcia: 06/10/2022 a 05/10/2027.
SiGNaTárioS: Karla lessa Bengtson (Presidente do idEflor-Bio), Kilma 
cunha e Sergio Melo franco do amaral Machado (ValE S/a).

Protocolo: 861678
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.777/2022/ccV/GsaGa/seGUP
dispõe sobre a substituição de Membro de comissão designada para acom-
panhar e fiscalizar a execução do instrumento.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, nomeado pelo decre-
to de 22 de setembro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado n° 
34.708, no uso de suas atribuições legais; e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal nº 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e
coNSidEraNdo a celebração do coNTraTo N° 181/2021 - SEGUP/Pa, 
oriundo do Pregão Eletrônico n° 027/2020/SENaSP/MJ celebrado junto 
a empresa SoS SUl rESGaTE coMÉrcio E SErViÇoS dE SEGUraNÇa 
E SiNaliZaÇÃo lTda, oriundo do Processo n.º 2021/331260, cujo objeto 
prevê a aquisição de 212 (duzentos e doze) conjuntos de aproximação e 
combate a incêndio estrutural composto por blusão e calça para aparelhar 
o corpo de Bombeiros Militar do Pará; e
coNSidEraNdo o descrito no oficio Nº 027/2022 ccV/SEGUP do PaE: 
2022/1244785, ao qual solicita a substituição do servidor: SUB TEN BM 
rr roNaldo TEiXEira SilVa, Matrícula funcional: 51624751, nomeado 
como presidente da comissão do contrato em epígrafe, através da PorTa-
ria N° 1.663/2021- GaB.SaGa/SEGUP; que
rESolVE:
art. 1°. designar o servidor MaJ QoBM alUiZ PalHETa rodriGUES, Ma-
trícula funcional: 54185206 , como presidente da comissão para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do Contrato n° 181/2021/SEGUP.
art. 2º. Em caso de necessidade eventual de substituição será emitida 
Portaria específica para este fim.
art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 04 de outubro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 861305

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1808/2022-saGa 
BeLÉM, 05 de oUtUBro de 2022

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/1271883, e Mem. nº 073/2022-
GaB.iESP, de 03.10.2022.
coNSidEraNdo: PorTaria Nº 1565/2022-SaGa, de 29.08.2022,publicada 
no doE nº 35.096, de 30.08.2022, que concedeu férias ao servidor 
WilliaMS SoUZa da SilVa, Gerente Técnico-Pedagógico de Ensino 
Superior, Mf 57173371/2, 2021/2022, no período de 01.10.2022 a 
30.10.2022.
r E S o l V E: designar a servidora SGT BM fraNcilENE NaZarÉ BarroS 
dE SoUZa, Mf 57189320, para responder pelo cargo de Gerente Técnico
-Pedagógico de Ensino Superior, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 861415

.

.

errata
.

Portaria Nº 1565/2022-saGa de 29.08.2022, PUBLicada No 
doe Nº 35.096 de 30/08/2022

onde se lê: WillaMS SoUZa da SilVa
Leia-se: WilliaMS SoUZa da SilVa
onde se lê: GErENTE TÉc. ENS. SUPErior
Leia-se: GErENTE TÉcNico-PEdaGÓGico dE ENSiNo SUPErior

Protocolo: 861310

aPostiLaMeNto

terMo de aPostiLaMeNto
Processo Nº 2021/733499

1º terMo de aPostiLaMeNto do coNtrato Nº 33/2022-FisP
1º TErMo dE aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº33/2022-fiSP, cElEBra-
do ENTrE fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚBlica E a EM-
PrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado 
do Pará - ProdEPa.
1 – do oBJeto
 constitui objeto do presente Termo de apostilamento a alteração da cláu-
sula XV – da doTaÇÃo orÇaMENTária, do contrato nº33/2022 - fiSP.
Natureza:
339039
Que passará a ser o seguinte:
Natureza:
339040
2 - da FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL
constitui fundamento legal para o aPoSTilaMENTo em tela, o art. 65, §8º 
da lei federal nº 8.666/93.
3 – da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato.
Belém-Pa, 05 de outubro de 2022.
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES
delegada de Policia civil
diretora do fundo de investimento de Segurança Pública - fiSP e ordena-
dora de despesas

Protocolo: 861270

FÉrias
.

Portaria Nº103/2022/cGP-GaB 
BeLÉM, 04 de oUtUBro de 2022

o Senhor UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança 
Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais...
coNSidEraNdo: o Processo nº2022/1263648, e Memorando nº 
148/2022-GSaGo,de 30.09.2022.
coNSidEraNdo: a Portaria 815/2022/crH-GaB,de 23.05.2022,publicada 
no doE nº34.980,de 24.05.2022,que cancelou os 15(quinze) dias do perí-
odo de gozo de férias do servidor alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaN-
ToS, Secretário adjunto de operações, Mf nº5420628/4, 2019/2020, do 
período de 19.05 a 02.06.2022, para que a mesma possa ser usufruída em 
data oportuna.
r E S o l V E:
conceder 30 (trinta) dias do período de gozo de férias ao servidor alEXaN-
drE MaScarENHaS doS SaNToS, Secretário ajunto de operações, Mf 
nº5420628/4, 2019/2020, no período de 28.11 a 27.12.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
 Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 861228
Portaria Nº102/2022/cGP-GaB 
BeLÉM, 04 de oUtUBro de 2022

o Senhor UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança 
Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais...
coNSidEraNdo: o Processo nº2022/1265303, e Memorando nº 
149/2022-GSaGo,de 30.09.2022.
coNSidEraNdo: a Portaria 037/2022/crH-GaB,de 17.03.2022,publicada 
no doE nº34.897,de 18.03.2022,que transferiu o período de gozo de férias 
do servidor alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, Secretário adjunto 
de operações, Mf nº5420628/4, 2021/2022, do mês de março/2022 para 
o mês de agosto/2022.
r E S o l V E:
Transferir 30 (trinta) dias do período de gozo de férias d o servidor alE-
XaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, Secretário ajunto de opera-
ções, Mf nº5420628/4, 2021/2022, do mês de agosto/2022, para o mês 
de março/2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 861226
Portaria Nº101/2022-cGP-GaB 
BeLÉM, 04 de oUtUBro de 2022

o Senhor UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança 
Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais...
coNSidEraNdo: o Processo nº2022/1265303, e Memorando nº 
149/2022-GSaGo,de 30.09.2022.
coNSidEraNdo: a Portaria 1858/2021-SaGa,de 06.12.2021,publicada 
no doE nº34.787,de 07.12.2021,que transferiu 30(trinta) dias do período 
de gozo de férias ao servidor alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, 
Secretário adjunto de operações, Mf nº5420628/4, 2020/2021, do mês 
de dezembro/2021 para o mês de junho/2022, em virtude da necessidade 
de serviço.
r E S o l V E:
Transferir 30 (trinta) dias do período de gozo de férias do servidor alEXaN-
drE MaScarENHaS doS SaNToS, Secretário ajunto de operações, Mf 
nº5420628/4, 2020/2021, do mês de junho/2022,para o mês de janeiro/2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 861218



42  diário oficial Nº 35.143 Quinta-feira, 06 DE OUTUBRO DE 2022

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 002/2022
Processo eLetrÔNico N° 2022/1207643

Objeto: prevê a conjugação de esforços para fins de Implementação da 
central de atendimento e despacho - cad 190/193 integrado ao Sistema 
de Videomonitoramento no Município de Paragominas.
data de assinatura: 05/10/2022.
Vigência: 05/10/2022 a 04/10/2024.
Valor: r$ 0,00
fundamentação legal: Parecer Jurídico n° 508/2022/coNJUr.
Partes: Secretaria de Segurança Publica e defesa Social e o Prefeitura Mu-
nicipal de Paragominas.
assinaram:
UalaME fialHo MacHado - Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social - SEGUP.
JoÃo lUcÍdio loBaTo PaES - Prefeito Municipal de Paragominas.

Protocolo: 861256
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 182/2022 – ccc: NoME-
ar o TEN cEl QoPM rG 27344 MarcElo alEXaNdrE loPES MacHa-
do, em substituição ao cEl QoPM rG 27026 fáBio JESUS dE SiQUEira 
LOBO, como fiscal do Contrato Administrativo nº 035/2022 – CCC/ PMPA, 
celebrado entre a PMPa e a Empresa dÍGiTro TEcNoloGia S.a; cujo 
objeto é a “Contratação de pessoa jurídica especializada na manutenção 
preventiva, corretiva, suporte técnico, atualização de versões e supervi-
são remota de equipamento para o sistema guardião on-line para a Po-
lícia Militar do Pará, incluindo: mão de obra, materiais, produtos, peças 
de reposição, peças em geral, partes acessórias, consumíveis, insumos 
e, fornecimento, substituição e configuração de quaisquer equipamentos 
danificados ou com defeito, bem como todo material necessário para a 
execução do serviço”; NoMEar o 1° TEN QoPM rG 34897 adaM rafa-
El MaGalHÃES carValHo, em substituição ao TEN cEl QoPM rG 30330 
RODRIGO DAIBES MARQUES DA CONCEIÇÃO, como fiscal interino do C.A 
nº 035/2022; NoMEar o 1º TEN QoPM rG 39220 Mario JorGE do NaS-
ciMENTo MarQUES, como membro da comissão fiscalizadora do c.a nº 
035/2022; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 05 de outubro 
de 2022; JorGE WilSoN PiNHEiro dE araÚJo – cEl QoPM rG 26311; 
diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 861222
Portaria de FaLeciMeNto Nº 053/2022 – cVP/4

o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o cEl QoPM 
rEf rG 5261 aNToNio adolfo da SilVa GiBSoN, faleceu na cidade de 
Belém/Pa, na data 16 de janeiro de 2022, conforme cópia da certidão de 
Óbito n° 067595 01 55 2022 4 00507 007 0189340 20, expedida pelo 
registro civil das Pessoas Naturais, no dia 03 de fevereiro de 2022, apre-
sentada e arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o cEl QoPM rEf rG 5261 aN-
ToNio adolfo da SilVa GiBSoN, em virtude do seu falecimento na data 
16 de janeiro de 2022;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 16 de janeiro de 2022 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JUNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 861195
Portaria de FaLeciMeNto Nº 055/2022 – cVP/4

o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o Sd PM 
rEf rG 10732 ricardo HENriQUE MoraiS PaNToJa, faleceu na cidade 
de Belém/Pa, na data 03 de agosto de 2022, conforme cópia da certidão 
de Óbito n° 066852 01 55 2022 4 00061 291 0054871 43, expedida pelo 
registro civil das Pessoas Naturais, no dia 05 de agosto de 2022, apresen-
tada e arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o Sd PM rEf rG 10732 ricardo 
HENriQUE MoraiS PaNToJa, em virtude do seu falecimento na data 03 
de agosto de 2022;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 03 de agosto de 2022 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JUNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 861197

Portaria de FaLeciMeNto Nº 052/2022 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o 2º SGT 
PM rr rG 15491 afoNSo TriNdadE, faleceu na cidade de Belém/Pa, na 
data 19 de julho de 2022, conforme cópia da certidão de Óbito n° 066852 
01 55 2022 4 00061 192 0054772 81, expedida pelo registro civil das 
Pessoas Naturais, no dia 22 de julho de 2022, apresentada e arquivada no 
cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 2º SGT PM rr rG 15491 
afoNSo TriNdadE, em virtude do seu falecimento na data 19 de julho 
de 2022;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 19 de julho de 2022 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JUNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 861193
Portaria de FaLeciMeNto Nº 051/2022 – cVP/4

o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o Sd PM 
rEf rG 5872 aNToNio da SilVa fErrEira, faleceu na cidade de Belém/
Pa, na data 23 de maio de 2022, conforme cópia da certidão de Óbito n° 
067595 01 55 2022 4 00511 068 0190567 35, expedida pelo registro civil 
das Pessoas Naturais, no dia 27 de maio de 2022, apresentada e arquivada 
no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o Sd PM rEf rG 5872 aNToNio 
da SilVa fErrEira, em virtude do seu falecimento na data 23 de maio 
de 2022;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 23 de maio de 2022 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JUNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 861190
Portaria de FaLeciMeNto Nº 050/2022 – cVP/4

o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o cB PM rr 
rG 7723 EdilSoN dE alMEida lEiTE, faleceu na cidade de Belém/Pa, na 
data 13 de junho de 2022, conforme cópia da certidão de Óbito n° 065656 
01 55 2022 4 00456 244 0178079 31, expedida pelo registro civil das 
Pessoas Naturais, no dia 15 de junho de 2022, apresentada e arquivada 
no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o cB PM rr rG 7723 EdilSoN 
dE alMEida lEiTE, em virtude do seu falecimento na data 13 de junho 
de 2022;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 13 de junho de 2022 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JUNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 861188

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 2843/22/di/dF, contida no doE nº 35.024 do 
dia 28/06/2022; onde Lê-se: Santa cruz do arari-Pa; Leia-se: Salvaterra-
Pa. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 2776/22/di/dF, contida no doE nº 35.024 do 
dia 28/06/2022; onde Lê-se: 30 a 05/07/2022; Leia-se: 30/06 a 
05/07/2022. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra.

Protocolo: 861655

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão eletrônico nº 034/2022 – cPL/PMPa. Órgão: PolÍcia Mili-
Tar do Pará. objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a con-
tratação de empresa especializada em serviço de instalação de Sistema 
de Prevenção e combate a incêndio nas dependências do QUarTEl do 
coMaNdo GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, com fornecimento de 
materiais e mão de obra, conforme as especificações, condições e exigên-
cias contidas neste edital e seus anexos.
data e hora de abertura: 20/10/2022, 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, 05 de outubro de 2022. MarcElo aMaro da GaMa 
– TEN cEl QoPM rG 29201 – PrEGoEiro

Protocolo: 861276
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iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 069/2022/dL/
PMPa

Pae Nº 2021/472711
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994-0001-42, e os contratados:

cUrso de HaBiLitaÇÃo de oFiciais – cHo 2022-2023 
disciPLiNa doceNte cPF VaLor

dEfESa PESSoal MiliTar fraNciSco aGraSSar alVarES JÚNior 860.180.862-04 r$ 9.600,00
olPM PaTricK aNdErSoN BaHia ViEira da SilVa 982.595.202-49 r$ 14.400,00

lEGiSlaÇÃo ESPEcial WilliaM raPHaEl da SilVa BalBiNo ro-
driGUES 083.906.104-85 r$ 2.800,00

dirEiTo ProcESSUal PENal WilliaM raPHaEl da SilVa BalBiNo ro-
driGUES 083.906.104-85 r$ 4.200,00

dirEiTo adMiNiSTraTiVo carloS alEXaNdrE da crUZ dE carValHo 391.562.142-00 r$ 4.200,00
arMaMENTo, MUNiÇÃo E 

EQUiPaMENTo diÓGENES aUrÉlio coUTo BraGa 583.927.772-04 r$ 2.800,0

Tiro Policial diÓGENES aUrÉlio coUTo BraGa 583.927.772-04 r$ 4.900,00
ToTal r$ 42.900,00

ToTal coM PaTroNal r$ 51.480,00

do oBJETo: Substituição/contratação de docentes no curso de Habilitação 
de Oficiais – CHO 2022/2023, conforme publicação do Termo de Inexigibi-
lidade nº 041/ 2022/CPL/PMPA, publicado no Diário Oficial nº 35.020, de 
24 de junho de 2022
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso Vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 51.480,00 (cinquenta e um mil, quatrocentos e oi-
tenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 - Segurança Pública; ação 
26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança Pública; Natureza 
da despesa: 3.3.90.36.00 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa físi-
ca/ 3.3.90.47.00 - obrigações Tributárias e contributivas/ 3.3.90.30.00 
– Material de consumo/ 3.3.90.15- diárias- Militar/ 3.3.90.33- Passagens 
e despesas com locomoção; Plano interno: 1050008833c; fonte do re-
curso: 0101 (recurso Próprio).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE-GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 05 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 861626

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo Pae Nº 2021/472711

O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 069/2022/dl/PMPa visando a substituição/contratação de 
docentes no Curso de Habilitação de Oficiais – CHO 2022/2023, conforme 
publicação do Termo de inexigibilidade nº 041/ 2022/cPl/PMPa, publicado 
no Diário Oficial nº 35.020, de 24 de junho de 2022
Valor: r$ 51.480,00 (cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais).
Belém - Pa, 05 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 861631

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
 o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 30/2022 – dl/PMPA – PAE n° 727041 cujo o objeto “é a 
escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos para 
o 12º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Pará” e considerando o dis-
posto no art. 5º, inciso iV, da lei Estadual nº 6.474/02 combinado com o 
art. 13º, inc. V do decreto Estadual nº 534/20, lei complementar federal 
nº 123/06, lei Estadual nº 8.417/16, subsidiariamente da lei federal nº 
8.666/93.
  rESolVE:
  01 – HoMoloGar a decisão adotada pela Pregoeira da PMPa, designada 
através da PorTaria Nº 01/2022 – dl/PMPa, de 26 de julho de 2022, 
publicada no doE Nº 35.060, de 28 de agosto de 2022, que adjudicou a 
proposta de preço apresentada pela empresa:

iteM oBJeto VaLor raZÃo sociaL/cNPJ

01 TaBlET r$ 11.000,00
NETMiNaS coMÉrcio dE iNforMáTica 

EirEli-ME
cNPJ: 21.487.782/0001-05

02- declarar fracaSSado o item 02 em razão das propostas apresenta-
das não atenderem o critério de valor.

03 – rEMETEr o processo licitatório a diretoria de Projetos e convênios da 
PMPA, a fim de que sejam providenciadas as assinaturas dos contratos e 
emissão das respectivas notas de empenho.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Quartel em Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 861611

diÁria
.

Portaria Nº5523/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-aGoSTo/22-BPrV/ SUPErViSÃo 
i a); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 30/07 a 04/08/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
MaJ PM Erik Taylor felix da Silva; cPf: 708.294.542-68; Valor: r$ 1.582,60. 
cB PM Jonatas alves Silva; cPf: 012.898.892-44; Valor: r$ 1.266,00. 
cB PM Hilton chaves Martins; cPf: 004.554.632-04; Valor: r$ 1.266,00. 
Sd PM Wanderley ribeiro Gomes; cPf: 017.887.402-70; Valor: r$ 1.266,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5524/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito nas rodoviais Estaduais (1ªQUiNZ-aGoSTo/22-BPrV/ SUPErViSÃo 
i B); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 04/08 a 09/08/2022; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: MaJ PM Erik Taylor 
felix da Silva; cPf: 708.294.542-68; Valor: r$ 1.582,60. cB PM Jonatas 
alves Silva; cPf: 012.898.892-44; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Hilton chaves 
Martins; cPf: 004.554.632-04; Valor: r$ 1.266,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5525/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-aGoSTo/22-BPrV/ SUPErViSÃo i 
c); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Goianésia do Pará-Pa; Período: 09 a 14/08/2022; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: MaJ PM Erik 
Taylor felix da Silva; cPf: 708.294.542-68; Valor: r$ 1.582,60. cB PM Hilton 
chaves Martins; cPf: 004.554.632-04; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Ughor 
diniz lima costa; cPf: 980.597.772-20; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Jonatas 
alves Silva; cPf: 012.898.892-44; Valor: r$ 1.266,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5526/22/di/dF – objetivo: Policiamento e 
fiscalização de Trânsito nas rodovias Estaduais (2ªQUiNZ-aGoSTo/22-
BPrV/ SUPErViSÃo ii B); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 
19 a 24/08/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de 
pousada; Servidores: TEN PM adão Marcos Espirito Santo de lemos; cPf: 
468.198.782-49; Valor: r$ 1.411,10. SGT PM flavio cardoso ferreira; cPf: 
634.032.932-20; Valor: r$ 1.318,80. cB PM carlos felipe Bahia Magalhães; 
cPf: 010.425.532-38; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Josué Miranda amaral 
dias; cPf: 000.955.872-17; Valor: r$ 1.266,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5527/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduais (2ªQUiNZ-aGoSTo/22-BPrV/
SUPErViSÃo ii c); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 24 a 29/08/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
MaJ PM diego lima Brasil; cPf: 939.807.952-68; Valor: r$ 1.582,60. 
SGT PM reginaldo Moreira Júnior; cPf: 802.183.692-04; Valor: 
r$ 1.318,80. cB PM carlos felipe Bahia Magalhães; cPf: 010.425.532-38; 
Valor: r$ 1.266,00. cB PM alexander Valente Mourão; cPf: 912.220.522-
53; Valor: r$ 1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5528/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito nas rodovias Estaduais (2ªQUiNZ-aGoSTo/22-BPrV/SUPErViSÃo 
iii c); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 24 a 29/08/2022; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: caP PM Elson 
Sousa rodrigues; cPf: 898.575.262-68; Valor: r$ 1.450,70. SGT PM Wilson 
da fonsêca Barros; cPf: 680.883.022-34; Valor: r$ 1.318,80. cB PM 
Sávio Jesus de Sousa Maués; cPf: 010.558.072-41; Valor: r$ 1.266,00. 
Sd PM Blendo ferreira corrêa; cPf: 010.106.092-03; Valor: r$ 1.266,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 861318
Portaria Nº5529/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Bonito-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Jose Jailson 
Teodoro Garcia; cPf: 784.644.202-34; Valor: r$759,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5530/22/di/dF – objetivo: curso Superior de Polícia 
e Bombeiros Militar; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Breves-Pa; destino: Marituba-Pa; Período: 02 a 08/10/2022; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: 
TEN cEl PM afonso Geomarcio alves dos Santos; cPf: 467.136.112-
49; Valor: r$1.582,56. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
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Portaria Nº5531/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: capitão Poço-Pa; Período: 23/09 a 24/10/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM deoclecio 
da Silva costa; cPf: 492.131.052-15; Valor: r$263,76. SGT PM livan do 
Nascimento lima; cPf: 252.012.802-00; 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 Nº5532/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: capanema-Pa; Período: 30/09/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: TEN PM Jose roberto assunção dos Santos; 
cPf: 454.103.212-00; Valor: r$141,11. cB PM Herbson fernando Santos 
Silva; cPf: 858.836.972-91; Valor: r$126,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5533/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Xinguara-
Pa; destino: Tucumã-Pa; Período: 14/09 a 18/09/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM douglas 
Monteiro Pantoja; cPf: 878.289.952-53 ; Valor: r$1.012,80. cB PM 
João Henrique dias cabral; cPf: 988.863.552-20; Valor: r$1.012,80. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5534/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: cachoeira do Piriá-Pa; Período: 29/09 a 04/10/2022; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Marcus 
Vinicius cruz Monteiro; cPf: 329.477.982-87; Valor: r$1.318,80. Sd PM 
Walber diego Souza Martins; cPf: 857.273.342-68; Valor: r$1.266,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5535/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: dom Eliseu-Pa; Período: 29/09 a 04/10/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Benilson raimundo 
coelho; cPf: 302.819.542-91; Valor: r$1.318,80. SGT PM alexandre acácio 
Gomes franco; cPf: 661.178.012-20; Valor: r$1.318,80. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5536/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Xinguara-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 28/09 a 01/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Wanderson Gomes 
Macêdo; cPf: 000.521.182-40; Valor: r$846,66. SGT PM Wellington Souza 
de oliveira; cPf: 006.705.812-40; Valor: r$791,28. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 861625
Portaria Nº5544/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belterra-Pa; destino: Tailândia-
Pa; Período: 15/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: 
cEl PM robinson augusto Boulhosa Bezerra; cPf: 319.918.232-15; Valor: 
r$ 158,26. ordENador: cEl QoPM José dilson Melo de Souza Junior; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5545/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Tailândia-Pa; Período: 26 a 28/09/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Tiago ribeiro 
lopes; cPf: 808.276.322-15; Valor: r$ 527,52. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5546/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Tailândia-Pa; Período: 26 a 28/09/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Marcio Vieira 
de carvalho; cPf: 715.653.532-34; 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 Nº5547/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Tailândia-Pa; Período: 26 a 28/09/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM antonio Sammy 
costa Neves; cPf: 946.932.182-00; Valor: r$ 506,40. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5548/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 23 a 26/09/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cEl PM aldemar loureiro 
Maués Junior; cPf: 558.937.082-53; Valor: r$ 1.107,82. SGT PM ronildo 
Silva rego; cPf: 564.945.482-53,; Valor: r$ 923,16. SGT PM fabricio de 
Souza costa; cPf: 648.019.262-15; Valor: r$ 923,16. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5549/22/di/dF – objetivo: curso Especial Para 
Tripulação de Embarcação do Estado No Serviço Público - ETSP; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Melgaço-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 25/09 a 01/10/2022; Quantidade de diárias: 
06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: cB PM Thalisson alves 
De França; CPF: 873.655.372-72; Valor: R$ 1.519,20. CB PM Jefferson 
de figueiredo de Menezes; cPf: 929.367.332-00; Valor: r$ 1.519,20. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº5550/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Moju-Pa; Período: 21/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação ; Servidores: SGT PM alcilino Samuel Barreto de arújo; cPf: 
410.579.372-15; Valor: r$ 131,88. cB PM rocilene Barbosa campos; cPf: 
304.099.692-49; Valor: r$ 126,60. cB PM regilmar Nobre feitosa; cPf: 
843.902.202-68; Valor: r$ 126,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 861593
Portaria Nº5537/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-
Pa; destino: oriximiná-Pa; Período: 04 a 06/10/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: cB PM Moises lira 
Sampaio; cPf: 667.207.962-91; Valor: r$379,80. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5538/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-
Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 20/09/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidor: Sd PM rafael Veloso rodrigues; cPf: 
994.714.002-44; Valor: r$85,72. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.   
Portaria Nº5539/22/di/dF – objetivo: curso Especial para 
Tripulação de Embarcações; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Bujaru-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 25 a 
30/09/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: SGT PM Edenilson farias de carvalho; cPf: 585.856.722-
34; Valor: r$1.318,80. cB PM Sivirino araujo Nascimento filho; cPf: 
873.049.882-15; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.    
Portaria Nº5540/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: canaã dos carajás-Pa; Período: 27 a 29/09/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl PM fábio 
José carmona dos Santos; cPf: 480.615.652-34; Valor: r$633,04. SGT PM 
alcebiades Pereira da Silva Neto; cPf: 768.020.352-00; Valor: r$527,52. 
SGT PM Elvio oliveira E Silva; cPf: 675.612.762-49; 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 Nº5541/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; 
destino: Eldorado dos carajás-Pa; Período: 25 a 27/08/2022; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM 
Weslen Sobreira Santos; cPf: 760.750.013-87; Valor: r$564,44. SGT PM 
Hanna Patricia alves Pereira; cPf: 524.090.582-72; 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 Nº5542/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Santarém-Pa; Período: 19 a 21/09/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN cEl PM luiz octávio 
lima rayol; cPf: 352.444.612-49; Valor: r$949,56. caP PM fabiana da 
Silva freitas do Nascimento; cPf: 792.305.472-04; Valor: r$870,42. 
caP PM luana Maria lima alves; cPf: 751.456.422-53; Valor: r$870,42. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5543/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Xinguara-Pa; 
destino: Tucumã-Pa; Período: 14 a 18/09/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM fernando José Gonçalves 
Bispo; cPf: 651.586.952-53 ; Valor: r$1.012,80. cB PM Gustavo assis 
Mesquita; cPf: 794.244.812-68; Valor: r$1.012,80. Sd PM regivan angelo 
da Silva; cPf: 030.919.342-76; Valor: r$1.012,80. Sd PM lazaro filipe do 
Nascimento Santos; cPf: 077.714.784-09 ; Valor: r$1.012,80. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 861644
Portaria Nº5558/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 31/08 a 02/09/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM luis das chagas feitosa 
Junior; cPf: 881.146.192-87; Valor: r$633,00. cB PM anderson rodrigo da 
cruz Bastos; cPf: 793.278.692-49; Valor: r$633,00. Sd PM alex rodrigo 
Paiva Viana; cPf: 982.764.412-20; Valor: r$633,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 861691

torNar seM eFeito
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo – seM Feito
Torno sem efeito os termos da PorTaria Nº 888/2022-df- SUP fUNdoS, 
publicada no doE nº No 35.082 de 19/08/2022 que autorizou o pagamento 
em nome de JacSoN BarroS SoBriNHo, TEN cEl PM, Mf:5887429/1 
, por ter expirado o tempo de saque da ordem bancária. ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Torno sem efeito os termos da PorTaria Nº 903/2022-df- SUP fUNdoS, 
publicada no doE nº No 35.082 de 19/08/2022 que autorizou o pagamento 
em nome de EdliN aNSElMo dE liMa, TEN cEl PM, por ter expirado 
o tempo de saque da ordem bancária. ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
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Torno sem efeito os termos da PorTaria Nº 932/2022-df- SUP 
fUNdoS, publicada no doE nº No 35.082 de 19/08/2022 que autorizou 
o pagamento em nome de WEBEr ricKSoN crUZ da foNSEca, MaJ PM, 
Mf: 54185265/1, por ter expirado o tempo de saque da ordem bancária. 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Torno sem efeito os termos da PorTaria Nº 995/2022-df- SUP fUNdoS, 
publicada no doE nº No 35.082 de 19/08/2022 que autorizou o pagamento 
em nome de SÉrGio GoMES dE liMa NETo, MaJ PM, Mf 54194563/1, por 
ter expirado o tempo de saque da ordem bancária. ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Torno sem efeito os termos da PorTaria Nº 1018/2022-df- SUP fUNdoS, 
publicada no doE nº No 35.082 de 19/08/2022 que autorizou o pagamento 
em nome de JoÃo HailToN araÚJo dE BriTo, 1º TEN PM, Mf 4220571/1, 
por ter expirado o tempo de saque da ordem bancária. ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Torno sem efeito os termos da PorTaria Nº 1018/2022-df- SUP fUNdoS, 
publicada no doE nº No 35.082 de 19/08/2022 que autorizou o pagamento 
em nome de JoÃo HailToN araÚJo dE BriTo, 1º TEN PM, Mf 4220571/1, 
por ter expirado o tempo de saque da ordem bancária. ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Torno sem efeito os termos da PorTaria Nº 1019/2022-df- SUP fUNdoS, 
publicada no doE nº No 35.082 de 19/08/2022 que autorizou o pagamento 
em nome de lUciaNa corrÊa E SilVa, MaJ PM, Mf 541930791, por ter 
expirado o tempo de saque da ordem bancária. ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Torno sem efeito os termos da PorTaria Nº 1032/2022-df- SUP fUNdoS, 
publicada no doE nº No 35.082 de 19/08/2022 que autorizou o pagamento 
em nome de EdEr SaNToS araÚJo, MaJ PM, Mf 571996551 , por ter 
expirado o tempo de saque da ordem bancária. ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Torno sem efeito os termos da PorTaria Nº 1034/2022-df- SUP 
fUNdoS, publicada no doE nº No 35.082 de 19/08/2022 que autorizou o 
pagamento em nome de MarcoS aNTÔNio da SilVa oliVEira, MaJ PM, 
Mf: 54192550/2, por ter expirado o tempo de saque da ordem bancária. 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Torno sem efeito os termos da PorTaria Nº 1044/2022-df- SUP 
fUNdoS, publicada no doE nº No 35.088 de 24/08/2022 que autorizou 
o pagamento em nome de MaNoEl MoUra dE SaNTaNa MElo, TEN cEl 
PM, Mf: 58183701, por ter expirado o tempo de saque da ordem bancária. 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 861586
GoVerNo do estado do ParÁ

PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas – cFP/PMPa/2020
editaL Nº 147/cFP/PMPa/sePLad, de 05 de oUtUBro de 2022
reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice e

coNVocaÇÃo Para a eNtreGa de eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa e a SEcrETaria dE ESTado 
dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de suas atribuições 
legais e em face da decisão judicial proferida em caráter liminar, tornam 
pública a suspensão da eliminação do candidato, bem como a reintegração 
no certame, na condição “sub judice” e a convocação para a entrega do laudo 
da coluna - lombar referente à 3ª Etapa – Exame de avaliação de Saúde do 
concurso público destinado à admissão ao curso de formação de Praças da 
Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 da reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 fica reintegrado no certame o candidato na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo:
272142324, WaNdErSoN MiraNda (sub judice, agravo de instrumento 
nº 0800181-35.2022.8.14.0000).
2 da coNVocaÇÃo Para a eNtreGa de eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde 
2.1 fica convocado para a entrega do laudo da coluna-lombar referente à 
realização da 3ª Etapa – Exame de avaliação de Saúde, o candidato, na 
condição sub judice, abaixo relacionado na seguinte ordem: número de 
inscrição, nome do candidato.
272142324, WaNdErSoN MiraNda (sub judice, agravo de instrumento 
nº 0800181-35.2022.8.14.0000).
3 da 3ª etaPa – eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
3.1 o exame referente à 3ª Etapa – Exame de avaliação de Saúde, deverá 
ser encaminhado via postal (SEdEX), para o iadES – concurso Público 
PMPa/cfP, caixa Postal 15.920, cEP 71.070-640, Guará ii – Brasília/df.
3.2 o exame deverá ser enviado, impreterivelmente até o dia 18 de 
outubro de 2022. o exame enviado após esse período não será conhecido.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 861705
Portaria Nº 3171/2022 – 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 
complementar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 
52, inciso IV, alínea “q” c/c art. 120, inciso I, § 1º, da Lei Estadual nº 
5.251/1985; considerando o Memorando nº 062/2022 – 23º BPM/cfP 
2022, de 30 de agosto de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo 
al cfP PM JoÃo PEdro NEVES fErrEira; considerando a Portaria nº 
285/2022 – dGEc, publicada no Boletim Geral nº 160, de 30 de agosto de 
2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM JoÃo 
PEdro NEVES fErrEira (PaE: 2022/1108686);

rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM JoÃo 
PEdro NEVES fErrEira (cPf Nº 051.754.822-46), pertencente ao Polo 
Parauapebas/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM JoÃo PEdro NEVES fErrEira, da folha 
de pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da 
PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, ____/____/2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 861713

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato 104/2021
Exercício: 2022
objeto: a prorrogação de vigência contratual por mais 12 (doze) meses ao 
contrato n° 104/2021, sendo o valor de r$ 69.889,92 (sessenta e nove 
mil, oitocentos e oitenta e nove reais, e noventa e dois centavos).
Unidade Gestora: 310101
fonte do recurso: 0101000000 - Tesouro - recursos ordinários
c. funcional: 06.182.1502.7563 - adequação de Unidades do cBMPa
Elemento de despesa: 339039 - Serviço de terceiros - pessoa jurídica
Plano interno: 1050007563c
Unidade Gestora: 310101
fonte do recurso: 01500000001 - Tesouro - recursos ordinários
c. funcional: 06.182.1502.7563 - adequação de Unidades do cBMPa
Elemento de despesa: 339039 - Serviço de terceiros - pessoa jurídica
Plano interno: 1050007563c
Vigência: 02/10/2022 até 01/10/2023
data da assinatura: 30/09/2022
contratada: l V X coMErcio E SErViÇoS lTda
cNPJ: 07.340.740/0001-16
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 861191

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 248 diÁria/cedec de 05 de oUtUBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022.
 resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM odraci JoSÉ JorGE dE SoU-
Za, cB QBM iSMaEl JUNio PaNToJa da SilVa e cB QBM alEXaNdrE daS 
NEVES aNSElMo, 10 (dez) diárias de alimentação e 09 (nove) diárias de 
Pousada para cada (3ª faSE - operação fênix 2022), perfazendo um valor 
total de r$ 7.316,52 (SETE Mil, TrEZENToS E dEZESSEiS rEaiS E ciN-
QUENTa E doiS cENTaVoS), por estarem se deslocando de Belém-Pa para 
o município de São félix do xingu-Pa, na região de integração do araguaia 
e com diárias do grupo B, no período de 05 a 14 outubro de 2022, a serviço 
da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 861183
GoVerNo do estado do ParÁ

corPo de BoMBeiros MiLitar do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas – cFP/cBMPa/2022
editaL N° 19 - cBMPa/sePLad, de 05 de oUtUBro de 2022
resULtado deFiNitiVo do eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde

o corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará (cBMPa) e a SEcrETaria 
dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), no uso de 
suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, 
seu anexo e demais normas pertinentes, TorNaM PÚBlico o rESUlTado 
dEfiNiTiVo do EXaME dE aValiaÇÃo dE SaÚdE do coNcUrSo 
PÚBlico destinado à admissão ao curso de formação de Praças do corpo 
de Bombeiros Militar do Pará - cfP/cBMPa/2022, aberto pelo Edital nº 
01/2022, conforme as seguintes disposições:
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art. 1º após análise dos recursos impetrados contra o resultado do Exame 
de Avaliação de Saúde, fica divulgado no aNEXo ÚNico deste Edital, o 
Resultado Definitivo do Exame de Avaliação de Saúde.
art. 2° o candidato poderá consultar, individualmente, a resposta do 
recurso contra o resultado do Exame de avaliação de Saúde no endereço 
eletrônico www.institutoaocp.org.br, no link consultar resposta do recurso 
contra o resultado do Exame de avaliação de Saúde.
i - as respostas aos recursos interpostos pelos candidatos estarão 
disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br por 10 (dez) 
dias, a contar da data de publicação deste edital.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa
comandante-Geral-corpo de Bombeiros Militar do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo ÚNico

201 - PraÇa BM

MascULiNo

Nome inscrição resultado

Abel Bonfim Dos Santos Junior 7830036490 aPTo

abraão alcirley dos reis Pereira 7830051045 aPTo

adler Yuri ferreira franco 7830006722 aPTo

adrean Brasil fortes 7830043500 aUSENTE

adrielisson Souza lopes 7830030482 aPTo

adryan Henrique de Souza Barros 7830033390 aPTo

adyson Henrique da costa Silva Picanço 7830036786 aPTo

afonso akilla costa Viegas 7830006541 aPTo

airton costa Bastos lopes 7830034242 aPTo

alan Pereira de Miranda 7830025522 aPTo

alan roger lima oliveira Junior 7830035043 aPTo

alan Silva Santana Silva 7830025607 aPTo

alecsander farias furtado 7830022793 aPTo

alef de frança reis 7830046501 aPTo

alessandro Jorge da luz Nascimento 7830050869 aPTo

alex Yuri Pereira Varela 7830031144 aPTo

alexandre Modesto oliveira dias 7830015223 aPTo

alexsander carlos da costa costa 7830038590 aPTo

alexsandro Baia corrêa 7830036110 aPTo

alison Mateus da Silva alves 7830041506 aPTo

alisson Silva de araújo 7830050240 aPTo

allan Matos de lima 7830055241 aPTo

allan Patrick da Silva Vitório 7830041757 aPTo

allan rodrigo da Silva Souza 7830052388 aPTo

allan Seabra Bezerra 7830047901 aPTo

alvaro dias Veloso 7830040329 aPTo

anderson abdon Santos da Silva 7830040104 aPTo

anderson felipe de oliveira Barros 7830004811 aPTo

andre aboim lima Pereira 7830054849 aUSENTE

andré lucas Saunders Moraes 7830031137 aPTo

andré luiz Gomes lopes 7830007105 aPTo

andrey Barbosa Pereira 7830006757 aPTo

andrey ramon cunha Sarah 7830025815 aPTo

antonio carlos dos reis Pantoja 7830050858 aPTo

antonio Gabriel de Souza Santos 7830040325 aPTo

antonio Jonhson da Silva Simões filho 7830028019 aPTo

antonio Jorge Santana Teles 7830021797 aPTo

antônio Pedro felipe Segundo 7830050724 aPTo

antonio raiol Palheta Junior 7830050362 aPTo

antônio Sidnei Martins Nunes Júnior 7830036754 aPTo

ariel Pereira Sampaio 7830032887 aPTo

aroni ferreira Mulatinho Neto 7830032701 aPTo

arthur Henrique amorim Pereira Pereira 7830032938 aPTo

arthur laercio correa de Moraes 7830013649 aPTo

arthur oliveira dos Santos 7830050788 aPTo

arthur Pereira fernandes 7830044366 aPTo

augusto Jorge rezende Hadad 7830046372 aPTo

ayrton Barradas da rocha 7830058135 aUSENTE

ayrton da rocha cabral 7830053987 aPTo

Bradley christian Sousa da Silva 7830036777 aPTo

Brenno Batista Martins 7830019754 aPTo

Bruno almeida da Silva 7830023029 aPTo

Bruno andrade Melo 7830015690 aPTo

Bruno costa Marinho 7830013637 aPTo

Bruno costa Pereira 7830049078 aPTo

Bruno dias de Souza 7830000842 aPTo

Bruno fernando duarte lima 7830048205 aPTo

Bruno ferreira dos Santos 7830002345 aPTo

Bruno Gabriel Martins de carvalho 7830033146 aPTo

Bruno lobão da Silva 7830043313 aPTo

Bruno Sampaio da Silva 7830051381 aPTo

caio césar frança félix 7830036238 aPTo

caio Matheus Silva Vale 7830025920 aPTo

caio Vicente Pimenta 7830015296 aPTo

carlos alberto abdon dos Santos Neto 7830005198 aPTo

carlos alberto Beckman de albuquerque 7830032944 aPTo

carlos alberto Macedo Baia Neto 7830059319 aPTo

carlos augusto albuquerque Granado de oliveira 7830019176 aPTo

carlos augusto rosas rego Barros Tabosa 7830001527 aPTo

carlos Eduardo durans Nogueira 7830027216 aUSENTE

carlos Henrique castro da Silva 7830058316 aPTo

carlos Henrique da costa Heidtmann 7830037711 aPTo

carlos ivan Pinheiro dos Santos Junior 7830031999 aPTo

christian ranieri rocha Moraes 7830026061 aPTo

claudio Henrique dias damasceno 7830039529 aPTo

clenilson Veiga da costa 7830004930 aPTo

daniel Bacha lopes 7830049652 aPTo

daniel lopes ribeiro Gomes 7830011749 aPTo

danilo charles fontel E Silva 7830040812 aPTo

danilson Simeão furtado 7830050476 aPTo

davi Malheiros Piquet 7830024815 aPTo

davi Misael do rego Barro 7830014472 aPTo

david Santos da Silva 7830025427 aPTo

denner rocha Quadros 7830017649 aPTo

dennyson alencar da Silva 7830032181 aPTo

deusdeth oliveira da Silva Junior 7830001946 aPTo

diego augusto da Silva rodrigues 7830024781 aPTo

dilton correa rodrigues 7830015550 aPTo

diogo Henrique Braga campos 7830031458 aPTo

douglas araujo oliveira de almeida 7830033812 aPTo

douglas de oliveira Pantoja 7830052956 aPTo

douglas Tiago da Silva Monteiro 7830010778 aPTo

Edelcio celio Korell Neto 7830022581 aPTo

Edinilson Tavares ferreira 7830032149 aPTo

Edivaldo cunha lima 7830039308 aPTo

Edivaldo Soares Gama Junior 7830038342 aPTo

Elias da Silva Soares 7830045264 aPTo

Elias lemos de almeida 7830048734 aPTo

Elias Tiago Pinheiro de Souza 7830048047 aPTo

Eliton lima rocha 7830026941 aPTo

Elizeu Magalhães ferreira da Silva 7830005842 aPTo

Emerson rodrigues  correa 7830037730 aPTo
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Emivaldo alves da Silva filho 7830051134 aPTo

Enzo Vitor feio rodrigues 7830008981 aPTo

Enzzo felipe dos Santos da costa 7830055897 aPTo

Erick rennan Teixeira Peres 7830036970 aPTo

Erivelton rosário do Nascimento 7830053120 aPTo

Ewerson Johan alves Waughan 7830029388 aPTo

Ewerton Kallel cardoso da Silva 7830046954 aPTo

Ewerton Valente rodrigues 7830023184 aPTo

fabio alex Silva conduru Junior 7830047571 aPTo

fabrício da Silva Bitencourt 7830008848 aPTo

felipe andrade fernandes 7830039283 aPTo

felipe costa da Gama 7830034942 aPTo

felipe d angelo da Silva do Vale 7830041856 aPTo

felipe lopes alves 7830029178 aPTo

felipe Matheus alves Santiago 7830054011 aPTo

felipe Pinheiro lopes 7830032598 aPTo

felipe ramos de Sousa 7830046828 aPTo

filipe Bernardo Magno reis dos Santos 7830048729 aPTo

filipe Jamisom Moura de castro 7830056184 aPTo

flavio lucas Martins cardoso 7830050864 aPTo

franck antônio Baía Bastos 7830052636 aPTo

fredson rodrigues Gomes Junior 7830003098 aPTo

Gabriel Batista Monteiro 7830007190 aPTo

Gabriel cardoso de Brito 7830002844 aPTo

Gabriel Kaleb Silva do Nascimento 7830034467 aPTo

Gabriel Mateus Xavier Barbosa 7830006865 aPTo

Gabriel rocha da Silva 7830039814 aPTo

Gabriel Teixeira cabral 7830020081 aPTo

Geanderson Souza reis 7830001390 aPTo

Geilson Gomes da Silva 7830025750 aPTo

George luis Souza Santos 7830041750 aPTo

Geovani da Silva Moraes 7830021811 aPTo

Giamberson Guimaraes damasceno 7830012991 aPTo

Gilmar Pereira da Silva 7830027196 aPTo

Gilvandro Jessé Moura Pereira 7830025350 aPTo

Girlan lucas da costa oliveira 7830033262 aUSENTE

Guilherme Barbosa Vieira 7830058549 aPTo

Guilherme cauã rodrigues da Silva 7830036916 iNaPTo

Guilherme lopes Tanimoto 7830008238 aPTo

Guilherme Silva ribeiro 7830017963 aPTo

Gustavo Gaspar rodrigues Nascimento 7830038240 aPTo

Gustavo Silva de Mesquita 7830032749 aPTo

Gutemberguy oliveira Borba 7830018067 aPTo

Hadriel ferreira do Nascimento 7830003116 aPTo

Hector Brenno da Silva cagni 7830014814 aPTo

Helder rodrigues campos 7830016527 aPTo

Hemerson ruan da Silva costa 7830017037 aPTo

Hendrick allan Gomes dos reis 7830044474 aPTo

Henrique Pereira de alencar 7830055463 aPTo

Hittallo de Sousa Moura arraz 7830032996 aPTo

Hugo Jordan Martins Pereira 7830055147 aPTo

iago andrey Pinto carneiro 7830033132 aPTo

iago Monteiro albuquerque 7830033369 aPTo

ian Estevam de Matos Silva 7830052345 aPTo

igor alexandre Pereira Gama 7830019237 aPTo

igor alves de Melo 7830021226 aPTo

iran de Jesus Sena lucas Junior 7830014361 aPTo

isaias Sousa carvalho 7830047303 aPTo

israel Baia do Nascimento 7830032617 aPTo

italo iberno almeida da cruz 7830017397 aPTo

italo lima da cunha 7830049143 aPTo

ivan da Silva Xavier 7830003003 aPTo

ivanderson cardoso Mescouto 7830019908 aPTo

Jackson Quintal de oliveira 7830011182 aPTo

Jayme Moreira ribeiro filho 7830043116 aPTo

Jean lucas Silva da Silva 7830008677 aPTo

Jean Michel Magalhaes da Silva 7830046290 aPTo

Jefferson Ruan Lopes De Aviz 7830045151 aPTo

Jerferson Pereira costa 7830004961 aPTo

Jhemerson lobato dos Santos 7830007964 aPTo

Jhonata Maico Paes Bezerra 7830052822 aPTo

Jhonatan Benjamim Sousa avelino 7830015573 aPTo

Jó lucindo rodrigues da conceição 7830053587 aUSENTE

Joanderson antonio da Silva Silva 7830027388 aPTo

João carlos Silva de assis 7830018805 aPTo

João da Silva lameira 7830041480 aPTo

João felipe Bandeira Moraes Trindade 7830006479 aPTo

Joao Henrique Moraes Brito 7830044101 aPTo

João Henrique Vieira dos Santos 7830043330 aPTo

João Marcos Silva lopes 7830048110 aUSENTE

João Pedro ferreira de carvalho 7830047766 aPTo

Joao rayel dos Santos alpaes 7830030460 aPTo

João ribeiro Meneses 7830017036 aPTo

Joao Victor cordeiro de castro 7830001184 aPTo

Joao Victor de Sa ferreira 7830034978 aPTo

João Victor lima de Souza 7830045540 aPTo

João Vitor de oliveira cruz 7830031059 aPTo

João Vítor reis Marques 7830042132 aPTo

João Vitor Soares cardoso 7830004008 aPTo

Joathan de Sousa lopes 7830029829 aPTo

Joel Gouvea de oliveira Júnior 7830015599 aPTo

Jonathan Geovany Barata cardoso 7830029010 aPTo

Jonathas ribeiro Barbosa 7830021123 aPTo

Jorge fernando Neves Nascimento 7830009992 aPTo

José alax Souza Gurjão 7830049996 aPTo

José américo ribeiro Neto 7830027634 aPTo

José antônio da Silva Júnior 7830019725 aPTo

José carlos Mendes Jaccoud filho 7830045845 aPTo

José felipe Gomes de Sousa 7830032229 aPTo

José Gabriel da Silva ignácio 7830049747 aPTo

José Gabriel da Silva rodrigues 7830053051 aPTo

José Henrique Silva Brito 7830046807 aPTo

Jose Marcelino de oliveira Junior 7830040057 aPTo

José rabelo de Sousa Neto 7830012424 aPTo

Jose rodrigo andrade da Silva 7830030769 aPTo

José Victor de andrade costa 7830009519 aPTo

Josimar dias de Sa Neto 7830038702 aPTo

Kalyander de aquino ramos 7830050470 aPTo

Keven Bryan rodrigues do Nascimento 7830003522 aPTo

Klelton Tiago oliveira cavalcante 7830000551 aPTo

Klelvy Modesto Pinheiro 7830041704 aPTo

leandro Santos lima 7830030834 aPTo

lee Junfan correa de andrade 7830016739 aPTo

leon Vitor cunha rodrigues 7830035717 aPTo

leonardo cordeiro Bandeira 7830024819 aPTo

leonardo da Silva Sodre 7830006816 aPTo

leonardo ferreira da Silva 7830012572 aPTo

leonardo Quintela cruz 7830035669 aPTo

luan Moreira araújo 7830029696 aPTo

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

lucas Borges Nunes 7830032660 aPTo

lucas campos do rosário 7830050719 aPTo

lucas cardoso Nogueira 7830050699 aPTo

lucas cezar carvalho da costa 7830016928 aPTo

lucas daniel ramos E Nunes 7830056130 aPTo

lucas de aviz oliveira 7830039096 aPTo

lucas de Matos ribeiro 7830055524 aPTo

lucas Eugênio Meireles 7830022107 aPTo

lucas felipe costa de Souza 7830042052 aPTo

lucas fernando ruy Secco cintra 7830028214 aPTo

lucas ferreira Tavares 7830041416 aUSENTE

lucas Gabriel Martins Moura 7830033361 aUSENTE

lucas Hara Melo costa 7830017996 aPTo

lucas Moraes andrade 7830037370 aPTo

lucas oliveira Santos 7830004950 aPTo

lucas Pereira andrade 7830048723 aPTo

lucas ruan de oliveira rodrigues 7830020530 aPTo

lucas Vinicios de oliveira Silva 7830045114 aPTo

lucas Vinicius Teixeira de abreu 7830003073 aPTo

luciano da cruz cavalcante 7830030237 aPTo

luciano Sales Pereira 7830007379 aPTo

luciano Soares Santos Junior 7830026283 aPTo

lucio clovis Barbosa da Silva Junior 7830055094 aPTo

luís felipe oliveira rêgo 7830032154 aPTo

luis fernando de Sousa colares 7830040215 aPTo

luis Pedro de Souza Nascimento Neto 7830058901 aUSENTE

luiz augusto Salgado da Silva 7830000840 aPTo

luiz Henrique Martins Modesto 7830006450 aPTo

luiz raimundo Mendes da Silva 7830051017 aPTo

Maciel de Souza dias 7830007106 aPTo

Maclean igor da Silva almeida 7830013408 aPTo

Magno Vitor Monteiro almeida 7830048355 aPTo

Maikon Gabriel Homem Matos 7830047567 aPTo

Maiky Bailão Sardinha 7830002982 aPTo

Manoel alves da Silva Junior 7830053749 aPTo

Manoel Henrique de Souza Mendes 7830040055 aPTo

Manoel Venancio Neto 7830054997 aPTo

Marcelo costa da Silva 7830023118 aPTo

Marcelo Matheus Silva dos Santos 7830000270 aPTo

Marcio Kenji rodrigues Naito 7830038408 aPTo

Márcio roberto Maia Pedreiro 7830001856 aPTo

Marco Jhonnatan lobato Marques 7830058696 aPTo

Marco roberto carvalho Bastos filho 7830048831 aPTo

Marcos alexandre das chagas Guedes 7830013696 aPTo

Marcos alves da Silva 7830041713 aPTo

Marcos aurelio ribeiro casseb 7830013234 aPTo

Marcos Vinicios Maia da cruz 7830044722 aPTo

Marcus Victor almeida campos 7830044322 aPTo

Mario Pinheiro Guedes filho 7830033071 aPTo

Marlo José ramalho lopes 7830055882 aPTo

Marlon ferreira dos Santos Silva 7830035158 aPTo

Marroni Souto de oliveira 7830004151 aPTo

Matanias da Silva oliveira 7830000190 aPTo

Mateus Bentes dos Santos 7830041358 aPTo

Mateus coelho franco 7830057413 aPTo

Mateus da Silva Mendonça 7830027457 aPTo

Mateus felipe Borges da Silva aleixo 7830007552 aPTo

Mateus leal Souza 7830022913 aPTo

Matheus  Queiroz costa 7830021205 aPTo

Matheus Bensaba da Silva 7830057530 aPTo

Matheus da Silva Santos de assis 7830042877 aPTo

Matheus farias da Silva 7830011046 aPTo

Matheus Henrique da cruz carvalho 7830024952 aPTo

Matheus Junio ribeiro Viana 7830044218 aPTo

Matheus luis Silva Gomes 7830007256 aPTo

Matheus Pamplona de Matos 7830003667 aPTo

Matheus Prado Sousa 7830013498 aPTo

Matheus Quaresma rodrigues 7830028779 aPTo

Matheus rodrigues Silva 7830033912 aPTo

Matheus Tavares Silva 7830029531 aPTo

Maurício ferreira Serra 7830045495 aPTo

Mauro cristhian Bras de lima 7830014172 aPTo

Mauro Gomes de Souza 7830039392 aPTo

Mawilson Pascoal de oliveira Bittencourt 7830056713 aPTo

Max Miller da Silva cavalcante 7830035595 aPTo

Max Vinicius araujo frança 7830042907 aPTo

Maykon Higino da Silva Maués 7830011222 aPTo

Messias Sardinha Goncalves 7830024941 aPTo

Miguel Pinheiro Neto 7830004130 aPTo

Murilo araujo costa 7830021759 aPTo

Murilo dias Veloso 7830040295 aPTo

Natanael Barbosa da costa Júnior 7830039218 aPTo

Nelson Paulo Martins de Queiroz Junior 7830054289 aPTo

Newton cavalcante Sales Junior 7830006119 aPTo

Niccolas Moraes Portacio 7830046001 aPTo

Nickson Suan Miranda Pinheiro 7830052790 aPTo

Nyelsen Paull Santos correa 7830010068 aPTo

odilon Pantoja da luz 7830040165 aPTo

onecimo augusto Pereira da costa 7830027567 aPTo

orivan Matos dos Santos Junior 7830041030 aPTo

osias Salustiano do Nascimento 7830009174 aPTo

Pablo Matias Nascimento 7830049804 aPTo

Paulo andre amaral coutinho 7830038781 aPTo

Paulo andré Pinto andrade 7830028225 aPTo

Paulo Kalebe Pontes ramos 7830036102 aPTo

Paulo Thiago Mesquita da Silva 7830043068 aPTo

Paulo Vitor durans Nogueira 7830003069 aPTo

Pedro arthur Vitor do Vale 7830032892 aPTo

Pedro coelho alves 7830018037 aPTo

Pedro felipe alves rocha 7830044162 aUSENTE

Pedro Henrique alves avelino 7830000686 aPTo

Pedro Henrique de Melo carneiro 7830003634 aPTo

Pedro Henrique ribeiro Marinho 7830005360 aPTo

Pedro Henrique Thomé da Silva 7830022621 aPTo

Pedro lucas Medeiros de Morais 7830009212 aPTo

Pedro Monteiro cardoso 7830009729 aPTo

Peterson de Souza oliveira 7830031374 aPTo

rafael Baia da rocha 7830002035 aPTo

rafael Martins de lima 7830050031 aPTo

rafael Miranda da cunha 7830028483 aPTo

rafael Vinicius almeida ribeiro 7830054930 aPTo

raniere da Silva leite 7830022469 aPTo

raphael Marçal da Silva 7830000033 aPTo

raylone Monteiro dos reis 7830017819 aPTo

renan amador de assis 7830038926 aPTo

renan Pinheiro de Souza fagundes 7830047856 aPTo

renato Sérgio Barbosa de Brito 7830008898 aPTo

rivaldo rodrigues Brito 7830029373 aPTo

roberto de Jesus Pinho 7830048514 aPTo
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robson da Silva Santana 7830009296 aPTo

robson dias Pantoja 7830059063 aPTo

robson lopes da Silva 7830018544 aUSENTE

robson Silva Sousa 7830037337 aPTo

rodrigo cunha lisboa 7830018668 aPTo

rodrigo do Nascimento Souza 7830018082 aPTo

rodrigo Maia da Silva 7830002343 aUSENTE

rodrigo Neves Gonçalves 7830038919 aPTo

rodrigo Teixeira Mamede da costa 7830039370 aPTo

ronald dos Santos Brandão 7830020711 aPTo

Samuel de castro Silva 7830051052 aPTo

Samuel Guimarães da costa 7830016100 aPTo

Samuel Pinheiro costa 7830029159 aPTo

Sanderson Kildere Sozinho carvalho 7830036343 aPTo

Saul Vinicius Galvão fernandes de Menezes 7830030995 aPTo

Saulo Henrique da Silva farias 7830051941 aPTo

Saulo Sales de Matos 7830040254 aPTo

Stanley Santiago coelho 7830058431 aPTo

Swamy lemos da fonseca 7830027973 aPTo

Tales Vinicius Travassos lopes Viana 7830050074 aPTo

Talles Miléo Santos E Silva 7830006960 aPTo

Talmo cunha de Sousa 7830004079 aPTo

Tarcisio de araujo Brito 7830039496 aPTo

Tássio lopes da Gama 7830021651 aPTo

Thaigus ribeiro dos Santos 7830001538 aPTo

Thailson da Silva costa 7830032761 aPTo

Thales Sílvio rodrigues do amaral 7830040052 aPTo

Thiago alves Nogueira 7830031915 aPTo

Thiago dos Santos cardoso 7830019393 aPTo

Thiago Gabriel Melo da Silva 7830019134 aPTo

Thiago Vinicius da Silva carvalho 7830004899 aPTo

Thierry da Silva ferreira 7830041630 aPTo

Tiago Silva dias 7830036397 aPTo

Vagner luiz Serrão Pantoja 7830008465 aPTo

Vagno Queiroz Martins 7830043406 aPTo

Vinicius alexandre da costa diniz 7830038898 aPTo

Vinicius araújo da luz 7830011801 aPTo

Vinícius Bastos Bezerra 7830019566 aPTo

Vinicius costa da Silva 7830043820 aPTo

Vinicius da Silva Serrao 7830051186 aPTo

Vinicius Pessoa dos Santos 7830043645 aPTo

Vinicius Santos Borges 7830015165 aPTo

Vitor aragão de Morais 7830012385 aPTo

Vytor dos Santos Tapajós 7830011262 aPTo

Wagner Henry cabral Pinto 7830020384 aPTo

Wagner Willian ferreira Boa Morte 7830028882 aPTo

Walisson Muniz Miranda 7830040115 aPTo

Walter Mendes de oliveira Neto 7830026229 aPTo

Walter Nelci dos Santos Moraes Junior 7830053982 aPTo

Wanderson diego Marinho oliveira 7830047772 aPTo

Weder Martins de arruda Junior 7830041849 aPTo

Wendel Bailão rodrigues Júnior 7830044116 aPTo

Wendel correa dos Santos 7830053074 aPTo

Wender Sanches de farias 7830050291 aPTo

Wheeler Souza Santos 7830006265 aPTo

Whenderson Gabriel Santos ferreira 7830041656 aPTo

Wylliam antonio coutinho florêncio 7830034653 aPTo

Yago Henrique Nunes Batista 7830032015 aPTo

Ygor Murilo Barbosa oliveira 7830038310 aPTo

201 - PraÇa BM

FeMiNiNo

Nome inscrição resultado

adriele lorena Gomes Magalhães 7830036232 aPTo

aleksandra do Socorro Marques Barreto 7830036354 aPTo

aline  Santos  abreu 7830001123 aPTo

amanda Marcely farias da Silva 7830007186 aPTo

ana Beatriz Pereira dos Santos 7830010266 aPTo

ana carolina Maués corrêa 7830046388 aPTo

ana luiza costa lobo 7830046912 aPTo

ana Paula Santos da rocha 7830047798 aPTo

aryadne Nunes Sousa 7830012229 aPTo

Beatriz de lima Moura 7830000202 aUSENTE

Bianca caroline Garcia Begot 7830004372 iNaPTo

Brenda de Souza Maia 7830053535 aUSENTE

Brenda Sabino Santos 7830021454 aPTo

Bruna lorrany rodrigues de Souza 7830039892 aPTo

camily Mirielly Gonçalves Barbosa 7830056709 aPTo

celyne Eyvi Brasil costa 7830019525 aPTo

danna Moraes alves 7830020618 aPTo

Edda oliveira lima 7830003731 aPTo

Edyvany Karoline cabral Silva 7830052787 aPTo

Elenizy raiany lima de Souza 7830039137 aPTo

Ester Gonçalves ribeiro Serra 7830000293 aPTo

Evelin Saemi Monteiro Yoshida 7830027271 aPTo

Evelyn Kelly da Silva Waughan 7830003391 aPTo

fabianne Silva de Jesus chaves 7830047741 aPTo

fernanda Heloiza Silva de Brito 7830047416 aPTo

fernanda Kelly de Jesus Gomes 7830043826 aPTo

Gabriela Souza de andrade 7830013751 aPTo

Gabriele de Nazare Pinheiro Pantoja 7830030433 aPTo

Gabrielle coelho fernandes 7830001724 aPTo

Giselle Vitoria Souza lucas 7830023218 aPTo

ianka cristine Benicio amador 7830027493 aPTo

Jackline rodrigues ferreira 7830046050 aPTo

Jamylle rafaelle Matos oliveira 7830035161 aPTo

Jéssica caporal almeida 7830029226 aPTo

Jessica Gabrielle Pinheiro rodrigues 7830027075 aPTo

Josiana Viana Santos 7830011465 aPTo

Jullienne Emilia costa dos Santos 7830008158 aPTo

Kamila Nayane imbelloni Martins 7830036848 aPTo

Kamily da Silva Santos 7830048445 aPTo

Karla Karoline Seabra Bezerra 7830048258 aPTo

Kryslla carla Pereira cunha costa 7830038085 aPTo

larissa Mariana ferreira Pontes 7830000423 aPTo

lídia rúbia Sardinha de Souza 7830029313 aPTo

liriel Waad Patroca 7830017662 aPTo

lorena Nunes de andrade raiol 7830057421 aPTo

luciana correa costa 7830038383 aPTo

ludmila coque Silva 7830023362 aPTo

Maria luiza Hamábily Silva fernandes 7830045776 aPTo

Meireane oliveira Sampaio 7830027076 aPTo

Micaelen carolaine Silva lima 7830024670 aPTo

Milena Mota de freitas 7830046574 aPTo

Natália costa lima 7830054974 aPTo

Nátally Said de lima 7830024756 aPTo

Nathally Karine aviz coelho 7830041932 aPTo
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Nayara Marques rodrigues 7830009107 aPTo

Patrícia Geandra freire caldas 7830055330 aPTo

Paula Thayna Soares lima 7830001768 aPTo

Priscilla de Souza Pamplona 7830042360 aPTo

Priscilla Jacob andrade 7830003366 aPTo

raissa Hellen amada carvalho 7830012519 aPTo

raynara de Nazaré coelho cardoso 7830002632 aPTo

rita adrielly dos Santos conceição 7830037120 aPTo

rosa Maria cunha alves 7830042230 aPTo

Sara adrielly Muniz figueiredo 7830057561 aPTo

Sarah christine da Silva Souza 7830033709 aPTo

Sarah Mesquita dos Santos 7830058630 aPTo

Sayuri Pereira conceição Martins 7830047311 aPTo

Suzi carolina Moraes rodrigues 7830045594 aPTo

Thaís fonseca de araújo 7830040209 aPTo

Thais luiza de almeida correa lima 7830038838 aPTo

Vanessa da Silva costa 7830039472 aPTo

Vivian Minary Uesugi 7830043744 aPTo

Vívian ribas Barros 7830037958 aPTo

Yrvana Pereira dos Santos Brito 7830040349 aPTo

GoVerNo do estado do ParÁ
corPo de BoMBeiros MiLitar do ParÁ

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo (sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 
ForMaÇÃo de PraÇas – cFP/cBMPa/2022

editaL N° 20 - cBMPa/sePLad, de 05 de oUtUBro de 2022
coNVocaÇÃo Para o teste de aVaLiaÇÃo FÍsica

o corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará (cBMPa) e a SEcrETaria 
dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), no uso de 
suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, 
seu anexo e demais disposições legais aplicáveis, TorNaM PÚBlico a 
coNVocaÇÃo Para o TESTE dE aValiaÇÃo fÍSica do coNcUrSo 
PÚBlico destinado à admissão ao curso de formação de Praças do corpo 
de Bombeiros Militar do Pará - cfP/cBMPa/2022, aberto pelo Edital nº 
01/2022, conforme as seguintes disposições:
art. 1° ficam convocados os candidatos inscritos ao cargo de Praça 
Bombeiro Militar, relacionados no aNEXo ÚNico deste Edital, para o Teste 
de avaliação física que será realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2022, 
na cidade escolhida pelo candidato no momento da inscrição, conforme 
previsão do Edital de abertura n° 01-cBMPa/SEPlad, Tabela 2.1, subitens 
2.10.1 e 2.10.2, sendo elas: altamira, Belém, itaituba, Marabá, redenção 
e Santarém, Estado do Pará.
i - Para conhecer o dia, horário e local de realização do Teste de avaliação 
física, o candidato deverá consultar o carTÃo dE iNforMaÇÃo do 
caNdidaTo Para o TESTE dE aValiaÇÃo fÍSica que estará disponível 
no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir das 15h do 
dia 10/10/2022. É rESPoNSaBilidadE do caNdidaTo VErificar E 
coMParEcEr ao local Na daTa E HorárioS PrÉ-dETErMiNadoS, 
SENdo PaSSÍVEl dE EliMiNaÇÃo EM caSo dE aTraSo.
ii - o candidato deverá comparecer ao local de prova com, no mínimo, 
30 (trinta) minutos de antecedência do horário fixado no CARTÃO DE 
iNforMaÇÃo do caNdidaTo Para o TESTE dE aValiaÇÃo fÍSica, com 
documento oficial de identificação com foto (original), com roupa e calçado 
apropriados para prática de atividades físicas e munido de atestado médico 
original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido 
nos últimos 15 (quinze) dias anteriores à data de realização dos testes. o 
atestado médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido 
em letra legível, com citação do nome por extenso do candidato, carimbo 
indicando o nome, número do crM e a assinatura do médico responsável 
por sua emissão.
iii - No atestado médico deverá constar, expressamente, que o candidato 
está apto a realizar o Teste de avaliação física ou a realizar exercícios 
físicos.
iV - o candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou que 
apresentar atestado médico onde não conste expressamente que o candidato 
está apto a realizar o Teste de avaliação física, ou a realizar exercícios 
físicos, será impedido de realizar os testes, sendo, consequentemente, 
eliminado do certame.
V - Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que 
impossibilitem a realização dos testes, ou que diminuam a capacidade física 
dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo concedido 
qualquer tratamento privilegiado, na forma dos parágrafos 2º e 4º do art. 
1º da lei Estadual nº 9.143 de 06 de novembro de 2020.
Vi – a candidata que se apresentar em situação GESTacioNal, 
impossibilitando a realização dos testes de avaliação física deverá, até o dia 
14/10/2022, requerer sua remarcação, apresentando declaração médica 
que comprove o estado de gravidez. a solicitação deverá ser enviada ao 
e-mail: candidato@institutoaocp.org.br.

art. 2º o candidato que descumprir qualquer uma das condições 
estabelecidas, ou apresentar-se fora da data e horário de convocação pré-
determinados no carTÃo dE iNforMaÇÃo do caNdidaTo Para o TESTE 
dE aValiaÇÃo fÍSica, será eliminado do concurso público.
i – Não haverá segunda chamada para realização do Teste de avaliação 
Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o 
atraso ou a ausência. o candidato que não comparecer ao local da prova, 
na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente 
eliminado do concurso, exceto a candidata grávida que terá o teste 
remarcado a critério da comissão.
ii - o Teste de avaliação física realizar-se-á, independente das adversidades 
físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma.
iii - Não será permitida a entrada e permanência de candidatos fora do seu 
horário de convocação, bem como de terceiros (acompanhantes), durante 
todo o período de realização do Teste de avaliação física, em quaisquer 
dependências do local de realização da fase.
iV - Será permitido aos candidatos o consumo de áGUa e aliMENToS, 
entre os intervalos das baterias de teste, no local de realização do Teste 
de avaliação física.
V - Não será permitida entrada de candidatos no local de realização das 
provas portando armas.
art. 3º o candidato convocado para o Teste de avaliação física deverá 
observar todo o disposto no item 14 do Edital de abertura nº 01/2022.
art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa
comandante-Geral-corpo de Bombeiros Militar do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo ÚNico
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MascULiNo

Nome inscrição

Abel Bonfim Dos Santos Junior 7830036490

abraão alcirley dos reis Pereira 7830051045

adler Yuri ferreira franco 7830006722

adrielisson Souza lopes 7830030482

adryan Henrique de Souza Barros 7830033390

adyson Henrique da costa Silva Picanço 7830036786

afonso akilla costa Viegas 7830006541

airton costa Bastos lopes 7830034242

alan Pereira de Miranda 7830025522

alan roger lima oliveira Junior 7830035043

alan Silva Santana Silva 7830025607

alecsander farias furtado 7830022793

alef de frança reis 7830046501

alessandro Jorge da luz Nascimento 7830050869

alex Yuri Pereira Varela 7830031144

alexandre Modesto oliveira dias 7830015223

alexsander carlos da costa costa 7830038590

alexsandro Baia corrêa 7830036110

alison Mateus da Silva alves 7830041506

alisson Silva de araújo 7830050240

allan Matos de lima 7830055241

allan Patrick da Silva Vitório 7830041757

allan rodrigo da Silva Souza 7830052388

allan Seabra Bezerra 7830047901

alvaro dias Veloso 7830040329

anderson abdon Santos da Silva 7830040104

anderson felipe de oliveira Barros 7830004811

andré lucas Saunders Moraes 7830031137

andré luiz Gomes lopes 7830007105

andrey Barbosa Pereira 7830006757

andrey ramon cunha Sarah 7830025815

antonio carlos dos reis Pantoja 7830050858

antonio Gabriel de Souza Santos 7830040325

antonio Jonhson da Silva Simões filho 7830028019

antonio Jorge Santana Teles 7830021797

antônio Pedro felipe Segundo 7830050724
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antonio raiol Palheta Junior 7830050362

antônio Sidnei Martins Nunes Júnior 7830036754

ariel Pereira Sampaio 7830032887

aroni ferreira Mulatinho Neto 7830032701

arthur Henrique amorim Pereira Pereira 7830032938

arthur laercio correa de Moraes 7830013649

arthur oliveira dos Santos 7830050788

arthur Pereira fernandes 7830044366

augusto Jorge rezende Hadad 7830046372

ayrton da rocha cabral 7830053987

Bradley christian Sousa da Silva 7830036777

Brenno Batista Martins 7830019754

Bruno almeida da Silva 7830023029

Bruno andrade Melo 7830015690

Bruno costa Marinho 7830013637

Bruno costa Pereira 7830049078

Bruno dias de Souza 7830000842

Bruno fernando duarte lima 7830048205

Bruno ferreira dos Santos 7830002345

Bruno Gabriel Martins de carvalho 7830033146

Bruno lobão da Silva 7830043313

Bruno Sampaio da Silva 7830051381

caio césar frança félix 7830036238

caio Matheus Silva Vale 7830025920

caio Vicente Pimenta 7830015296

carlos alberto abdon dos Santos Neto 7830005198

carlos alberto Beckman de albuquerque 7830032944

carlos alberto Macedo Baia Neto 7830059319

carlos augusto albuquerque Granado de oliveira 7830019176

carlos augusto rosas rego Barros Tabosa 7830001527

carlos Henrique castro da Silva 7830058316

carlos Henrique da costa Heidtmann 7830037711

carlos ivan Pinheiro dos Santos Junior 7830031999

christian ranieri rocha Moraes 7830026061

claudio Henrique dias damasceno 7830039529

clenilson Veiga da costa 7830004930

daniel Bacha lopes 7830049652

daniel lopes ribeiro Gomes 7830011749

danilo charles fontel E Silva 7830040812

danilson Simeão furtado 7830050476

davi Malheiros Piquet 7830024815

davi Misael do rego Barro 7830014472

david Santos da Silva 7830025427

denner rocha Quadros 7830017649

dennyson alencar da Silva 7830032181

deusdeth oliveira da Silva Junior 7830001946

diego augusto da Silva rodrigues 7830024781

dilton correa rodrigues 7830015550

diogo Henrique Braga campos 7830031458

douglas araujo oliveira de almeida 7830033812

douglas de oliveira Pantoja 7830052956

douglas Tiago da Silva Monteiro 7830010778

Edelcio celio Korell Neto 7830022581

Edinilson Tavares ferreira 7830032149

Edivaldo cunha lima 7830039308

Edivaldo Soares Gama Junior 7830038342

Elias da Silva Soares 7830045264

Elias lemos de almeida 7830048734

Elias Tiago Pinheiro de Souza 7830048047

Eliton lima rocha 7830026941

Elizeu Magalhães ferreira da Silva 7830005842

Emerson rodrigues  correa 7830037730

Emivaldo alves da Silva filho 7830051134

Enzo Vitor feio rodrigues 7830008981

Enzzo felipe dos Santos da costa 7830055897

Erick rennan Teixeira Peres 7830036970

Erivelton rosário do Nascimento 7830053120

Ewerson Johan alves Waughan 7830029388

Ewerton Kallel cardoso da Silva 7830046954

Ewerton Valente rodrigues 7830023184

fabio alex Silva conduru Junior 7830047571

fabrício da Silva Bitencourt 7830008848

felipe andrade fernandes 7830039283

felipe costa da Gama 7830034942

felipe d angelo da Silva do Vale 7830041856

felipe lopes alves 7830029178

felipe Matheus alves Santiago 7830054011

felipe Pinheiro lopes 7830032598

felipe ramos de Sousa 7830046828

filipe Bernardo Magno reis dos Santos 7830048729

filipe Jamisom Moura de castro 7830056184

flavio lucas Martins cardoso 7830050864

franck antônio Baía Bastos 7830052636

fredson rodrigues Gomes Junior 7830003098

Gabriel Batista Monteiro 7830007190

Gabriel cardoso de Brito 7830002844

Gabriel Kaleb Silva do Nascimento 7830034467

Gabriel Mateus Xavier Barbosa 7830006865

Gabriel rocha da Silva 7830039814

Gabriel Teixeira cabral 7830020081

Geanderson Souza reis 7830001390

Geilson Gomes da Silva 7830025750

George luis Souza Santos 7830041750

Geovani da Silva Moraes 7830021811

Giamberson Guimaraes damasceno 7830012991

Gilmar Pereira da Silva 7830027196

Gilvandro Jessé Moura Pereira 7830025350

Guilherme Barbosa Vieira 7830058549

Guilherme lopes Tanimoto 7830008238

Guilherme Silva ribeiro 7830017963

Gustavo Gaspar rodrigues Nascimento 7830038240

Gustavo Silva de Mesquita 7830032749

Gutemberguy oliveira Borba 7830018067

Hadriel ferreira do Nascimento 7830003116

Hector Brenno da Silva cagni 7830014814

Helder rodrigues campos 7830016527

Hemerson ruan da Silva costa 7830017037

Hendrick allan Gomes dos reis 7830044474

Henrique Pereira de alencar 7830055463

Hittallo de Sousa Moura arraz 7830032996

Hugo Jordan Martins Pereira 7830055147

iago andrey Pinto carneiro 7830033132

iago Monteiro albuquerque 7830033369

ian Estevam de Matos Silva 7830052345

igor alexandre Pereira Gama 7830019237

igor alves de Melo 7830021226

iran de Jesus Sena lucas Junior 7830014361

isaias Sousa carvalho 7830047303

israel Baia do Nascimento 7830032617

italo iberno almeida da cruz 7830017397
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italo lima da cunha 7830049143

ivan da Silva Xavier 7830003003

ivanderson cardoso Mescouto 7830019908

Jackson Quintal de oliveira 7830011182

Jayme Moreira ribeiro filho 7830043116

Jean lucas Silva da Silva 7830008677

Jean Michel Magalhaes da Silva 7830046290

Jefferson Ruan Lopes De Aviz 7830045151

Jerferson Pereira costa 7830004961

Jhemerson lobato dos Santos 7830007964

Jhonata Maico Paes Bezerra 7830052822

Jhonatan Benjamim Sousa avelino 7830015573

Joanderson antonio da Silva Silva 7830027388

João carlos Silva de assis 7830018805

João da Silva lameira 7830041480

João felipe Bandeira Moraes Trindade 7830006479

Joao Henrique Moraes Brito 7830044101

João Henrique Vieira dos Santos 7830043330

João Pedro ferreira de carvalho 7830047766

Joao rayel dos Santos alpaes 7830030460

João ribeiro Meneses 7830017036

Joao Victor cordeiro de castro 7830001184

Joao Victor de Sa ferreira 7830034978

João Victor lima de Souza 7830045540

João Vitor de oliveira cruz 7830031059

João Vítor reis Marques 7830042132

João Vitor Soares cardoso 7830004008

Joathan de Sousa lopes 7830029829

Joel Gouvea de oliveira Júnior 7830015599

Jonathan Geovany Barata cardoso 7830029010

Jonathas ribeiro Barbosa 7830021123

Jorge fernando Neves Nascimento 7830009992

José alax Souza Gurjão 7830049996

José américo ribeiro Neto 7830027634

José antônio da Silva Júnior 7830019725

José carlos Mendes Jaccoud filho 7830045845

José felipe Gomes de Sousa 7830032229

José Gabriel da Silva ignácio 7830049747

José Gabriel da Silva rodrigues 7830053051

José Henrique Silva Brito 7830046807

Jose Marcelino de oliveira Junior 7830040057

José rabelo de Sousa Neto 7830012424

Jose rodrigo andrade da Silva 7830030769

José Victor de andrade costa 7830009519

Josimar dias de Sa Neto 7830038702

Kalyander de aquino ramos 7830050470

Keven Bryan rodrigues do Nascimento 7830003522

Klelton Tiago oliveira cavalcante 7830000551

Klelvy Modesto Pinheiro 7830041704

leandro Santos lima 7830030834

lee Junfan correa de andrade 7830016739

leon Vitor cunha rodrigues 7830035717

leonardo cordeiro Bandeira 7830024819

leonardo da Silva Sodre 7830006816

leonardo ferreira da Silva 7830012572

leonardo Quintela cruz 7830035669

luan Moreira araújo 7830029696

lucas augusto lima dos Santos 7830000636

lucas Borges Nunes 7830032660

lucas campos do rosário 7830050719

lucas cardoso Nogueira 7830050699

lucas cezar carvalho da costa 7830016928

lucas daniel ramos E Nunes 7830056130

lucas de aviz oliveira 7830039096

lucas de Matos ribeiro 7830055524

lucas Eugênio Meireles 7830022107

lucas felipe costa de Souza 7830042052

lucas fernando ruy Secco cintra 7830028214

lucas Hara Melo costa 7830017996

lucas Moraes andrade 7830037370

lucas oliveira Santos 7830004950

lucas Pereira andrade 7830048723

lucas ruan de oliveira rodrigues 7830020530

lucas Vinicios de oliveira Silva 7830045114

lucas Vinicius Teixeira de abreu 7830003073

luciano da cruz cavalcante 7830030237

luciano Sales Pereira 7830007379

luciano Soares Santos Junior 7830026283

lucio clovis Barbosa da Silva Junior 7830055094

luís felipe oliveira rêgo 7830032154

luis fernando de Sousa colares 7830040215

luiz augusto Salgado da Silva 7830000840

luiz Henrique Martins Modesto 7830006450

luiz raimundo Mendes da Silva 7830051017

Maciel de Souza dias 7830007106

Maclean igor da Silva almeida 7830013408

Magno Vitor Monteiro almeida 7830048355

Maikon Gabriel Homem Matos 7830047567

Maiky Bailão Sardinha 7830002982

Manoel alves da Silva Junior 7830053749

Manoel Henrique de Souza Mendes 7830040055

Manoel Venancio Neto 7830054997

Marcelo costa da Silva 7830023118

Marcelo Matheus Silva dos Santos 7830000270

Marcio Kenji rodrigues Naito 7830038408

Márcio roberto Maia Pedreiro 7830001856

Marco Jhonnatan lobato Marques 7830058696

Marco roberto carvalho Bastos filho 7830048831

Marcos alexandre das chagas Guedes 7830013696

Marcos alves da Silva 7830041713

Marcos aurelio ribeiro casseb 7830013234

Marcos Vinicios Maia da cruz 7830044722

Marcus Victor almeida campos 7830044322

Mario Pinheiro Guedes filho 7830033071

Marlo José ramalho lopes 7830055882

Marlon ferreira dos Santos Silva 7830035158

Marroni Souto de oliveira 7830004151

Matanias da Silva oliveira 7830000190

Mateus Bentes dos Santos 7830041358

Mateus coelho franco 7830057413

Mateus da Silva Mendonça 7830027457

Mateus felipe Borges da Silva aleixo 7830007552

Mateus leal Souza 7830022913

Matheus  Queiroz costa 7830021205

Matheus Bensaba da Silva 7830057530

Matheus da Silva Santos de assis 7830042877

Matheus farias da Silva 7830011046

Matheus Henrique da cruz carvalho 7830024952

Matheus Junio ribeiro Viana 7830044218

Matheus luis Silva Gomes 7830007256
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Matheus Pamplona de Matos 7830003667

Matheus Prado Sousa 7830013498

Matheus Quaresma rodrigues 7830028779

Matheus rodrigues Silva 7830033912

Matheus Tavares Silva 7830029531

Maurício ferreira Serra 7830045495

Mauro cristhian Bras de lima 7830014172

Mauro Gomes de Souza 7830039392

Mawilson Pascoal de oliveira Bittencourt 7830056713

Max Miller da Silva cavalcante 7830035595

Max Vinicius araujo frança 7830042907

Maykon Higino da Silva Maués 7830011222

Messias Sardinha Goncalves 7830024941

Miguel Pinheiro Neto 7830004130

Murilo araujo costa 7830021759

Murilo dias Veloso 7830040295

Natanael Barbosa da costa Júnior 7830039218

Nelson Paulo Martins de Queiroz Junior 7830054289

Newton cavalcante Sales Junior 7830006119

Niccolas Moraes Portacio 7830046001

Nickson Suan Miranda Pinheiro 7830052790

Nyelsen Paull Santos correa 7830010068

odilon Pantoja da luz 7830040165

onecimo augusto Pereira da costa 7830027567

orivan Matos dos Santos Junior 7830041030

osias Salustiano do Nascimento 7830009174

Pablo Matias Nascimento 7830049804

Paulo andre amaral coutinho 7830038781

Paulo andré Pinto andrade 7830028225

Paulo Kalebe Pontes ramos 7830036102

Paulo Thiago Mesquita da Silva 7830043068

Paulo Vitor durans Nogueira 7830003069

Pedro arthur Vitor do Vale 7830032892

Pedro coelho alves 7830018037

Pedro Henrique alves avelino 7830000686

Pedro Henrique de Melo carneiro 7830003634

Pedro Henrique ribeiro Marinho 7830005360

Pedro Henrique Thomé da Silva 7830022621

Pedro lucas Medeiros de Morais 7830009212

Pedro Monteiro cardoso 7830009729

Peterson de Souza oliveira 7830031374

rafael Baia da rocha 7830002035

rafael Martins de lima 7830050031

rafael Miranda da cunha 7830028483

rafael Vinicius almeida ribeiro 7830054930

raniere da Silva leite 7830022469

raphael Marçal da Silva 7830000033

raylone Monteiro dos reis 7830017819

renan amador de assis 7830038926

renan Pinheiro de Souza fagundes 7830047856

renato Sérgio Barbosa de Brito 7830008898

rivaldo rodrigues Brito 7830029373

roberto de Jesus Pinho 7830048514

robson da Silva Santana 7830009296

robson dias Pantoja 7830059063

robson Silva Sousa 7830037337

rodrigo cunha lisboa 7830018668

rodrigo do Nascimento Souza 7830018082

rodrigo Neves Gonçalves 7830038919

rodrigo Teixeira Mamede da costa 7830039370

ronald dos Santos Brandão 7830020711

Samuel de castro Silva 7830051052

Samuel Guimarães da costa 7830016100

Samuel Pinheiro costa 7830029159

Sanderson Kildere Sozinho carvalho 7830036343

Saul Vinicius Galvão fernandes de Menezes 7830030995

Saulo Henrique da Silva farias 7830051941

Saulo Sales de Matos 7830040254

Stanley Santiago coelho 7830058431

Swamy lemos da fonseca 7830027973

Tales Vinicius Travassos lopes Viana 7830050074

Talles Miléo Santos E Silva 7830006960

Talmo cunha de Sousa 7830004079

Tarcisio de araujo Brito 7830039496

Tássio lopes da Gama 7830021651

Thaigus ribeiro dos Santos 7830001538

Thailson da Silva costa 7830032761

Thales Sílvio rodrigues do amaral 7830040052

Thiago alves Nogueira 7830031915

Thiago dos Santos cardoso 7830019393

Thiago Gabriel Melo da Silva 7830019134

Thiago Vinicius da Silva carvalho 7830004899

Thierry da Silva ferreira 7830041630

Tiago Silva dias 7830036397

Vagner luiz Serrão Pantoja 7830008465

Vagno Queiroz Martins 7830043406

Vinicius alexandre da costa diniz 7830038898

Vinicius araújo da luz 7830011801

Vinícius Bastos Bezerra 7830019566

Vinicius costa da Silva 7830043820

Vinicius da Silva Serrao 7830051186

Vinicius Pessoa dos Santos 7830043645

Vinicius Santos Borges 7830015165

Vitor aragão de Morais 7830012385

Vytor dos Santos Tapajós 7830011262

Wagner Henry cabral Pinto 7830020384

Wagner Willian ferreira Boa Morte 7830028882

Walisson Muniz Miranda 7830040115

Walter Mendes de oliveira Neto 7830026229

Walter Nelci dos Santos Moraes Junior 7830053982

Wanderson diego Marinho oliveira 7830047772

Weder Martins de arruda Junior 7830041849

Wendel Bailão rodrigues Júnior 7830044116

Wendel correa dos Santos 7830053074

Wender Sanches de farias 7830050291

Wheeler Souza Santos 7830006265

Whenderson Gabriel Santos ferreira 7830041656

Wylliam antonio coutinho florêncio 7830034653

Yago Henrique Nunes Batista 7830032015

Ygor Murilo Barbosa oliveira 7830038310

201 - PraÇa BM

FeMiNiNo

Nome inscrição

adriele lorena Gomes Magalhães 7830036232

aleksandra do Socorro Marques Barreto 7830036354

aline  Santos  abreu 7830001123

amanda Marcely farias da Silva 7830007186

ana Beatriz Pereira dos Santos 7830010266

ana carolina Maués corrêa 7830046388

ana luiza costa lobo 7830046912
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ana Paula Santos da rocha 7830047798
aryadne Nunes Sousa 7830012229
Brenda Sabino Santos 7830021454

Bruna lorrany rodrigues de Souza 7830039892
camily Mirielly Gonçalves Barbosa 7830056709

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

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

Gabriela Souza de andrade 7830013751
Gabriele de Nazare Pinheiro Pantoja 7830030433

Gabrielle coelho fernandes 7830001724
Giselle Vitoria Souza lucas 7830023218

ianka cristine Benicio amador 7830027493
Jackline rodrigues ferreira 7830046050

Jamylle rafaelle Matos oliveira 7830035161
Jéssica caporal almeida 7830029226

Jessica Gabrielle Pinheiro rodrigues 7830027075
Josiana Viana Santos 7830011465

Jullienne Emilia costa dos Santos 7830008158
Kamila Nayane imbelloni Martins 7830036848

Kamily da Silva Santos 7830048445
Karla Karoline Seabra Bezerra 7830048258

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

liriel Waad Patroca 7830017662
lorena Nunes de andrade raiol 7830057421

luciana correa costa 7830038383
ludmila coque Silva 7830023362

Maria luiza Hamábily Silva fernandes 7830045776
Meireane oliveira Sampaio 7830027076

Micaelen carolaine Silva lima 7830024670
Milena Mota de freitas 7830046574

Natália costa lima 7830054974
Nátally Said de lima 7830024756

Nathally Karine aviz coelho 7830041932
Nayara Marques rodrigues 7830009107

Patrícia Geandra freire caldas 7830055330
Paula Thayna Soares lima 7830001768

Priscilla de Souza Pamplona 7830042360
Priscilla Jacob andrade 7830003366

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

rosa Maria cunha alves 7830042230

Sara adrielly Muniz figueiredo 7830057561

Sarah christine da Silva Souza 7830033709

Sarah Mesquita dos Santos 7830058630

Sayuri Pereira conceição Martins 7830047311

Suzi carolina Moraes rodrigues 7830045594
Thaís fonseca de araújo 7830040209

Thais luiza de almeida correa lima 7830038838
Vanessa da Silva costa 7830039472

Vivian Minary Uesugi 7830043744

Vívian ribas Barros 7830037958

Yrvana Pereira dos Santos Brito 7830040349

Protocolo: 861701

..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

distrato de serVidor teMPorÁrio
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
ato: Termo de distrato
data de admissão: 20/06/2018
Término Vínculo: 03/10/2022
Motivo: rescisão contratual
Nome do Servidor cargo do Servidor Temporário
Mara dENiSE oliVEira lEao
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ordenador: WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral da Polícia civil

Protocolo: 861169

.

.

diÁria
.

Portaria Nº: 02689/2022 - dGPc/od/drF 
de 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1249388, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa Ma-
RIA DO PARÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ELEIÇÕES, no período 
de 03/10/2022 a 06/10/2022;

1. iPc Eric MarcoS NUNES caValcaNTE - MaT: 5332630
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc WaSHiNGToN lUiS SaNcHES dE arrUda filHo - MaT: 57192809
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. dPc WElliNGToN MoNTEiro do ValE SoUSa - MaT: 5966680
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc carloS MarTiNS da SilVa - MaT: 5234336
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02690/2022 - dGPc/od/drF 
de 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221230793, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTaNa 
DO ARAGUAIA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 03/10/2022 a 09/10/2022;

1. adM rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES - MaT: 3159264
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

2. aGMEc JoSE JacKSoN caSTro crUZ - MaT: 71862
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02691/2022 - dGPc/od/drF 
de 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1258338, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
BÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 03/10/2022 a 
07/10/2022;

1. EPc Maria criSTiNa cardoSo dE aNdradE - MaT: 54184106
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. dPc lUiS GUilHErME NaVarro XaViEr - MaT: 5808065
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. iPc NilSoN PaNToJa dE VaScoNcEloS JUNior - MaT: 5704219
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. iPc rUi PErEira doS SaNToS - MaT: 5411866
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo 
rEaiS E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02692/2022 - dGPc/od/drF 
de 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1255649, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaUaPE-
BAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 03/10/2022 
a 07/10/2022;

1. EPc fadia SoUSa fEliX NaUar - MaT: 5940340
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. iPc MariaNa ToMaZ MacEdo BaSToS - MaT: 5940078
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. dPc TaiNaN MElo carQUEiJa MoNTEiro - MaT: 5940510
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. dPc MarcElo ZaP BErToNcEllo - MaT: 5940482
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

5. iPc NaTalia dE MacEdo GUrGEl SoarES - MaT: 5940251
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

6. EPc rENaTa PiMENTEl daNTaS - MaT: 57233677
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
7. iPc JoSE riBaMar corrEa rodriGUES - MaT: 5693543
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

8. iPc faBio GoNcalVES coSTa - MaT: 57233558
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 7,596.16 ( SETE Mil, QUiNHENToS E NoVENTa E SEiS rEaiS 
E dEZESSEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02693/2022 - dGPc/od/drF 
de 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1262116, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SENador 
JOSÉ PORFÍRIO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
03/10/2022 a 06/10/2022;

1. dPc ricardo ViEira dE liMa - MaT: 5940994
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc claYToN JEaNNE droSdoSKY SaNToS - MaT: 57203977
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02694/2022 - dGPc/od/drF 
de 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221230793, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTaNa 
DO ARAGUAIA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 03/10/2022 a 09/10/2022;

1. iPc dENYS HErlYN PENEdo BESSa - MaT: 57233585
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02695/2022 - dGPc/od/drF 
de 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1263712, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rio dE Ja-
NEIRO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 02/10/2022 
a 16/10/2022;

1. dPc WaNEY fraNca alEXaNdrE - MaT: 5940485
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 1, ToTal: r$ 7,089.88)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 7,089.88 ( SETE Mil, oiTENTa E NoVE rEaiS E oiTENTa E 
oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da di-
ligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02696/2022 - dGPc/od/drF 
de 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221259312, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM cUrSoS dE aPErfEiÇoaMENTo, no 
período de 03/10/2022 a 07/10/2022;

1. dPc roSiNara SaNToS dE aBrEU - MaT: 5826160
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02697/2022 - dGPc/od/drF 
de 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221241927, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo fÉ-
LIX DO XINGU, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
03/10/2022 a 08/10/2022;

1. EPc alEXSaNdro raMoS daNTaS - MaT: 5940137
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. iPc VicTor do VallE rEHEM - MaT: 5940240
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02698/2022 - dGPc/od/drF 
de 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221127109, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo fÉ-
LIX DO XINGU, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
03/10/2022 a 11/10/2022;

1. dPc lUciaNo frEiTaS faria - MaT: 5914074
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 8, ToTal: r$ 1,899.04)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02699/2022 - dGPc/od/drF 
de 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221264636, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SalVa-
TERRA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
01/10/2022 a 06/10/2022;

1. iPc lUiZ arlaN dE alMEida coSTa - MaT: 5887054
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
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rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02700/2022 - dGPc/od/drF 
de 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETUBa, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
30/09/2022 a 03/10/2022;

1. adM VirlaNdE PErEira foNSEca - MaT: 55207958
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. adM GlEiSE lUcia SaNToS NaZarE - MaT: 5942655
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. adM JoBErTo dE JESUS BriTo PErEira - MaT: 54185830
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02701/2022 - dGPc/od/drF 
de 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 30/09/2022 a 03/10/2022;

1. MPc EdiEl fraNciSco BarBoSa BiTENcoUrT - MaT: 5463556
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02702/2022 - dGPc/od/drF 
de 03 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1271159, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
BÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 03/10/2022 a 
08/10/2022;

1. iPc rUTiNaldo PoNTES dE SoUSa - MaT: 54188918
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. iPc rafaEl carValHo GUiMaraES - MaT: 5941051
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. EPc aNToNio SErGio da coSTa aNJoS JUNior - MaT: 5940008
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
4. iPc THiaGo JoSE do NaSciMENTo daVid - MaT: 5940019
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

5. iPc dENilSoN dE SoUZa caldaS - MaT: 5841259
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

6. iPc rUBENS ValoiS fErrEira doS SaNToS JUNior - MaT: 5940239
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

7. dPc MaNoEl faUSTo BUlcao cardoSo NETo - MaT: 57225020
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

8. iPc PaUlo Marcio da SilVa araGao - MaT: 8400702
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 9,495.20 ( NoVE Mil, QUaTrocENToS E NoVENTa E ciNco 
rEaiS E ViNTE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Protocolo: 861273
Portaria Nº: 02668/2022 - dGPc/od/drF 

de 28 de seteMBro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221222806, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TErra 
ALTA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 28/09/2022 
a 29/09/2022;

1. dPc JaNaiNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - MaT: 57192815
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

2. EPc SaNdro WaGNEr dE oliVEira MoNTEiro - MaT: 5913798
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

3. EPc aNdrEa da SilVa TErra - MaT: 5825989
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 501.15 ( QUiNHENToS E UM rEaiS E QUiNZE cENTaVoS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02669/2022 - dGPc/od/drF 
de 28 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1249387, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 28/09/2022 a 
29/09/2022;

1. iPc MarNilSoN JoSE dE SoUSa raBElo - MaT: 5609747
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. dPc flaVio carloS dE MEirElES - MaT: 5940390
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc daNiEl MENdoNca GoMES - MaT: 700649
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02670/2022 - dGPc/od/drF 
de 28 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1249163, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVo 
REPARTIMENTO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
28/09/2022 a 04/10/2022;

1. EPc MarcoS aNToNio aMoriM lEMoS - MaT: 5940351
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

2. dPc aNToNio Mororo JUNior - MaT: 5940429
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

3. iPc aYala EdUardo SalaZar - MaT: 5967023
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
4. dPc VaNNir WaGNEr fErNaNdES SoUSa - MaT: 5966458
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
5. EPc JUScEliNo MEira TEiXEira JUNior - MaT: 5940325
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

6. iPc faBio MarTiNS da SilVa - MaT: 5854040
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

7. EPc EdVaNE SilVa doS SaNToS - MaT: 5940263
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

8. iPc SilaS cHaVES aPiNaGES - MaT: 57200175
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

9. iPc GUSTaVo BorGES da SilVa - MaT: 5940163
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 12,818.52 ( doZE Mil, oiTocENToS E dEZoiTo rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02671/2022 - dGPc/od/drF 
de 28 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1249176, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aca-
RÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 28/09/2022 a 
29/09/2022;

1. iPc EliaS fErrEira Baia - MaT: 54193328
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc WENdEll GoNÇalVES rocHa - MaT: 5966310
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc fraNcirlEi PirES TEiXEira - MaT: 8400740
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. dPc MHoaB KHaYaN aZEVEdo liMa - MaT: 5914157
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02672/2022 - dGPc/od/drF 
de 29 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221242703, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTarÉM, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
29/09/2022 a 30/09/2022;

1. iPc dENYS HErlYN PENEdo BESSa - MaT: 57233585
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02673/2022 - dGPc/od/drF 
de 29 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1240660, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 29/09/2022 a 
30/09/2022;

1. dPc Erir riBEiro coSTa NETo - MaT: 5940536
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc BrUNo dE caSTro alVES - MaT: 57194807
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc SErGio JorGE liMa dE SoUZa - MaT: 5940159
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. EPc aMaNda SoarES daNTaS faria - MaT: 5940076
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02674/2022 - dGPc/od/drF 
de 30 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1262105, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 30/09/2022 a 02/10/2022;

1. daS oSValdo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946727
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. adM alaNNa Maia rodriGUES - MaT: 5964524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02675/2022 - dGPc/od/drF 
de 30 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1252455, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MocaJU-
BA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 30/09/2022 a 
03/10/2022;

1. iPc JoSE roBErTo do rEGo fErrEira - MaT: 5858984
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02676/2022 - dGPc/od/drF 
de 30 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1249269, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iTaiTUBa, 
a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ELEIÇÕES, no período de 30/09/2022 
a 03/10/2022;

1. iPc Marco aNToNio SENa cHaGaS - MaT: 5411017
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc daNiEl PaiVa PiNTo - MaT: 6402524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc JorGE SErGio BaNdEira dE oliVEira - MaT: 5913867
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. MPc MaUro MiraNda caMPoS - MaT: 5600693
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02677/2022 - dGPc/od/drF 
de 30 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1249424, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iGara-
PÉ-MIRI, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ELEIÇÕES, no período de 
30/09/2022 a 03/10/2022;

1. iPc diEGo da coSTa - MaT: 5966313
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc EliEl dE SoUZa oliVEira - MaT: 5966445
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc aNGElo fErrEira MarTiNS - MaT: 5913855
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc JoEldEr aNdradE dE caMPoS - MaT: 5966393
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02678/2022 - dGPc/od/drF 
de 30 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1249160, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoS-
QUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ELEIÇÕES, no 
período de 01/10/2022 a 03/10/2022;

1. iPc fErNaNdo aNdrE rEiS daMaScENo - MaT: 5913830
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2.5, ToTal: r$ 417.63)

2. iPc PEdro HENriQUE PacHEco - MaT: 5940144
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2.5, ToTal: r$ 417.63)

3. iPc roMario liMa GoNcalVES - MaT: 5940096
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2.5, ToTal: r$ 417.63)

4. EPc faBio lUiS araUJo NoroNHa - MaT: 57233565
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2.5, ToTal: r$ 417.63)

5. iPc SErGio MUrillo aBrEU da SilVa - MaT: 5913925
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2.5, ToTal: r$ 417.63)
6. iPc EMilio dE QUadroS PEiNado JUNior - MaT: 5876940
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2.5, ToTal: r$ 417.63)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,505.78 ( doiS Mil, QUiNHENToS E ciNco rEaiS E SETEN-
Ta E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02679/2022 - dGPc/od/drF 
de 30 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1249194, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de alTaMira, 
a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ELEIÇÕES, no período de 01/10/2022 
a 04/10/2022;
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1. iPc aUGUSTo cEZar loPES do NaSciMENTo - MaT: 5122848
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc doUGlaS coElHo da PaiXao - MaT: 5940021
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc VicTor HUGo carValHo MoNTEiro da SilVa - MaT: 5966758
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc roMUlo araUJo rodriGUES - MaT: 5940127
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02680/2022 - dGPc/od/drF 
de 30 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1211320, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Trai-
RÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 01/10/2022 
a 04/10/2022;

1. iPc oSValdo faraco MaciEl - MaT: 5520401
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc HElio cHaVES laMEira - MaT: 5913861
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. EPc Joao carloS caMPoS lEME dE oliVEira - MaT: 5940262
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
4. dPc MardNES TiaGo SoUSa raBElo - MaT: 5234581

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02681/2022 - dGPc/od/drF 
de 30 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1249323, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MÃE 
DO RIO, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ELEIÇÕES, no período de 
02/10/2022 a 05/10/2022;

1. iPc WENdSoN lEoN TiaGo fraZao riBEiro - MaT: 5940108
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc Joao flaVio da SilVa SaNToS - MaT: 57222425
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc JoSE clEViS da SilVa - MaT: 5940053
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
4. iPc JoSE aUGUSTo loUrEiro raUliNo - MaT: 57199540
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02682/2022 - dGPc/od/drF 
de 30 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1262195, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ÓBi-
DOS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 30/09/2022 
a 01/10/2022;

1. EPc carloS rafaEl NErY SilVa - MaT: 5940156
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc EliaS cElESTiNo cirQUEira - MaT: 5940155
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02683/2022 - dGPc/od/drF 
de 30 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1262188, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oUrÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 30/09/2022 a 
30/09/2022;

1. EPc BEaTriZ YUMi SaKai daciEr loBaTo - MaT: 5924761
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
2. iPc lUiZ oTaVio QUarESMa dE lEMoS - MaT: 5858976

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
3. EPc lUiZ VicTor SaNToS frEiTaS - MaT: 5966516

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
4. iPc GUSTaVo foNTENElE BriTo SoarES - MaT: 57223528
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

5. iPc THiaGo fErrÃo ScHffEr - MaT: 5966752
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 593.45 ( QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS E QUarENTa 
E ciNco cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02684/2022 - dGPc/od/drF 
de 30 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SENador JoSÉ PorfÍ-
RIO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 30/09/2022 a 
01/10/2022;

1. iPc ElQUiaS fErrEira da SilVa - MaT: 57231802
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02685/2022 - dGPc/od/drF 
de 30 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221262807, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de áGUa aZUl 
DO NORTE, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no 
período de 03/10/2022 a 08/10/2022;

1. daS aNa caroliNa lira doS SaNToS aMaNaJaS - MaT: 5893614
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. aGarTPraT adEMir JoSE da SilVa - MaT: 69833
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02686/2022 - dGPc/od/drF 
de 30 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221263369, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cUrra-
LINHO, a fim de realizar EXPEdiÇÃo dE docUMENToS, no período de 
01/10/2022 a 06/10/2022;

1. daS HiGor rodriGUES GUiMaraES da SilVa - MaT: 5937175
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. adM MarciaNE dE SoUSa BarBoSa - MaT: 5313899
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 02687/2022 - dGPc/od/drF 
de 30 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221263153, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SalVa-
TERRA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
01/10/2022 a 06/10/2022;

1. adM SaNdra SUElY fEio cUNHa - MaT: 5942613
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
2. adM Maria NorMa da SilVa GUrJao MaToS - MaT: 57444
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. aP Maria criSTiNa diaS MicHEloN - MaT: 5107458
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02688/2022 - dGPc/od/drF 
de 30 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1257795, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no 
período de 02/10/2022 a 08/10/2022;

1. dPc aNdrEZa SoUZa alVES - MaT: 57192696
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Protocolo: 861242

.

.

oUtras MatÉrias
.

 LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis

ÓrGÃo: PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ

 
Parecer
a comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela PorTaria Nº 
221/2021 realizou visita às instalações da UNidadE dE PaTriMÔNio para 
identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados 
no processo nº 2022/1265502 constatando, após avaliação, o estado atual 
em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:
 

Nº de 
ordeM Nº do rP descriÇÃo do BeM sitUaÇÃo do 

BeM recoMeNdaÇÃo

1 17426 MoNiTor dE VidEo lcd,17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
2 22439 MoNiTor dE VidEo lcd,17`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
3 29583 coMPUTador QUad corE,3.1GHZ,4GB raM iNSErVÍVEl doaÇÃo
4 33736 coMPUTador QUad corE,3.1GHZ,4GB raM iNSErVÍVEl doaÇÃo
5 35961 coMPUTador 4 Ncl., 3.1GHZ, cH 6MB, 4 GB iNSErVÍVEl doaÇÃo
6 36432 coMPUTador QUad corE,3.1GHZ,4GB raM iNSErVÍVEl doaÇÃo

7 46461 MoNiTor lEd 21,5``,WidE,iPS,aNTirrEfl.,f.
Hd- iNSErVÍVEl doaÇÃo

8 100115 NoBrEal 0,7KVa, SENoidal, BiVolT, oN liNE iNSErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 861350
LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis

 

ÓrGÃo: PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ
 
Parecer
a comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela PorTaria Nº 
221/2021 realizou visita às instalações da UNidadE dE PaTriMÔNio para 
identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados 
no processo nº 2022/1210504 constatando, após avaliação, o estado atual 
em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:

Nº de 
ordeM Nº do rP descriÇÃo do BeM sitUaÇÃo do 

BeM recoMeNdaÇÃo

1 14930 coNdicioNador dE ar SPliT, 18.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
2 22120 coNdicioNador dE ar SPliT, 12.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
3 23485 coNdicioNador dE ar SPliT, 48.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
4 25113 coNdicioNador dE ar SPliT, 7.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
5 28884 PolTroNa EST., ESP.alTo, rEcliN., c/Braco, iNSErVÍVEl doaÇÃo
6 30253 coNdicioNador dE ar SPliT, 18.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
7 30260 coNdicioNador dE ar SPliT, 18.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
8 30274 coNdicioNador dE ar SPliT, 18.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
9 30299 coNdicioNador dE ar SPliT, 18.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
10 30315 coNdicioNador dE ar SPliT, 18.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
11 30378 coNdicioNador dE ar SPliT, 24.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
12 30384 coNdicioNador dE ar SPliT, 24.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
13 30964 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a.rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

14 35850 coNdicioNador dE ar SPliT, Hi-Wall, 
12.000 iNSErVÍVEl doaÇÃo

15 50293 coMPUTador 4 Ncl., 3.4GHZ,cH 6 MB, 4GB iNSErVÍVEl doaÇÃo

16 51270 coNdicioNador dE ar SPliT, Hi-Wall, 
12.000 iNSErVÍVEl doaÇÃo

17 51841 coNdicioNador dE ar SPliT, Hi-Wall, 
24.000 iNSErVÍVEl doaÇÃo

18 59360 coNdicioNador dE ar SPliT, Hi-Wall, 
18.000 iNSErVÍVEl doaÇÃo

19 59511 coNdicioNador dE ar SPliT, Hi-Wall, 
24.000 iNSErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 861351
  LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis

 

ÓrGÃo: PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ
 
Parecer
a comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela PorTaria Nº 
221/2021 realizou visita às instalações da UNidadE dE PaTriMÔNio para 
identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados 
no processo nº 2022/1209516 constatando, após avaliação, o estado atual 
em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:
 

Nº de 
ordeM Nº do rP descriÇÃo do BeM sitUaÇÃo do 

BeM recoMeNdaÇÃo

1 15810 coNdicioNador dE ar 10.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
2 15894 coNdicioNador dE ar 10.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
3 15895 coNdicioNador dE ar 10.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
4 15898 coNdicioNador dE ar 10.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo
5 17240 arMario dE Mad., 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo, iNSErVÍVEl doaÇÃo
6 17241 arMario dE Mad., 2 PorTaS, 1 PraT., BaiXo, iNSErVÍVEl doaÇÃo
7 33890 MoNiTor dE VidEo lcd, 20`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
8 45780 NoBrEaK0,7KVa iNSErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 861354

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

iNstaUraÇÃo da siNdicÂNcia acUsatÓria Nº 003/2022
Portaria N.º 021/2022 – correGedoria da PcP, de 29 
setembro de 2022. a corregedora da PcP, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela lei nº 9.382, de 24 de março de 2021 
e suas alterações;coNSidEraNdo que é dever deste setor correicional 
promover a sua apuração imediata, nos termos do art. 199 da lei 5810 de 
24 de janeiro de 1994. coNSidEraNdo o termo de denúncia constante no 
PaE 2022/884357. coNSidEraNdo o despacho de folhas 21. rESolVE: 
art. 1º. iNSTaUrar a Sindicância acusatória nº. 003/2022 em face do ser-
vidor identificado às folhas 21, para apurar os fatos constantes no processo 
E-protocolo 2022/1253814. art. 2º – dESiGNar a servidora rejane Nazaré 
cunha dorea, Perita criminal, matrícula funcional 771619/2 e o Edésio de 
freitas lima, Perito criminal, matrícula funcional 5833892/1, todos ocu-
pantes de cargo efetivo, para sob a presidência do primeiro, constituírem 
a comissão de Sindicância acusatória nº 003/2022, em face do servidor 
conforme despacho. art. 3º – fixar para conclusão dos trabalhos, o pra-
zo de 30 (trinta) dias úteis, admitida a prorrogação por igual prazo ou a 
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continuidade excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o 
esclarecimento dos fatos, com envio do relatório final a autoridade julga-
dora. art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor, na data da sua publicação. 
registra-se, Publica-se e cumpra-se. daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa 
GUERRA - Corregedora da Polícia Científica do Pará.

Protocolo: 861601

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 291/22-GaB/dGPcP de 04 de oUtUBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, a lei nº 6.282 de 19.01.00 e 
o Processo n°2022/1220069.
r E S o l V E:
designar a servidora Maria do Socorro dE JESUS oliVEira dE al-
MEida, Perito criminal, matrícula n°3228843/2, para responder pela Ge-
rência do Núcleo de Engenharia aplicada, GEP-daS-011.2, no período de 
11.11.2022 a 10.12.2022, em virtude de férias do titular do cargo. (Márcia 
de Nazaré Barbosa de Sá, Mf:5130204/2).
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 04 de outubro de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 861223

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 735/ 2022 
HiNToN BarroS cardoSo JÚNior 
MaTrÍcUla: 5205255/1 
carGo: Médico legista
cidadE: caMPiNaS/SP
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 16/05/2022 a 21/05/2022 
oBJETiVo: ParTiciPar do XXVi coNGrESSo NacioNal dE 
criMiNaliSTica .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1747/ 2022 
JorGE lUiZ coNcEiÇÃo rodriGUES 
MaTrÍcUla: 57195375/1
carGo: Motorista
cidadE: SÃo fEliX do XiNGÚ - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 16/08/2022 a 19/08/2022 
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 861579

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 287/22-GaB/dGPcP de 04 de oUtUBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, e a lei nº 6.282 de 19.01.00.
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 dias de gozo de férias aos servidores: JoSÉ alBErTo Sil-
Va dE Sá, Perito criminal, matrícula n°5832179/1 e Márcia dE NaZarÉ 
BarBoSa dE Sá, Perito criminal, matrícula n°5130204/2, no período de 
11.11.2022 a 10.12.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 04 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 861212

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 286/22-GaB/dGPcP de 04 de oUtUBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2022/1257210.
r E S o l V E:
SUSPENdEr o gozo de férias do servidor JoilSoN roBErTo GUiMarÃES 
SilVa, Perito criminal, matrícula n°57194226/3, no período de 01.10.2022 
a 10.10.2022, concedida pela Portaria N°250/2022-GaB/dGPcP de 
29.08.2022, publicada no doE nº 35.098 de 31.08.2022, para posterior 
gozo.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 04 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 861208

Portaria N° 288/22-GaB/dGPcP de 04 de oUtUBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2022/1265845.
r E S o l V E:
TraNSfErir o gozo de férias da servidora TErESiNHa daMaScENo MoN-
TEiro, Perito criminal, matrícula n°5847249/1, no período de 01.11.2022 
a 30.11.2022, concedida pela Portaria N°282/2022-GaB/dGPcP de 
29.09.2022, publicada no doE nº 35.136 de 30.09.2022, para o período 
de 03.11.2022 a 02.12.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 04 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 861214
Portaria N° 289/22-GaB/dGPcP de 04 de oUtUBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2022/1265900.
r E S o l V E:
TraNSfErir o gozo de férias do servidor adalBErY rodriGUES dE caS-
Tro, Perito criminal, matrícula n°5839645/1, no período de 01.11.2022 
a 30.11.2022, concedida pela Portaria N°282/2022-GaB/dGPcP de 
29.09.2022, publicada no doE nº 35.136 de 30.09.2022, para o período 
de 03.11.2022 a 02.12.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 04 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 861219
Portaria N° 284/22-GaB/dGPcP de 04 de oUtUBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, e a lei nº 6.282 de 19.01.00.
r E S o l V E:
EXclUir da PorTaria Nº 282/22 de 29.09.2022-GaB/dGPcP, publicado no 
doE nº 35.136 de 30.09.2022, que trata de férias, os nomes dos servidores 
relacionados abaixo:
José alberto Silva de Sá, Perito criminal, matrícula n°5832179/1;
Márcia de Nazaré Barbosa de Sá, Perito criminal, matrícula n°5130204/2.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 04 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 861201
Portaria N° 285/22-GaB/dGPcP de 04 de oUtUBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, e a lei nº 6.282 de 19.01.00.
r E S o l V E:
EXclUir da PorTaria Nº 282/22 de 29.09.2022-GaB/dGPcP, 
publicado no doE nº 35.136 de 30.09.2022, que trata de férias, o nome 
da servidora rEGiNa coEli lira da coNcEiÇÃo, Perito criminal, matrícula 
nº5190835/2.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 04 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 861205

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 4262/2022-dG/cGP, de 05/10/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXoNErar a senhora liliaN dE NaZarÉ oliVEira da coNcEiÇÃo, do 
cargo em comissão, daS-03, de Gerente da circunscrição regional de 
Trânsito “B” de Ananindeua.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 06/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 4263/2022-dG/cGP, de 05/10/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
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r E S o l V E:
NoMEar o senhor Silvano oliveira da Silva, para exercer o cargo em co-
missão, DAS-03, de Gerente da Circunscrição Regional de Trânsito “B” de 
ananindeua.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 06/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 861457

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 4266/2022-daF/cGP, 
de 05 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 aos servidores abaixo relacionados, lotados neste departa-
mento de Trânsito, trinta (30) dias de férias no mês de NoVEMBro/2022, 
nos períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão LotaÇÃo
antonio Villar Pantoja 

Junior 57190675 /1 01.11.2021/2022 08.11 a 07.12.2022 ProJUr/coNTENcioSo

Mauro alexandre dos 
Santos Souza 54185722 /2 23.05.2019/2020 07.11 a 06.12.2022 daf/cl

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 861583

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 287/2022 – GaB/seaP/Pa
BeLÉM/Pa, 04 de oUtUBro de 2022.

o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
rESolVE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados do Presídio Estadual Me-
tropolitano iii- PEM iii.
PrESidENTE: iNES ZoliMa PaNToJa doS rEiS – diretora
MEMBro: ElildE SilVa dE SoUZa- Gerente administrativo
MEMBro: GUilHErME JUNior MElo coNcEiÇÃo- assistente social
MEMBro: criSTilENE TaVarES HENriQUES- assistente social
MEMBro: YaSMiN criSTiNa SaNTiaGo rodriGUES- assistente social
MEMBro: MoNica aBrEU SilVa loBaTo- Psicóloga
MEMBro: rafaEllY criSTiNa SaNToS da SilVa- Psicóloga
SEcrETário: Maria GilcilENE da SilVa- agente penitenciário
art. 2º. – dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 861581

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo
Portaria N° 2635/22/dGP/seaP, 
BeLÉM, 05 de oUtUBro de 2022.

dESiGNar a servidora JoSETE PiNHEiro SaNcHES, Matrícula nº. 5898653, 
para responder pela coordenadoria de recursos financeiros, no período de 
03 de outubro de 2022 a 1º de novembro de 2022, em substituição da ti-
tular rEGiNa cElia GoMES dE SoUZa, Matrícula nº. 57198826, que está 
de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 861551

errata
.

ERRATA DE PORTARIA N°0505/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.108 de 08 de setembro de 2022, Protocolo: 849841

oNde se LÊ:
Servidor(es): 5949726 – EliaS PErEira dE BriTo - Policial PENal; 
Período: 22/08 a 22/08/2022 – diária(s): 1 (uma diária).
57210052 – KlEBEr da SilVa SoUZa PiNTo- Policial PENal; Período: 
22/08 a 22/08/2022 – diária(s): 1 (uma diária).
5920122 – oSiriS loBaTo dE SoUSa – Policial PENal; Período: 22/08 
a 22/08/2022 – diária(s): 1 (uma diária)
Leia-se:
Servidor(es): 5949726 – EliaS PErEira dE BriTo - Policial PENal; 
Período: 22/08 a 23/08/2022 – diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia).
57210052 – KlEBEr da SilVa SoUZa PiNTo- Policial PENal; Período: 
22/08 a 23/08/2022 – diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia).
5920122 – oSiriS loBaTo dE SoUSa – Policial PENal; Período: 22/08 
a 23/08/2022 – diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia).

Protocolo: 861647

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2413/2022 – crrsHM
objetivo: EScolTar PPl Para SEr aPrESENTado EM aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTarÉM
destino: ÓBidoS
Servidor (es):
5950133 - TaSSio do NaSciMENTo SoUSa – Policial PENal
5954389 - fadio raMoS araÚJo – Policial PENal
57226614 – caSSio liNo doS SaNToS – aG. PENiTENciário
Período: 18 a 19/07/2022 – diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 861335
diÁria

Portaria Nº: 01193/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5949514; EliSaNdro alErSoN BarBoSa BraNdao; Policial PE-
Nal; Período: 22/09/2022 a 22/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; 
destino: iGaraPÉ-Miri; objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE aPrE-
SENTaÇÃo EM SESSÃo do TriBUNal do JÚri.; diária(s): 1 (uma diária);
5949461; raPHaEl PaTricK dUarTE SENa dE oliVEira; Policial PE-
Nal; Período: 22/09/2022 a 22/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; 
destino: iGaraPÉ-Miri; objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE aPrE-
SENTaÇÃo EM SESSÃo do TriBUNal do JÚri.; diária(s): 1 (uma diária);
5954388; SEBaSTiao SilVa da coSTa; Policial PENal; Período: 
22/09/2022 a 22/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
iGaraPÉ-Miri; objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE aPrESENTaÇÃo 
EM SESSÃo do TriBUNal do JÚri.; diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861657
diÁria

Portaria Nº: 01194/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
54180771; GioVaNY riTa MaToS BarroSo; MoToriSTa; Período: 
05/09/2022 a 05/09/2022 origem: caPaNEMa; destino: BElÉM; objetivo: 
coNdUZir a VTr, Para ENTrEGar MaloTE MENSal E BUScar MEdica-
MENTo E MaTErial dE EXPEdiENTE. diária(s): ½ (meia diária);
80846133; raPHaEl fErNaNdo ViEira da roSa; dirETor; Período: 
05/09/2022 a 05/09/2022 origem: caPaNEMa; destino: BElÉM; obje-
tivo: Sair dE caPaNEMa Para ENTrEGar MaloTE MENSal E BUScar 
MEdicaMENTo E MaTErial dE EXPEdiENTE. diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861659
diÁria

Portaria Nº: 01213/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5905634; adriaNo JoSE E cUNHa TEiXEira; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 03/07/2022 a 04/07/2022 origem: BrEVES; destino: BE-
lÉM; objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; 
diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5918065; frEdEricK MacHado fariaS; Policial PENal; Período: 
03/07/2022 a 04/07/2022 origem: BrEVES; destino: BElÉM; objetivo: 
EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 1 e ½ 
(uma e meia);
5905755; JHoNaTaS GEorGE doS SaNToS ricardo; Policial PE-
Nal; Período: 03/07/2022 a 04/07/2022 origem: BrEVES; destino: BE-
lÉM; objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; 
diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5918095; lUcaS lEao VaNZElEr; aGENTE PENiTENciário; Período: 
03/07/2022 a 04/07/2022 origem: BrEVES; destino: BElÉM; objetivo: 
EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 1 e ½ 
(uma e meia);
5920104; lUciaNo MarTiNS liMa; aGENTE PENiTENciário; Período: 
03/07/2022 a 04/07/2022 origem: BrEVES; destino: BElÉM; objetivo: 
EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 1 e ½ 
(uma e meia);
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5943238; MarcoS dE MoraES diaS; aGENTE PENiTENciário; Período: 
03/07/2022 a 04/07/2022 origem: BrEVES; destino: BElÉM; objetivo: 
EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 1 e ½ 
(uma e meia);
5904975; PaUlo ViloN oToNi MoraES; Policial PENal; Período: 
03/07/2022 a 04/07/2022 origem: BrEVES; destino: BElÉM; objetivo: 
EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 1 e ½ 
(uma e meia);
5918125; rENaTo loUrEiro da SilVa; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 03/07/2022 a 04/07/2022 origem: BrEVES; destino: BElÉM; objeti-
vo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 1 e 
½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861664
diÁria

Portaria Nº: 01215/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5905755; JHoNaTaS GEorGE doS SaNToS ricardo; Policial PE-
Nal; Período: 25/09/2022 a 26/09/2022 origem: BrEVES; destino: BE-
lÉM; objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; 
diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5920104; lUciaNo MarTiNS liMa; aGENTE PENiTENciário; Período: 
25/09/2022 a 26/09/2022 origem: BrEVES; destino: BElÉM; objetivo: 
EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 1 e ½ 
(uma e meia);
5905633; MarcUS ViNiciUS PErEira da SilVa; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 25/09/2022 a 26/09/2022 origem: BrEVES; destino: BE-
lÉM; objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; 
diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
6403007; raiaNE SoUZa BorGES; aGENTE PENiTENciário; Período: 
25/09/2022 a 26/09/2022 origem: BrEVES; destino: BElÉM; objetivo: 
EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 1 e ½ 
(uma e meia);
5942965; rilSoN da coSTa QUEiroZ; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 25/09/2022 a 26/09/2022 origem: BrEVES; destino: BElÉM; objeti-
vo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 1 e 
½ (uma e meia);
55209527; rodriGo PalHETa fErrEira; aGENTE PENiTENciário; Perí-
odo: 25/09/2022 a 26/09/2022 origem: BrEVES; destino: BElÉM; obje-
tivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 1 
e ½ (uma e meia);
6403283; SaUlo PaNToJa aNdradE; aGENTE PENiTENciário; Período: 
25/09/2022 a 26/09/2022 origem: BrEVES; destino: BElÉM; objetivo: 
EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 1 e ½ 
(uma e meia);
5954250; GlaUBEr GoMES PiNHEiro; Policial PENal; Período: 
25/09/2022 a 26/09/2022 origem: BrEVES; destino: BElÉM; objetivo: 
EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 1 e ½ 
(uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861665
diÁria

Portaria Nº: 01216/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
54196811; daNilo BoSco dE SoUZa NUNES; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 19/09/2022 a 19/09/2022 origem: SaliNÓPoliS; desti-
no: BElÉM; objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar o PPl, Para 
coNSUlTa MEdica ESPEcialiZada coM foNoaUdiÓloGo No iNdSH.; 
diária(s): ½ (meia diária);
5953984; ridErlEY alMEida do NaSciMENTo; Policial PENal; Perí-
odo: 19/09/2022 a 19/09/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: BElÉM; 
objetivo: EScolTar o PPl, Para coNSUlTa MEdica ESPEcialiZada 
coM foNoaUdiÓloGo No iNdSH.; diária(s): ½ (meia diária);
57210040; KirlaN roNald PErEira SalES; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 19/09/2022 a 19/09/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: 
BElÉM; objetivo: EScolTar o PPl, Para coNSUlTa MEdica ESPEcia-
liZada coM foNoaUdiÓloGo No iNdSH.; diária(s): ½ (meia diária);
54196459; JocilENE dE caSTro crUZ; TÉcNico EM ENfErMaGEM; Pe-
ríodo: 19/09/2022 a 19/09/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: BElÉM; 
objetivo: EScolTar o PPl, Para coNSUlTa MEdica ESPEcialiZada 
coM foNoaUdiÓloGo No iNdSH.; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861666
diÁria

Portaria Nº: 01195/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5950081; JoSE JarBaS dE carValHo; Policial PENal; Período: 
14/09/2022 a 14/09/2022 origem: caPaNEMa; destino: aUGUSTo cor-
rÊa; objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE aPrESENTaÇÃo EM SES-
SÃo do TriBUNal do JÚri.; diária(s): ½ (meia diária);
5950094; arY WalKEr aNGEliM MiraNda; Policial PENal; Período: 
14/09/2022 a 14/09/2022 origem: caPaNEMa; destino: aUGUSTo cor-
rÊa; objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE aPrESENTaÇÃo EM SES-
SÃo do TriBUNal do JÚri.; diária(s): ½ (meia diária);
54180771; GioVaNY riTa MaToS BarroSo; MoToriSTa; Período: 
14/09/2022 a 14/09/2022 origem: caPaNEMa; destino: aUGUSTo cor-
rÊa; objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar o PPl Para ParTici-
Par dE TriBUNal do JUri.; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 861662

FÉrias
.

Portaria Nº 2628/22/dGP/seaP, de 03/10/22
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/2021-GaB.SEaP, de 
08/06/2021.
rESolVE: coNcEdEr aos servidores, abaixo relacionados, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, a 
serem gozadas no período conforme informações abaixo:
Nº; NoME; MaTrÍcUla; EXErcÍcio; GoZo
1; aBEl coSTa da SilVa; 54181478; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 2; 
acacio MorEira liMa; 5953856; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 3; adal-
To BiZErra liMa JUNior; 5953870; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 4; adE-
ZiNHo MENdES doS SaNToS; 5812895; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 5; 
adriaNa Maria BarBoSa dE SoUZa; 5812046; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 6; adriaNo roSario da SilVa; 5949746; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 7; ailToN NUNardo da SilVa; 5946755; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 8; alBEroNi GoNZaGa SoUZa SaNToS; 5158729; 2021; 
01.11.22 a 30.11.22 / 9; alBErT raMoS frEiTaS; 5949739; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 10; alda criSTiNa doS SaNToS SaaVEdra; 
54188976; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 11; aldEMir SoUZa doS SaN-
ToS; 5825474; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 12; alESSaNdro HErUNdi-
No PErEira rodriGUES; 5950202; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 13; 
alEX doS SaNToS GoNdiM; 5954228; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 14; 
alEXaNdrE da rocHa ESTEVES ; 5956980; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 
15; alEXaNdrE PErEira E SoUZa; 57192202; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 
/ 16; aliNE diaS MacHado ViEira ; 97571433; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 17; allaN MoraES da SilVa; 5957829; 2021; 01.11.22 a 
30.11.22 / 18; alMir riBEiro dE carValHo NETo; 55585654; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 19; aNa aMElia aViZ SoarES; 5952444; 2021; 
01.11.22 a 30.11.22 / 20; aNa carla da SilVa; 57205804; 2021; 
01.11.22 a 30.11.22 / 21; aNa criSTiNa dE oliVEira corrEa; 5893267; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 22; aNa Maria cHada da SilVa; 54181465; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 23; aNa Maria lEal carValHo; 5906599; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 24; aNa riTa dE NaZarE SarMENTo BEZEr-
ra; 5117801; 2021; 07.11.22 a 06.12.22 / 25; aNdrE da SilVa adriao; 
5696526; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 26; aNdrE lEVY da SilVa alBU-
QUErQUE; 5932788; 2022; 16.11.22 a 15.12.22 / 27; aNdrE ricardo 
NaSciMENTo TEiXEira; 5902531; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 28; aN-
GEla MalaTo dE araUJo MarQUES; 5062870; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 
/ 29; aNToNio aNdErSoN da SilVEira NaSciMENTo; 6403337; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 30; aNToNio aNiSio GoNÇalVES araUJo; 
54181913; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 31; aNToNio carloS riBEiro; 
57217069; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 32; aNToNio dE PadUa carVa-
lHo filHo; 54193456; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 33; aNToNio rodri-
GUES da cUNHa; 43303; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 34; ari cElio 
frEirE doS rEiS; 5710596; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 35; ariEl Gal-
dEZ MaToS SilVa; 5955949; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 36; arTENil-
do coSTa liMa; 5953907; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 37; arTHUr 
fErrEira loPES; 57220691; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 38; BrENa 
SoarES foNSEca; 5924089; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 39; BrUNa 
caroliNE daS cHaVES da lUZ; 5950107; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 
40; BrUNo da coSTa NaHUM; 57221091; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 
41; caio cEZar SaNToS coNcEiÇÃo; 5906713; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 42; carloS alBErTo BarBoSa cUSTodio; 5950100; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 43; carloS alBErTo frEiTaS cHaVES; 5739055; 
2021; 16.11.22 a 15.12.22 / 44; carloS aNToNio da SilVa; 6403840; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 45; carloS aUGUSTo VoGado aBadESSa 
filHo; 57201630; 2022; 17.11.22 a 16.12.22 / 46; cElSo NEPoMUcENo 
da cUNHa; 54193732; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 47; ciBEllE MiraN-
da doS SaNToS MariaNo; 57192409; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 48; 
clariSSE do Socorro NaSciMENTo lEal; 57221126; 2022; 01.11.22 
a 30.11.22 / 49; claUdia do Socorro coSTa NoGUEira ; 54196376; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 50; claUdio NaSciMENTo do carMo; 
5938835; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 51; clEidE da SilVa BaSGal; 
5952403; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 52; clEiToN MUNiZ doS SaNToS; 
5950104; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 53; clEidYr da SilVa liMa; 
57213268; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 54; criSTiNa Maria oliVEira 
loSada rEiS; 5613671; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 55; daMiao Edi-
MilSoN GoNcalVES dE SoUZa ; 5835860; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 
56; daNiEl ToPa; 57194875; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 57; daNiEllE 
da coSTa loBaTo; 54187317; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 58; daYVi-
SoN coSTa doS SaNToS; 5956304; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 59; 
dElcio PoNTES loUrEiro; 8001081; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 60; 
dENiSSoN fraNK alViNo da SilVa; 5835941; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 
/ 61; diEGo carValHo EVaNGEliSTa; 57206188; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 62; diEGo PiNHo MiraNda; 5954352; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 63; diEMErSoN SilVa ViaNa; 5954347; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 64; dJaNE fErrEira da SilVa; 57207468; 2021; 01.11.22 a 
30.11.22 / 65; dWEYZE EllEM rodriGUES MaciEl; 5953025; 2021; 
01.11.22 a 30.11.22 / 66; EdiaNNE do Socorro afoNSo NoNaTo; 
5907902; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 67; EdilBErTo da SilVa GoMES; 
54181391; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 68; EdilENa rEGiNa Garcia 
coSTa; 5825512; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 69; EdiMar GoNÇalVES 
lEao; 57202928; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 70; EdiMilSoN SoUSa 
doS SaNToS; 5899886; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 71; EdiNaldo fEr-
rEira caBral; 54181868; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 72; Edir Mar-
coS dE oliVEira; 54181746; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 73; EdNa 
MaGNo corrEa; 54186196; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 74; EdWard 
dE araUJo dE oliVEira; 5710464; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 75; 
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ElaiNE MiNEllE PErEira dUarTE; 5943152; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 
/ 76; EldEr lUiZ GoNÇalVES da SilVa; 8002828; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 77; Elida JEaNNE frEiTaS diaS coSTa; 5942666; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 78; ElToN BaraTa do carMo; 5928384; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 79; ElToN carloS raiol lEal; 57228310; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 80; ElViS GoES coElHo; 5949707; 2022; 01.11.22 
a 30.11.22 / 81; ENdErSoN da SilVa fErrEira; 5922340; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 82; Ercio da SilVa TEiXEira; 5852579; 2022; 
16.11.22 a 15.12.22 / 83; Eric WiliaN lEal BriTo; 57207398; 2022; 
16.11.22 a 15.12.22 / 84; EricSoN GEoVaNNi PEdroSo dE aBrEU; 
5931773; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 85; EriValdo carValHo oliVEi-
ra; 5910308; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 86; EUNicE QUEiroZ; 
5836042; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 87; EValdo MaGNo; 41890; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 88; EVaNdro lUiS PaNToJa doS rEiS; 
5947376; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 89; faBio alEXaNdrE da SilVa 
SiQUEira; 54181619; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 90; faBio dE oliVEi-
ra riBEiro; 5949688; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 91; faBio fErNaN-
do SaNToS daS cHaGaS; 5949630; 2022; 21.11.22 a 20.12.22 / 92; 
faBio JUNior TaVarES PiNHEiro; 5897286; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 
/ 93; faBio MoNTEiro SEiXaS; 5923828; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 
94; faBricio coSTa MoNTEiro; 5949675; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 
95; faBricio da PiEdadE GoMES; 57203161; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 
/ 96; faBricio doS SaNToS cUNHa; 57197945; 2021; 01.11.22 a 
30.11.22 / 97; fEliPE aMaral doS SaNToS; 8400445; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 98; fEliPE GUiMaraES crUZ; 5954400; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 99; fEliPE VEiGa coUTo; 5952335; 2021; 07.11.22 a 06.12.22 
/ 100; flaVio SErGio BUlHoES dE SENa; 57201915; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 101; fraNcidalVa do ESPiriTo SaNTo BorGES; 8400915; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 102; fraNciSco JaiME da SilVa aZEVEdo; 
5835950; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 103; fraNciSco roNaldo alVES 
da SilVa; 5942566; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 104; frEdEricK PE-
QUENo foNSEca; 5942765; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 105; GENilSoN 
Moia PErEira; 5946763; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 106; GEoVaNa dE 
NaZarE rodriGUES caMilo; 5835887; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 
107; GESSE rodroGUES BEZErra; 5949714; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 
/ 108; GilBErTo araUJo doS SaNToS; 5825466; 2021; 01.11.22 a 
30.11.22 / 109; GilMar SilVa coSTa; 5827558; 2021; 01.11.22 a 
30.11.22 / 110; GilSoN JoSE PaZ do NaSciMENTo; 5725348; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 111; GilVaNE do Socorro GalENo dE oliVEira; 
57202915; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 112; GlEidEr carValHo liS-
Boa; 54181680; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 113; GlEiSSoN doS SaN-
ToS SilVa ; 5954415; 2022; 15.11.22 a 14.12.22 / 114; GUilHErME JU-
Nior dE MElo coNcEicao; 5931985; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 115; 
Haroldo iZaM PEiXoTo coElHo; 54194946; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 
/ 116; HElENE criSTiNa do NaSciMENTo PiNHEiro; 5935816; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 117; HElio VEraS SaNTaNa; 54188173; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 118; HEllEN cordEiro dE alMEida; 5952805; 
2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 119; HUadNEY rai TEiXEira dE SoUSa; 
6403365; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 120; iGor dE SoUSa KiYaTaKE; 
57221123; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 121; ioNi alMEida dE carVa-
lHo; 5948448; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 122; iraMar diaS doS SaN-
ToS; 5850568; 2022; 07.11.22 a 06.12.22 / 123; iSMaEl alVES dE al-
caNTara; 4220566; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 124; iSMaEl PaSTaNa 
SilVa; 5847885; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 125; iTalo fErNaNdo da 
crUZ oliVEira; 8400422; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 126; iVadilSoN 
da crUZ VaZ; 8400548; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 127; iVaN SaNToS 
do NaSciMENTo; 54187557; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 128; Jair Mo-
raiS doS SaNToS; 55588235; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 129; JaMilE 
MENEZES PiNa; 57213686; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 130; JaNaiNa 
rodriGUES da rocHa; 5942727; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 131; JaN-
dErSoN claUdio diaS da coSTa; 54181408; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 
/ 132; JarBaS NErY JUNior; 54188947; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 
133; JEffErSoN lUiZ lEiTE da SilVa; 57222447; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 134; JEfSoN VaScoNcEloS SaraiVa; 5953904; 2022; 
16.11.22 a 15.12.22 / 135; JENilSoN PalHETa rodriGUES; 5122449; 
2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 136; JESSica lariSSa BarroS PiNTo; 
5920612; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 137; Joao caETaNo do NaSci-
MENTo frEirE; 57198668; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 138; Joao PaU-
lo fEliX dE SoUSa GoMES; 5957702; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 139; 
Joao VicTor lEMoS NaSciMENTo; 6403837; 2022; 15.11.22 a 14.12.22 
/ 140; JoaQUiM NUNES da coSTa JUNior; 5920622; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 141; JoEl JoNES PErEira da coSTa; 5153158; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 142; JoElSoN riBEiro daMaScENo; 57221178; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 143; JoElToN PaNToJa dE oliVEira; 
5949883; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 144; JoNaS SilVa da coSTa; 
8021864; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 145; JoNiVal fUrTado WaNdEr-
lEY; 5941839; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 146; JoSE afoNSo Maia 
PriMo; 54181461; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 147; JoSE carloS doS 
SaNToS ViaNa; 5954281; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 148; JoSE dario 
dE PaUla fErrEira; 5954322; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 149; JoSE 
do carMo doS SaNToS GoNcalVES; 5950271; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 150; JoSE fErNaNdo liMa SaNToS; 57232086; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 151; JoSE HENriQUE dE SoUSa PaNToJa; 
57205797; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 152; JoSE HiNGlEY GoNcalVES 
da coSTa; 5950074; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 153; JoSE Maria VEi-
Ga dE MElo; 5769469; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 154; JoSiMar Ma-
cHado dE VaScoNcEloS; 5950083; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 155; 
JoSiVaN SoUSa MorEira; 6403406; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 156; 
JUarEilToN da SilVa fErrEira; 57192300; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 
/ 157; JUliETTE NaYaNa Sa dE aBrEU Naiff; 55588810; 2022; 01.11.22 
a 30.11.22 / 158; JUlio cESar VENcESlaU NEriS; 5939048; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 159; KaTia PErEira da SilVa; 5868963; 2022; 

01.11.22 a 30.11.22 / 160; KEYlla daNiEllY PErEira cadETE; 5950085; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 161; KlEVErTHoN MElo coSTa; 5954049; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 162; laEdSoN MoNTEiro NaSciMENTo; 
5949872; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 163; lEoNardo QUiNTao Sira-
VENHa; 5940786; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 164; lETicia BarrETo 
caMPoS; 5895258; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 165; liNdoMar MaGa-
lHaES doS SaNToS; 5734088; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 166; lorE-
Na da SilVa SaNToS; 5935062; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 167; loU-
riVal coUTiNHo dE NaZarE; 54181674; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 
168; loUriVal MoNTEiro doS SaNToS JUNior; 57201631; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 169; lUciaNa SUElY fiGUEirEdo riBEiro; 
5950033; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 170; lUiS alBErTo da SilVa BEN-
TES JUNior; 5950030; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 171; lUiZ faBio 
oliVEira BarroS; 5798213; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 172; lUiZ Wa-
NdErlEY oliVEira dE SoUZa; 54196805; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 
173; MacElo SoUSa carNEiro; 5950064; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 
174; MaNoEl do carMo fErrEira da SilVa; 54188183; 2022; 01.11.22 
a 30.11.22 / 175; MaNUEl Maria PiNHEiro Naia; 5835828; 2021; 
07.11.22 a 06.12.22 / 176; MarcElla PriScila dE alMEida rocHa; 
5946449; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 177; MarcElo SoUZa SilVa; 
5943015; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 178; MarcElo WilliaMS GENE-
roSo dE liMa; 5950054; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 179; MarcilEa 
cilENE da SilVa liMa; 5898666; 2022; 07.11.22 a 06.12.22 / 180; Mar-
cilEia fraNco MarTiNS; 5537673; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 181; 
Marcio adriaNo BriTo da SilVa; 5954294; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 
/ 182; Marcio HElENo aGUiar PalHETa; 54192542; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 183; Marcio lUiZ PErEira do NaSciMENTo; 54187575; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 184; Marco aNToNio SaNToS da SilVa; 
5939119; 2022; 15.11.22 a 14.12.22 / 185; Marco aNToNio SilVa PiN-
To; 5414385; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 186; MarcoS aNToNio Mar-
QUES SaMPaio; 5942882; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 187; MarcoS 
aNToNio ViEira da cUNHa; 54181435; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 
188; MarcoS EVaNGEliSTa doS SaNToS NETo; 5829682; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 189; MarcUS roGErio foNSEca PiNTo; 5914080; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 190; Maria caroliNa PaiXao VEiGa; 
57205710; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 191; Maria cElESTE cardoSo 
PiNHEiro rEiMao; 5847931; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 192; Maria 
dE faTiMa dE liMa Garcia; 54188688; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 
193; Maria dE loUrdES GoMES BarradaS; 5414571; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 194; Maria lilia da SilVa cHaVES; 57221190; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 195; Maria riTa SaNTiaGo PErEira; 57207305; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 196; Maria Sara caSTElo da foNSEca 
GEMaQUE; 57220913; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 197; MariaNo car-
doSo rodriGUES; 54181744; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 198; Mari-
JaNE rENE cardoSo dE oliVEira; 5754798; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 
/ 199; MariNETE loPES da SilVa; 54186776; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 
/ 200; MariNETH alVES dE SoUZa; 5906308; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 
/ 201; MariSaNTa da SilVa MENdES; 5869048; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 202; MariVaN BarcElar dE oliVEira; 5266211; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 203; MarQUiNHo PiNHEiro TiNoco; 8400898; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 204; MicHEl aNdErSoN dE PiNa loPES; 
5909583; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 205; MoiSES dE SalES aMaral; 
5954431; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 206; MoNica aBrEU SilVa loBa-
To; 54181468; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 207; NarliSoN SilVa doS 
SaNToS; 80015454; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 208; NaTalia diaS 
PErEira; 5954317; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 209; NElSoN BaSToS 
doS SaNToS; 57203983; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 210; NilToN ri-
BEiro da MaTa; 5943020; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 211; NorBErTo 
da SilVa MarTiNS; 57199634; 2022; 15.11.22 a 14.12.22 / 212; odilE-
NE oliVEira doS SaNToS; 5905630; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 213; 
odilSoN loPES BorBa; 54181440; 2022; 13.11.22 a 12.12.22 / 214; 
orlaNdo roNaN loPES roSa; 5934092; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 
215; PaTricia da coSTa BraNcHES BriTo; 5954258; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 216; PaUlo cESar doS SaNToS corrEa; 8400421; 2021; 
01.11.22 a 30.11.22 / 217; PaUlo da SilVa corrEa; 5898367; 2021; 
01.11.22 a 30.11.22 / 218; PaUlo SErGio QUEiroZ; 5848725; 2021; 
01.11.22 a 30.11.22 / 219; PaUlo SErGio SaMPaio; 57207503; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 220; PaUlo ViTor da coSTa oliVEira; 5949528; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 221; PEdro aUGUSTo dE oliVEira Soa-
rES; 5941254; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 222; PEdro corrEa Go-
MES; 8400657; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 223; PEdro dE SoUSa cHa-
VES; 5954094; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 224; PETEr BraBo PiNHEi-
ro; 57201893; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 225; rafaEl coSTa GUEr-
rEiro; 5949518; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 226; rafaEl da SilVa 
daMaScENo; 5950016; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 227; rafiSa HElE-
Na dE SoUZa BaSToS; 5710553; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 228; rail-
ToN oliVEira TorrES; 57202141; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 229; 
raiMUNda BENEdiTa da SilVa; 5814863; 2020; 01.11.22 a 30.11.22 / 
230; raiMUNdo NoNaTo BEZErra JUNior; 5724724; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 231; raiMUNdo ViEira SilVa; 5847966; 2021; 01.11.22 a 
30.11.22 / 232; raYloN oliVEira da SilVa; 5931339; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 233; raYSSa KaTHlYN rodriGUES PaMPloNa; 5913186; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 234; rEGiSlEi PErEira dE oliVEira; 
57202910; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 235; rENaTo loPES alMEida; 
5961061; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 236; rHaPaEl dE SoUSa WaN-
GHoN; 5950145; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 237; rildEr JoSE BraN-
cHES laVor; 5808510; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 238; rilSoN da 
coSTa QUEiroZ; 5942965; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 239; roBErTo 
PaUlo dE BriTo JUNior; 5912044; 2022; 15.11.22 a 14.12.22 / 240; 
roBErTo rodriGUES dE SoUSa; 5949995; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 
241; rodriGo dUarTE doS SaNToS; 5949824; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 242; rodriGo SaNToS PEdroSa; 5922594; 2022; 01.11.22 
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a 30.11.22 / 243; roGErio araGao dE oliVEira; 5942815; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 244; roMEU do carMo aMoriM da SilVa SoBri-
NHo; 5710367; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 245; roNaldo caSTro doS 
SaNToS; 5954129; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 246; roNaldo fErrEi-
ra da SilVa; 54191460; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 247; roNYSoN do 
NaSciMENTo lEMoS; 5942785; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 248; ro-
SaNGEla PiMENTEl dE BriTo PiNTo; 5190916; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 249; roSEli dE MiraNda raMoS; 57205811; 2022; 01.11.22 
a 30.11.22 / 250; roSENil aMaral doS SaNToS; 54181859; 2021; 
01.11.22 a 30.11.22 / 251; roSiNaldo dE liMa da rocHa; 80015466; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 252; rUcElio aSSiS BaTiSTa; 5950572; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 253; rUTENaldo aBdoN da coSTa; 
57220799; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 254; SaYro fErrEira NoVaES; 
5950155; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 255; SElMa lEal doS SaNToS; 
5938717; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 256; SHErdElEi JoSE MoraES da 
coSTa; 5954275; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 257; SidENEY alVES; 
57207454; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 258; Silia Maira fErrEira ri-
BEiro; 57189936; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 259; SilVio daVid Ma-
cHado PrESTES; 5950166; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 260; Soraia 
SUEllEN MarQUES da SilVa; 54191991; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 
261; SUElY BaSToS fErNaNdES; 5846978; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 
262; TaciaNo da SilVa caValcaNTE; 5950151; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 263; TaMirES rodriGUES oliVEira; 5952775; 2021; 
01.11.22 a 30.11.22 / 264; TaMiriS criSTiNa da coSTa liMa; 5952477; 
2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 265; TaNia rEGiNE rEiS; 5886651; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 266; TaTiaNE raMoS da SilVa; 5941257; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 267; THarlES SoBriNHo GoMES; 5954374; 2022; 
15.11.22 a 14.12.22 / 268; THiaGo dE aZEVEdo foNTENEllE; 5950163; 
2022; 14.11.22 a 13.12.22 / 269; ToNNY SUriaN coSTa da SilVa; 
57200620; 2021; 01.11.22 a 30.11.22 / 270; UBiracY raMoS dE carVa-
lHo JUNior; 5950179; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 271; VaGNEr Ma-
riaNo iNacio coSTa; 5950169; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 272; ValBE 
JEaN dE SoUZa SaMPaio; 57221159; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 273; 
VaNUcia doS SaNToS PiNHEiro coSTa; 6402908; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 274; VicTor VaScoNcEloS alVES; 57209869; 2022; 
01.11.22 a 30.11.22 / 275; WaldEci BarBoSa dE SoUSa; 5949939; 
2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 276; WaldEclEo aGUiar dE oliVEira; 
5840570; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 277; WaNdSoN ViTor MENEZES 
dE SoUSa; 5953867; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 278; Warli da SilVa 
MariNHo; 5943114; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 279; WElliNGToN ra-
MoS doS SaNToS; 5949928; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 280; WElToN 
cHarlES da SilVa MoTa; 5808464; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 281; 
WENdEll PErEira E SilVa; 5949925; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 282; 
WENdEll SaNTiaGo laNoa; 5942028; 2022; 01.11.22 a 30.11.22 / 283; 
WilliaME arTHUr SoUSa PacHEco; 5950547; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22 / 284; WilSoN SoUSa fErrEira; 5949513; 2022; 01.11.22 a 
30.11.22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 861482

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito diÁria
Portaria Nº2639/2022/dGP/seaP, de 05/10/2022.

TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 00870/22/diáriaS/dGP/SEaP, de 
21/09/2022, publicada no doE nº 35.126, de 23/09/2022, referente ao 
pagamento de diárias aos servidores abaixo relacionados:
Nº; NoME; MaT; carGo; cPf; Valor
01; WilKEr GoNÇalVES dE SoUZa; 54196403; MoToriSTa; 
84828579249; r$ 167,05.

Protocolo: 861654

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°2636/2022-dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 05 de oUtUBro de 2022.

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 2306/2022/dGP/SEaP/Pa de 09/08/2022, pu-
blicada no doE n° 35.075 de 11/08/2022, adriaNo JoSE E cUNHa TEi-
XEIRA, matrícula funcional n° 5905634/3, da Função Gratificada de Super-
visor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de recuperação 
regional de Breves (crrBrEVES), a contar de 04 de outubro de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 861576
Portaria N°2637/2022-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 05 de oUtUBro de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 2064/2021/dGP/SEaP/Pa de 25/08/2021, pu-
blicada no doE n° 34.681 de 26/08/2021, GlaUBEr GoMES PiNEHiro, 
matrícula funcional n° 5954250/1, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de recuperação regio-
nal de Breves (crrBrEVES), a contar de 04 de outubro de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 861577

Portaria N°2638/2022-dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 05 de oUtUBro de 2022.

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 409/2020/GaB/SEaP/Pa de 19/05/2020, publi-
cada no doE n° 34.235 de 28/05/2020, JoaQUiM NUNES da coSTa JU-
NIOR, matrícula funcional n° 5920622/2, da Função Gratificada de Super-
visor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de recuperação 
regional de Breves (crrBrEVES), a contar de 04 de outubro de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 861578
..

secretaria de estado
de cULtUra

.

terMo aditiVo a coNtrato

eXtrato - terMo aditiVo
terMo aditiVo: 07

Processo: 2022/1178828
daTa dE aSSiNaTUra: 05 de outubro de 2022.
oBJETo: acrescentar um veículo Sedan, acrescentando, em valores mensais, 
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), chegando ao valor final de R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais), durante a vigência restante do contrato.
JUSTIFICATIVA: art. 65, I, “a” da Lei 8.666/1993
doTaÇÃo orÇaMENTária
Projeto atividade: 8338
fonte de recurso: 0101006355 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339033-PaSSaGENS E dESPESaS coM locoMoÇÃo
PTrES: 158338
Pi: 412cTo8338c
aÇÃo: 232293
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297-8338
coNTraTo: 022/2018.
coNTraTado: iGor rUSEf roSa EirEli
cNPJ: 12.040.805/0001
ENdErEÇo: Tv. José Pio, nº 709, cEP: 66.050-240, Bairro Umarizal
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 861440
eXtrato - terMo aditiVo

terMo aditiVo: 01
Processo: 2022/1253713

daTa dE aSSiNaTUra: 05 de outubro de 2022.
oBJETo: fica acrescido ao valor total do contrato a quantia de r$ 125.000,00 
(cento e vinte e cinco mil reais), relativo a acréscimo de serviços.
JUSTIFICATIVA: art. 65, I, “a” da Lei 8.666/1993
doTaÇÃo orÇaMENTária
1) Valor de r$ 1 25.000,00 ( para atender Termo aditivo de contrato)
Projeto atividade: 8849
fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339039 – oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS- PES-
Soa JUrÍdica
PTrES: 158849
Pi: 1030008849c
aÇÃo: 275010 ( BElÉM) 275009 (aNaNiNdEUa) 275011 (MariTUBa)
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849
coNTraTo: 233/2022
coNTraTado: Midia cENTEr SErViÇoS dE ProdUÇÃo MUSical, ciNE-
MaToGráfica E EVENToS EirEli.
cNPJ: 07.072.916/0001-04
ENdErEÇo: avenida duque de caxias, 1133, Marco, cEP 66.093-029, Belém-Pa
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 861418

oUtras MatÉrias
.

terMo de FoMeNto: 045/2022
Processo adMiNistratiVo: 2022/1129569

oBJETo: realização do 33º festival do camarão de oeiras do Pará
Valor do rEPaSSE da SEcUlT: r$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
aSSiNaTUra: 03 de outubro de 2022.
ViGÊNcia: 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 13.019/2014.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Projeto atividade: 8841
fonte de recurso: 0101011223(recursos ordinários)
Natureza da despesa: 335041- coNTriBUiÇÕES
PTrES: 158841
Pi: 1030008841c
aÇÃo: 279667
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8841
ENTidadE: colÔNia dE PEScadorES Z-50.
cNPJ: 34.626.838/0001-07
ENdErEÇo: rua John Kennedy, 599, bairro liberdade, cEP 68.470-000, oeiras/Pa.
ordENador rESPoNSáVEl: Bruno chagas da Silva ferreira rodrigues.

Protocolo: 861327
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secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

diÁria
.

Portaria Nº 254/2022, de 05 de oUtUBro de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 88/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 03/10/2022 de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so nº 2022/1274710 de 03/10/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 18 e ½ (dezoito e meia) diárias ao servidor SÉrGio carloS 
fariaS dE oliVEira, ocupante do cargo em comissão de GErENTE, Ma-
trícula nº 3181855/1, para custear despesas com viagem ao(s) Municí-
pio(s) de Santarém, Prainha, Monte alegre, alenquer, Óbidos, oriximiná, 
Terra Santa, faro, Juruti, aveiro e Pacajá, no período de 12/10/2022 a 
30/10/2022, com o objetivo
de realizar visita técnica e manutenção dos equipamentos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 861419
Portaria N.º 253/2022, de 05 de oUtUBro 2022.

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 89/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 03/10/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/1274822, de
03/10/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 18 e ½ (dezoito e meia) diárias ao servidor ValdETE BarroS 
daMaScENo, ocupante do cargo em comissão de aSSiSTENTE l, Matrícula 
funcional n.º 54197248/4, para custear despesas com viagem ao(s) Muni-
cípio(s) de Santarém, Prainha, Monte alegre, alenquer, Óbidos, oriximiná, 
Terra Santa, faro, Juruti, aveiro e Pacajá, no período de 12/10/2022 a 
30/10/2022, com o objetivo de realizar visita técnica e manutenção dos 
equipamentos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 861407

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne01101

Processo Nº 2022/1160526
objeto: contratação de empresa para forNEciMENTo dE aliMENTaÇÃo 
(cafÉ da MaNHÃ E laNcHE da TardE), para os servidores e todos os 
demais envolvidos na cobertura do círio de Nazaré 2022.
Modalidade: coTaÇÃo ElETrÔNica Nº 052/2022
Valor do contrato: r$ 6.919,00 (seis mil novecentos e dezenove reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Evento: 400091
Uo: 65201
Programa de Trabalho: 24392150384230000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
UGr: 650201
Pi: 103EVENciri
Vigência/Prazo de Entrega: os bens serão fornecidos integralmente, em 
única parcela, mediante emissão de Nota de Empenho. a entrega dos kit’s 
deverá ocorrer às 08 de outubro de 2022. Prazo limite: Madrugada (entre 
2h ou 3h a.m) do dia 09/10/2022.
Partes:
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa (cNPJ: 
11.953.923/0001-84) x MorEira GodoY coMErcio E SErVicoS EirEli
-EPP (cNPJ: 15.534.401-0001/07)
data de Emissão: 04/10/2022
data da assinatura: 04/10/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 861448

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne01074

Processo Nº 2022/866244
objeto: aquisição de MaTErial Para MaNUTENÇÃo PrEdial.
Modalidade: coTaÇÃo ElETrÔNica Nº 38/2022
Valor do contrato: r$ 7.207,04 (sete mil duzentos e sete reais e quatro 
centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Evento: 400091
Uo: 65201
Programa de Trabalho: 24122129783380000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
UGr: 650201
Pi: 4120008338c
Vigência/Prazo de Entrega: Em caráter imediato ou no máximo em 10 
(dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho pelo 
fornecedor (item 4.1.1.1 do Edital).
Partes:
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa (cNPJ: 
11.953.923/0001-84) x V.B. araUJo MoNTEiro coMErcio - ME (cNPJ: 
17.431.302-0001/17)
data de Emissão: 26/09/2022
data da assinatura: 27/09/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 861425
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne01103
Processo Nº 2022/1130919

objeto: aquisição de caBoS dE áUdio E VÍdEo para uso na montagem da 
infraestrutura que será usada no círio 2022.
Modalidade: coTaÇÃo ElETrÔNica Nº 055/2022
Valor do contrato: r$ 14.924,10 (quatorze mil novecentos e vinte e quatro 
reais e dez centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Evento: 400091
Uo: 65201
Programa de Trabalho: 24392150384230000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
UGr: 650201
Pi: 103EVENciri
Vigência/Prazo de Entrega: os bens serão fornecidos integralmente, em 
única parcela, mediante emissão de Nota de Empenho. a entrega dos 
bens/materiais deverá ocorrer em caráTEr iMEdiaTo após recebimento 
da Nota de Empenho.
Partes:
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa (cNPJ: 
11.953.923/0001-84) x V.a.dE PaiVa ElETroNicoS-ME (cNPJ: 36298127-
0001/86)
data de Emissão: 04/10/2022
data da assinatura: 05/10/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 861467

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 1.061/2022-GaB/Pad.  
BeLÉM, 05 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 1.007/2022-NdE/SEdUc, 
de 04/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 129/2021-GaB/Pad 
de 01/02/2021, publicada no doE n° 34.478 de 02/02/2021, prorrogado 
pela PorTaria Nº 484/2022-GaB/Pad de 28/04/2022, publicada no doE 
nº 34.951 de 29/04/2022, 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 
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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 Prorr. Nº 1.062/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 05 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 ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar através da PorTaria Nº 674/2022-GaB/Pad de 22 de junho 
de 2022, publicada no doE n° 35.018 de 23 de junho de 2022;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1.003/2022-cPad, de 04 de 
outubro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita pror-
rogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
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 – ProrroGar, 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 1.063/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 05 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 1.002/2022, datado em 04 
de outubro 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 1.064/2022-GaB/siNd. 
BeLÉM, 05 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 964/2022 da comissão Sin-
dicante, datado em 04/10/2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor roBErTo aNiZio doS SaNToS, matrícula n° 5902612-
1, pelo servidor EdUardo daVid SaVElariNHo PaNToJa, matrícula nº 5901035-
1, para atuar na Sindicância investigatória nº 38/2018-GaB/SiNd de 09/05/2018, 
publicada no doE n° 33.614 de 10/05/2018, 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 1.065/2022-GaB/siNd. 
BeLÉM, 05 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 965/2022 da comissão Sin-
dicante, datado em 04/10/2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor roBErTo aNiZio doS SaNToS, matrícula 
n° 5902612-1, pelo servidor EdUardo daVid SaVElariNHo PaNTo-
Ja, matrícula nº 5901035-1, para atuar na Sindicância investigatória nº 
350/2022-GaB/SiNd de 21/03/2022, publicada no doE n° 34.903 de 
23/03/2022, 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 1.066/2022-GaB/siNd. 
BeLÉM, 05 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 966/2022 da comissão Sin-
dicante, datado em 04/10/2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor roBErTo aNiZio doS SaNToS, matrícula 
n° 5902612-1, pelo servidor EdUardo daVid SaVElariNHo PaNTo-
Ja, matrícula nº 5901035-1, para atuar na Sindicância investigatória nº 
439/2022-GaB/SiNd de 14/04/2022, publicada no doE n° 34.936 de 
18/04/2022, 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 Prorr. Nº 1.067/2022-GaB/siNd. 
BeLÉM, 05 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 iNVESTiGaTÓria pela 
PorTaria Nº 770/2022-GaB/SiNd de 04 de agosto de 2022, publicada no 
doE n° 35.069 de 05 de agosto de 2022;
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 01/2022, de 04 de outubro 
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 de arQ. Nº 1.068/2022-GaB/Pad 
BeLÉM,05 deoUtUBro de 2022.

o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor 
do relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria Nº 109/2019-GaB/Pad, de 17/06/2019, 
publicado no doE edição nº 33.898 de 18/06/2018.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 188 c/c art. 198, iii, da lei Esta-
dual nº 5.810/94, o Processo administrativo disciplinar supracitado, em 
vista das razões expostas pelo colegiado em questão, pelo cometimento de 
transgressão, em tese, imputado ao servidor l.P.M., matrícula nº 5819415-
4, pelo fato da penalidade de repreensão, infração de natureza leve, en-
contrar-se eivada pela prescrição;
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Mat, nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria Nº 1.069/2022-GaB/Pads 
BeLÉM, 05 de oUtUBro de 2022.

o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2021/1282978 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  a Manifestação nº 519/2022 exarada pelo coordenador 
do Núcleo Jurídico-aSJUr/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 f.a.l.S., matrícula nº 
5902202-1, 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 criSTiaNE dE Na-
ZarE SilVa carValHo, matrícula nº 57212403-1 e GEorGiNa SarMa-
NHo SiQUEira, matrícula nº 301973-1, para sob a Presidência da primei-
ra, apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser 
prorrogado por até 15 (quinze) dias úteis por conveniência e necessidade 
da administração Pública;
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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 1.070/2022-GaB/Pads 
BeLÉM, 05 de oUtUBro de 2022.

o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 57190789-1 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 da servidora l.P.S., matrícula nº 
57190789-1, 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 aNa PaUla MEN-
doNÇa dE oliVEira, matrícula nº 54182576-2 e cÉlia rEGiNa SoUZa 
da crUZ, matrícula nº 761303-1, 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 Nº1.071/2022-GaB/Pad 
BeLÉM, 05 de oUtUBro de 2022.

o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/75160 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação exarada pela consultora Jurí-
dica do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar em desfavor do servidor r.J.r.S., matrícula nº 57205365-1, pelo 
cometimento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 
178, V, c/c art. 190, V e Xiii, da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – afaSTar como medida preventiva o servidor r.J.r.S., matrícula nº 
57205365-1, de suas atividades funcionais desta Secretaria de Estado de 
Educação nos termos do art. 203, da lei nº 5.810/94;
iii – 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;
iV – 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;
V – 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 de arQ. Nº 1.072/2022-GaB/Pad 
BeLÉM,05 deoUtUBro de 2022.

o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor 
do relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria Nº 249/2018-GaB/Pad, de 27/09/2018, 
publicado no doE edição nº 33.711 de 01/10/2018.

r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 198, ii, da lei Estadual nº 5.810/94, 
o Processo administrativo disciplinar supracitado, em vista das razões ex-
postas pelo colegiado em questão, pelo cometimento de transgressão, em 
tese, imputada à servidora r.S.S.S., matrícula nº 595543-1, pela perda da 
pretensão punitiva, encontrar-se eivada pela prescrição;
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Mat. nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de arQ. Nº 1.073/2022-GaB/siNd. 
BeLÉM, 05 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 o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria instaurada através 
da PorTaria Nº 1.436/2021-GaB/SiNd, de 21/09/2021, publicada no 
doE edição nº 34.706 de 22/09/2021.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 201, i, da lei Estadual nº. 5.810/94, 
por não restar provada nos autos a existência de elementos comprobató-
rios ensejadores de responsabilização por parte de servidores ou ex-servi-
dores desta Secretaria de Estado de Educação;
ii – 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

Protocolo: 861670

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: alESSaNdra Maria foNSEca MoNTEiro
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 03/03/22 a 01/04/22
MaTricUla: 5616727/2 carGo: Prof
loTacao: EE coNEGo caMPoS/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 88263
NoME: aNa cEcilia dE alMEida SaNToS
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 03/02/22 a 03/04/22
MaTricUla: 5346169/2 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE JoSE MacHado/BarcarENa
laUdo MÉdico: 88458
NoME: aNToNio BarrETo dE alMEida JUNior
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 16/01/22 a 14/07/22
MaTricUla: 57174773/1 carGo: Prof
loTacao: dirEToria ENSiNo/BElEM
laUdo MÉdico: 89591
NoME: arlENE do Socorro aMoriM da coSTa
coNcESSao: 51 diaS
PEriodo: 08/03/22 a 27/04/22
MaTricUla: 5442265/2 carGo: Prof
loTacao: EE oliVEira BriTo/caPaNEMa
laUdo MÉdico: 89297
NoME: ciNTia Karla coElHo rodriGUES
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 09/03/22 a 22/04/22
MaTricUla: 57204922/1 carGo: Prof
loTacao: EE BENEdiTo cHaVES/BElEM
laUdo MÉdico: 89273
NoME: EdiaNa SiMoNE dE frEiTaS MENdES
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 21/12/21 a 18/02/22
MaTricUla: 54192279/2 carGo: Prof
loTacao: EE JardiM SidEral/BElEM
laUdo MÉdico: 88334
NoME: fraNcEJaNE fErrEira da coSTa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 04/02/22 a 04/04/22
MaTricUla: 57233951/1 carGo: aSSiST adM
loTacao: EE Xi NoVEMBro/icoaraci
laUdo MÉdico: 88255
NoME: fraNciS MarY MoraES rodriGUES
coNcESSao: 31 diaS
PEriodo: 28/03/22 a 27/04/22
MaTricUla: 54183871/1 carGo: Prof
loTacao: EE BENJaMiN coNSTaNT/BElEM
laUdo MÉdico: 89280
NoME: GiSElE NaSciMENTo BarroSo
coNcESSao: 47 diaS
PEriodo: 28/12/21 a 12/02/22
MaTricUla: 57196894/2 carGo: Prof
loTacao: EE XV NoVEMBro/icoaraci
laUdo MÉdico: 88253
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NoME: Maria iNES ViEGaS corrEa
coNcESSao: 70 diaS
PEriodo: 03/02/22 a 13/04/22
MaTricUla: 57209837/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE criSTo TraBalHador/aBaETETUBa
laUdo MÉdico: 88441
NoME: ViViaNE do Socorro SalES MacEdo
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 10/03/22 a 08/04/22
MaTricUla: 54197704/1 carGo: Prof
loTacao: EE carloS aNdradE/BElEM
laUdo MÉdico: 88341

Protocolo: 861422
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde

NoME: arliNda Maria doS SaNToS aMaral
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 09/02/22 a 09/05/22
MaTricUla: 5900553/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE BraSilia/icoaraci
laUdo MÉdico: 88412
NoME: ViToria lUcia coSTa da SilVa
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 30/03/22 a 25/09/22
MaTricUla: 446564/1 carGo: Prof
loTacao: EE Mario MiraNda/BElEM
laUdo MÉdico: 88315

Protocolo: 861423
LiceNÇa assistÊNcia

NoME: adNaldo oldair SoUZa
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 16/11/21 a 15/12/21
MaTricUla: 5770564/2 carGo: Prof
loTacao: diV lEG ENQUadraMENTo/BElEM
laUdo MÉdico: 88337

Protocolo: 861413

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 252/2022 - saLe/sedUc, 
de 04 de oUtUBro de 2022

o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor ronaldo cateb Bitar, matrícula n.º 5946232-
1, cPf: 327.791.192.68, para atuar como Gestor do contrato Público nº 
201|2022, celebrado entre a SEdUc e a empresa ENGEVEl coNSTrUÇÕES 
E SErViÇoS EirEli, que tem por objeto a Execução de obra de reforma 
na EEEf colônia do fidélis - Belém|Pa.
art. 2º - designar o servidor lucival furtado da Silva, inscrito na Matrícula 
nº 54190596-3, cPf: 671.131.172-87, para atuar como fiscal de Execução 
do contrato Público nº 201|2022, celebrado entre a SEdUc e a empresa 
ENGEVEl coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, que tem por objeto a Exe-
cução de obra de reforma na EEEf colônia do fidélis - Belém|Pa./08
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 24/08/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 861485
Portaria N.º 255/2022 - saLe|sedUc, 

de 05 de oUtUBro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar os servidores Helio da Silva Saraiva, Matrícula nº 
5468965/1, cPf n° 148.949.802-82 e roberto Serra Mendes, Matrícu-
la 304417/1, cPf nº 186.346.802-15, para atuarem respectivamen-
te como fiscais titular e substituto do Contrato de Prestação de Serviço 
n.º 221/2022, que tem como objeto, o fornecimento de Material de Expe-
diente (Garrafa Térmica sem Bomba).
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 28/08/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - SEdUc

Protocolo: 861488
Portaria N.º 247/2022 - saLe|sedUc, 

de 04 de oUtUBro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar os servidores Marcelo da Silva Mendes, Matrícula nº 
5890593/1, cPf n° 694.983.692-91 e luis Eduardo de lima, Matrícula 
n° 57212532/1, cPf n.º 584.028.532-34 , para atuarem respectivamente 
como fiscais titular e substituto do Contrato de Aquisição n.º 265/2022, 
que tem como objeto, aquisição de Equipamentos (Bebedouro Elétrico, 
de mesa, para garrafão 20l e refrigerador duplex 427l ), destinados às 

Escolas em Tempo integral e Educação Básica, abrangendo as Unidades de 
Ensino fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e adultos e Edu-
cação Profissional da Rede Educacional do Estado do Pará.
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 26/09/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - SEdUc

Protocolo: 861491
Portaria N.º 249/2022 - saLe|sedUc, 

de 04 de oUtUBro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Bruno corrêa Soares, inscrito na Matrícula nº 
57212442-1, cPf: 752.293.662-49, para atuar como fiscal do contrato 
n.º 242/2022, celebrado entre a Seduc e a Power Tecnologia e Telecomu-
nicações ltda., cujo objeto é a aquisição de Equipamentos de informática, 
Eletrônicos e Materiais diversos para atender as demandas da Secreta-
ria de Estado de Educação, de acordo com as exigências, especificações, 
quantitativos e condições constantes no Termo de referência e no Edital de 
Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Nlic/SEdUc e seus anexos.
art. 2º - designar a servidor rodrigo romano Silva, inscrito na Matrícula nº 
57212408-1, cPf: 732.655.862-00, para atuar como Suplente do contrato 
n.º 242/2022, celebrado entre a Seduc e a Power Tecnologia e Telecomu-
nicações ltda., cujo objeto é a aquisição de Equipamentos de informática, 
Eletrônicos e Materiais diversos para atender as demandas da Secreta-
ria de Estado de Educação, de acordo com as exigências, especificações, 
quantitativos e condições constantes no Termo de referência e no Edital de 
Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Nlic/SEdUc e seus anexos.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 14/09/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunta de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 861494
Portaria N.º 243/2022 - saLe|sedUc, 

de 04 de oUtUBro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor rodrigo romano Silva, inscrito na Matrícula 
nº 57212408-1, cPf: 732.655.862-00, para atuar como fiscal Titular do 
contrato n.º 235/2022, celebrado entre a Seduc e a ccK comercial ltda., 
cujo objeto é a aquisição de Equipamentos de informática, Eletrônicos e 
Materiais diversos para atender as demandas da Secretaria de Estado de 
Educação, de acordo com as exigências, especificações, quantitativos e 
condições constantes no Termo de referência e no Edital de Pregão Eletrô-
nico nº 002/2021 - Nlic/SEdUc e seus anexos.
art. 2º - designar a servidor Bruno corrêa Soares, inscrito na Matrícula nº 
57212442-1, cPf: 752.293.662-49, para atuar como fiscal Suplente do 
contrato n.º 235/2022, celebrado entre a Seduc e a ccK comercial ltda., 
cujo objeto é a aquisição de Equipamentos de informática, Eletrônicos e 
Materiais diversos para atender as demandas da Secretaria de Estado de 
Educação, de acordo com as exigências, especificações, quantitativos e 
condições constantes no Termo de referência e no Edital de Pregão Eletrô-
nico nº 002/2021 - Nlic/SEdUc e seus anexos.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 30/09/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunta de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 861496
Portaria N.º 251/2022 - saLe|sedUc, 

de 04 de oUtUBro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor rodrigo romano Silva, inscrito na Matrícula 
nº 57212408-1, cPf: 732.655.862-00, para atuar como fiscal do contrato 
n.º 243/2022, celebrado entre a Seduc e a frP comercio e Serviços de 
informática ltda., cujo objeto é a aquisição de Equipamentos de informá-
tica, Eletrônicos e Materiais diversos para atender as demandas da Secre-
taria de Estado de Educação, de acordo com as exigências, especificações, 
quantitativos e condições constantes no Termo de referência e no Edital de 
Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Nlic/SEdUc e seus anexos.
art. 2º - designar a servidor rodrigo romano Silva, inscrito na Matrícula nº 
57212408-1, cPf: 732.655.862-00, para atuar como Suplente do contrato 
n.º 243/2022, celebrado entre a Seduc e a frP comercio e Serviços de 
informática ltda., cujo objeto é a aquisição de Equipamentos de informá-
tica, Eletrônicos e Materiais diversos para atender as demandas da Secre-
taria de Estado de Educação, de acordo com as exigências, especificações, 
quantitativos e condições constantes no Termo de referência e no Edital de 
Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Nlic/SEdUc e seus anexos.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 02/09/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunta de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 861499
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Portaria N.º 250/2022 - saLe|sedUc, 
de 04 de oUtUBro de 2022

o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Bruno corrêa Soares, inscrito na Matrícula nº 
57212442-1, cPf: 752.293.662-49, para atuar como fiscal do contrato 
n.º 234/2022, celebrado entre a Seduc e a HlP comercio e Serviços de 
informática, cujo objeto é a aquisição de Equipamentos de informática, 
Eletrônicos e Materiais diversos para atender as demandas da Secreta-
ria de Estado de Educação, de acordo com as exigências, especificações, 
quantitativos e condições constantes no Termo de referência e no Edital de 
Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Nlic/SEdUc e seus anexos.
art. 2º - designar a servidor rodrigo romano Silva, inscrito na Matrícula nº 
57212408-1, cPf: 732.655.862-00, para atuar como Suplente do contrato 
n.º 234/2022, celebrado entre a Seduc e a HlP comercio e Serviços de 
informática, cujo objeto é a aquisição de Equipamentos de informática, 
Eletrônicos e Materiais diversos para atender as demandas da Secreta-
ria de Estado de Educação, de acordo com as exigências, especificações, 
quantitativos e condições constantes no Termo de referência e no Edital de 
Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Nlic/SEdUc e seus anexos.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 14/09/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunta de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 861501
Portaria N.º 248/2022 - saLe|sedUc, 

de 04 de oUtUBro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar os servidores Marcelo Baker Santos, Matrícula nº 
57213142/1, cPf n° 259.881.822-91 e Paulo Sérgio alcantara franco, 
Matrícula n° 303712/1, cPf n.º 259.463.742-49, para atuarem respec-
tivamente como fiscais titular e substituto do Contrato de Prestação de 
Serviço n.º 271/2022, que tem como objeto, aquisição de Equipamentos 
(Ventilador de parede, 50cm) destinados às Escolas em Tempo integral e 
Educação Básica, abrangendo as Unidades de Ensino fundamental, Ensino 
Médio, Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional da Rede Edu-
cacional do Estado do Pará.
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 27/09/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - SEdUc

Protocolo: 861503
Portaria N.º 246/2022 - saLe|sedUc, 

de 04 de oUtUBro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar os servidores Marcelo da Silva Mendes, Matrícula nº 
5890593/1, cPf n° 694.983.692-91 e luis Eduardo de lima, Matrícula 
n° 57212532/1, cPf n.º 584.028.532-34, para atuarem respectivamen-
te como fiscais titular e substituto do Contrato de Prestação de Serviço 
n.º 264/2022, que tem como objeto, aquisição de Equipamentos (Bebe-
douro industrial Elétrico 200l e Bebedouro Elétrico, de mesa, para gar-
rafão 20l), destinados às Escolas em Tempo integral e Educação Básica, 
abrangendo as Unidades de Ensino fundamental, Ensino Médio, Educação 
de Jovens e Adultos e Educação Profissional da Rede Educacional do Estado 
do Pará.
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 26/09/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - SEdUc

Protocolo: 861506
Portaria N.º 245/2022 - saLe|sedUc, 

de 04 de oUtUBro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar as servidoras raimunda Santos corrêa, Matrícula nº 
345652/1, cPf n° 142.115.992-91, e ivete Mirian dos reis Sepeda, Ma-
trícula n° 6400337/1, cPf n.º 397.167.592-15, para atuarem respectiva-
mente como fiscais titular e substituto do contrato de Prestação de Serviço 
n.º 268/2022, que tem como objeto, Aquisição de Equipamentos (Liquidifi-
cador industrial 8l ), destinados às Escolas em Tempo integral e Educação 
Básica, abrangendo as Unidades de Ensino fundamental, Ensino Médio, 
Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional da Rede Educacional 
do Estado do Pará.
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 26/09/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - SEdUc

Protocolo: 861507

Portaria N.º 244/2022 - saLe|sedUc, 
de 04 de oUtUBro de 2022

o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar as servidoras Heliana de fátima Maia Moreira, Matrí-
cula nº 57202459/2, cPf n° 410.739.082-91, e cristian Kerleen cardoso 
de freitas, Matrícula n° 5500931/2, cPf n.º 448.773.232-87, para atu-
arem respectivamente como fiscais titular e substituto do Contrato de 
aquisição n.º 267/2022, que tem como objeto, aquisição de Equipamentos 
(fogão industrial, 6 bocas) destinados às Escolas em Tempo integral e 
Educação Básica, abrangendo as Unidades de Ensino fundamental, Ensino 
Médio, Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional da Rede Edu-
cacional do Estado do Pará.
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 27/09/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - SEdUc

Protocolo: 861510

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 113/2021.

Vigência: 01/10/2022 a 30/12/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Nacional construções e Serviços ltda. cNPJ Nº 
02.934.270/00014-03
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 28 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: 861640
terMo aditiVo ao coNtrato

QUarto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 086/2021.
Vigência: 01/10/2022 a 30/12/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: VS ENGENHaria lTda., cNPJ/Mf nº 11.292.691/0001-60
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 28 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: 861687
terMo aditiVo ao coNtrato

QUiNto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 049/2021.
Vigência: 01/10/2022 a 30/12/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
Contratado: Infinity Engenharia Ltda. CNPJ Nº 17.630.678/0001-50.
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: 861615

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54979/2022
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: rEJaN da SilVa cUNHa
MaTrÍcUla: 57213115
cPf: 68082410230
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 861353
Portaria de diarias No. 54979/2022

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: rEJaN da SilVa cUNHa 
MaTrÍcUla: 57213115
cPf: 68082410230
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 861366
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Portaria de diarias No. 55219/2022
oBJETiVo: Participar da Xliii reunião Plenária Nacional do codiSE, na 
cidade de Natal (rN).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio GraNdE do NorTE / 09/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 2
rio GraNdE do NorTE / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KaTia cilENE dE VilHENa GoUVEa Tarrio
MaTrÍcUla: 5440416
cPf: 24589993287
carGo/fUNÇÃo:
coordENador / dirEcao
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 861370
Portaria de diarias No. 55204/2022

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

Protocolo: 861180
Portaria de diarias No. 55205/2022

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

Protocolo: 861181
Portaria de diarias No. 55206/2022

oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo da ENTrEGa E iNSTalaÇÃo dE ar - 
coNdicioNada dE BENS MÓVEiS rEfErENTE ao coNT. Nº 198/2022BEM 
coMo ToMBaMENTo E aSSiNaTUra No TErMo dE MoViMENTaÇÃo dE 
BENS MÓVEiS alÉM dE ToMBaMENTo doS MaTEriaiS ´PErMaNENTES 
ENTrEGUE Na EEEM PadrE JoSÉ NicoliNo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 17/10/2022 - 17/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oriXiMiNa / 17/10/2022 - 20/10/2022 Nº diárias: 3
oriXiMiNa / SaNTarEM / 20/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio JoSE dE SoUZa rodriGUES
MaTrÍcUla: 57212349
cPf: 60843721200
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 861634
Portaria de diarias No. 55207/2022

oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS PErMaNENTES (32 UNid. 
dE SPliT-18. 000BTUS) Na EEEM SEVEro alVES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEU BraNco / 17/10/2022 - 19/10/2022 Nº diárias: 2
BrEU BraNco / BElEM / 19/10/2022 - 19/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Waldocir da SilVa fErrEira
MaTrÍcUla: 456098
cPf: 25361147249
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 861635
Portaria de diarias No. 55208/2022

oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS PErMaNENTES (32 UNid. 
dE SPliT-18. 000BTUS) Na EEEM SEVEro alVES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEU BraNco / 17/10/2022 - 19/10/2022 Nº diárias: 2
BrEU BraNco / BElEM / 19/10/2022 - 19/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio lUiZ dE alENcar NErY
MaTrÍcUla: 183580
cPf: 09486259291
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 861636
Portaria de diarias No. 55221/2022

oBJETiVo: cobertura Jornalística da cerimônia de entrega da Escola Esta-
dual de Ensino Médio “Padre José Nicolino de Souza”.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 10/10/2022 - 10/10/2022 Nº diárias: 0

SaNTarEM / oriXiMiNa / 10/10/2022 - 11/10/2022 Nº diárias: 1
oriXiMiNa / SaNTarEM / 11/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 12/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EValdo JoSE SilVa dE frEiTaS JUNior
MaTrÍcUla: 5957660
cPf: 01602741255
carGo/fUNÇÃo:
aSSESSor coM.Social / aSSESSoraMENTo
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 861699

Portaria de diarias No. 55211/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor Para rEaliZar fiScaliZaÇÃo E rE-
GiSTro PaTriMoNial (ToMBaMENTo) daS SPliTS, rEcEBiMENTo ElE-
TrÔNico No SiSPaT/WEB, Na EEEfM BEliNa caMPoS coUTiNHo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 10/10/2022 - 11/10/2022 Nº diárias: 1
caPiTao Poco / BElEM / 11/10/2022 - 11/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: coSME EliZEU dE oliVEira
MaTrÍcUla: 240036
cPf: 14562421215
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 861639
Portaria de diarias No. 55212/2022

oBJETiVo: coNdUZir SErVidora Para rEaliZar ENTrEGa dE coM-
PUTador coMPlETo (MoNiTor dE VidEo, MoUSE, TEclado E cPU) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 17/10/2022 - 19/10/2022 Nº diárias: 2
XiNGUara / coNcEicao do araGUaia / 19/10/2022 - 21/10/2022 Nº 
diárias: 2
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: JoSE EliaS araUJo GaMa
MaTrÍcUla: 761249
cPf: 20787839272
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 861641
Portaria de diarias No. 55213/2022

oBJETiVo: Viagem com objetivo de realizar tombamento de materiais en-
viados pela Seduc e os adquiridos pelo PddE, além de realizar atualização 
do SiSPaT/WEB, na EEEM Bartolomeu Moraes da Silva, localizada no Mu-
nicípio de altamira/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 17/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 4
alTaMira / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE Maria rodriGUES riBEiro
MaTrÍcUla: 942049
cPf: 29229960268
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 861643
Portaria de diarias No. 55210/2022

oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo da ENTrEGa E iNSTalaÇÃo dE ar - 
coNdicioNada dE BENS MÓVEiS rEfErENTE ao coNT. Nº 198/2022BEM 
coMo ToMBaMENTo E aSSiNaTUra No TErMo dE MoViMENTaÇÃo dE 
BENS MÓVEiS alÉM dE ToMBaMENTo doS MaTEriaiS ´PErMaNENTES 
ENTrEGUE Na EEEM PadrE JoSÉ NicoliNo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 17/10/2022 - 17/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oriXiMiNa / 17/10/2022 - 20/10/2022 Nº diárias: 3
oriXiMiNa / SaNTarEM / 20/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: faBio roSa MoraES
MaTrÍcUla: 57212488
cPf: 98215876234
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 861638
Portaria de diarias No. 55227/2022

oBJETiVo: Viagem com objetivo de organizar e gerenciar a equipe da 
Prefeitura da Seduc, para realizar a logística dos espaços pedagógicos da 
EEEM Padre José Nicolino, localizada no Município de oriximiná/Pa, cuja 
inauguração está prevista para o dia 11. 10. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM SaNTarEM 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM oriXiMiNa 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0
oriXiMiNa SaNTarEM 07/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 5
SaNTarEM BElEM 12/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: BElMiro SoarES caMPElo NETo
cPf: 25410440200
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 861671
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Portaria de diarias No. 55226/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de realizar levantamento situacional e 
estrutural, organizar logística de entrega de materiais permanentes, veri-
ficar os espaços da EEEM Padre José Nicolino, localizada no Município de 
oriximiná/Pa, com reinauguração prevista para o dia 11. 10. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oriXiMiNa / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0
oriXiMiNa / SaNTarEM / 07/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 5
SaNTarEM / BElEM / 12/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUiS EdUardo da SilVa aNdradE
MaTrÍcUla: 57202990
cPf: 72074809204
carGo/fUNÇÃo:
GESTor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 861673
Portaria de diarias No. 55225/2022

oBJETiVo: Viagem com objetivo de realizar levantamento situacional e 
estrutural, organizar logística de entrega de materiais permanentes, veri-
ficar os espaços da EEEM Padre José Nicolino, localizada no Município de 
oriximiná/Pa, com reinauguração prevista para o dia 11. 10. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oriXiMiNa / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0
oriXiMiNa / SaNTarEM / 07/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 5
SaNTarEM / BElEM / 12/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: WElSoN roBErTo araUJo liBorio
MaTrÍcUla: 57212166
cPf: 79204341220
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 861674
Portaria de diarias No. 55224/2022

oBJETiVo: Viagem com objetivo de realizar levantamento situacional e 
estrutural, organizar logística de entrega de materiais permanentes, veri-
ficar os espaços da EEEM Padre José Nicolino, localizada no Município de 
oriximiná/Pa, com reinauguração prevista para o dia 11. 10. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oriXiMiNa / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0
oriXiMiNa / SaNTarEM / 07/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 5
SaNTarEM / BElEM / 12/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdErSoN rodriGo coSTa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57213299
cPf: 70238626253
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 861675

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo/sedUc
a SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS-SaGEP/SE-
dUc NoTifica a servidora Maria EUNicE PENa dE caSTro,matricu-
la de n° 751456/1, no cargo de Servente, lotada na Secretaria Estadu-
al de Educação, ou seu representante legal, a comparecer a ccMP/
SaGEP/SEdUc, na Sede da SEdUc, sito na rodovia augusto Montene-
gro, Km 10, Belém, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, a con-
tar da data de publicação deste Edital, a fim de tratar assunto referente ao pro-
cesso de aposentadoria nº 2018/299669 que se encontra com penden-
cia de documentos necessários para analise, e para que não alegue des-
conhecimento este edital está sendo publicado obedecendo aos Prin-
cípios constitucionais do contraditório e de ampla defesa, confor-
me o que preceitua a lei nº 5.810/94.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas/SaGEP

Protocolo: 861290

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.8790/2022 de 05/10/2022

Nome:adriaNa MarTiNS ValadarES oliVEira
Matrícula:57209533/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE Eduardo angelim sede/Parauapebas
Período:29/09/22 a 27/11/22
Triênios:01/03/01 a 28/02/04
aProVaÇÃo EScala dE fEriaS

Portaria Nº.:8755/2022 de 04/10/2022
Nome: MoNica lUcia cHaVES PoNTES
Matrícula:57209967/1 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Paraense/ananindeua

Portaria Nº.:8756/2022 de 04/10/2022
Nome: cHriSTiaNNE PaTricia PicaNÇo GUiMaraES
Matrícula:57208334/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Paraense/ananindeua

Portaria Nº.:8757/2022 de 04/10/2022
Nome: lidia oliVEira SarMENTo
Matrícula:57234212/1 Período:16/12/22 à 29/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Paraense/ananindeua

Portaria Nº.:8758/2022 de 04/10/2022
Nome: lUcia MarQUES do ESPiriTo SaNTo
Matrícula:5901632/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE luiz Nunes direito/ananindeua

Portaria Nº.:8759/2022 de 04/10/2022
Nome: daNiElli dE MEdEiroS PiNHEiro
Matrícula:54194683/3 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EE luiz Nunes direito/ananindeua

Portaria Nº.:8760/2022 de 04/10/2022
Nome: alcilEa NEVES NUNES TEiXEira
Matrícula:57209718/1 Período:12/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:EE luiz Nunes direito/ananindeua

Portaria Nº.:8761/2022 de 04/10/2022
Nome: ZUlEidE PiNHEiro PaMPloNa dE BarroS
Matrícula:6007406/3 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE luiz Nunes direito/ananindeua

Portaria Nº.:8762/2022 de 04/10/2022
Nome: NorMa SUEli BriTo fErrEira
Matrícula:57208457/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof Joao renato franco/Belém

Portaria Nº.:8763/2022 de 04/10/2022
Nome: airaM MEdEiroS BEirao SilVa
Matrícula:57233943/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof Joao renato franco/Belém

Portaria Nº.:8764/2022 de 04/10/2022
Nome: Maria clEa VEraS da coSTa
Matrícula:57209253/1 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua

Portaria Nº.:8765/2022 de 04/10/2022
Nome: carla dE SoUZa laVarEda rodriGUES
Matrícula:57211260/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua

Portaria Nº.:8766/2022 de 04/10/2022
Nome: aNToNio carloS MaciEl PalHETa
Matrícula:6013589/1 Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Pratinha ii/Belém

Portaria Nº.:8767/2022 de 04/10/2022
Nome: MErlY GlaYZE coSTa diaS da coSTa
Matrícula:57208402/1 Período:20/12/22 à 02/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Pratinha ii/Belém

Portaria Nº.:8768/2022 de 04/10/2022
Nome: dorcaS BrElaZ SilVa
Matrícula:5498090/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE centro de informatica de da Educação/Belém

Portaria Nº.:8769/2022 de 04/10/2022
Nome: SaNdra rEJaNE SoUSa
Matrícula:57208468/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém

Portaria Nº.:8770/2022 de 04/10/2022
Nome: lUiS aUGUSTo PErEira roSa
Matrícula:627321/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém

Portaria Nº.:8771/2022 de 04/10/2022
Nome: Maria dE faTiMa carValHo cardoSo
Matrícula:447510/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém

Portaria Nº.:8772/2022 de 04/10/2022
Nome: roSEaNE dalila da SilVa rEiS HaBEr
Matrícula:5901042/1 Período:12/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf clube de Maes Santa rita de cassia/Belém

Portaria Nº.:8773/2022 de 04/10/2022
Nome: SilVaNa GUEdES da coSTa
Matrícula:308900/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Jarbas Passarinho (SoUSa)Belém

Portaria Nº.:8774/2022 de 04/10/2022
Nome: roSiMarTa GUSMao dE SENa
Matrícula:5710762/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Jarbas Passarinho (SoUSa)Belém

Portaria Nº.:8775/2022 de 04/10/2022
Nome: aNa Maria doS SaNToS cardoSo
Matrícula:6332323/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf carlos drummond de andrade/Belém

Portaria Nº.:8776/2022 de 04/10/2022
Nome: aNGEla Maria alMEida daMaScENo
Matrícula:6388906/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf carlos drummond de andrade/Belém

Portaria Nº.:8777/2022 de 04/10/2022
Nome: GiSElli claUdia PiNHEiro SaNToS
Matrícula:5809711/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Santa luzia/Belém

Portaria Nº.:8778/2022 de 04/10/2022
Nome: rEGia Socorro MaTiaS SoarES
Matrícula:54191789/3 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2021
Unidade:EE Santa luzia/Belém

Portaria Nº.:8779/2022 de 04/10/2022
Nome: alcElY roSE GUiMaraES MoNTEiro
Matrícula:5500869/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Santa luzia/Belém
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Portaria Nº.:8780/2022 de 04/10/2022
Nome: Maria dE faTiMa do NaSciMENTo
Matrícula:5507278/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Santana Marques/Belém

Portaria Nº.:8781/2022 de 04/10/2022
Nome: THaYS PErEira corrEa
Matrícula:5942031/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Santana Marques/Belém

Portaria Nº.:8782/2022 de 04/10/2022
Nome: alaN SalES da SilVa
Matrícula:5902787/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Justo chermont/Belém

Portaria Nº.:8783/2022 de 04/10/2022
Nome: riTa dE caSSia alMENdra laMEira
Matrícula:6010210/2 Período:12/12/22 à 25/01/23Exercício:2021
Unidade:EEEf raimundo Vera cruz/ananindeua

Portaria Nº.:8784/2022 de 04/10/2022
Nome: aldENora PENa da SilVa
Matrícula:5091284/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2021
Unidade:EE Teodora Bentes/icoaraci

Portaria Nº.:136/2022 de 29/09/2022
Nome: dElGiNa ViEira PENHa
Matrícula:6019099/2 Período:12/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:7 UrE/obidos

Portaria Nº.:8594/2022 de 03/10/2022
Nome:SaNdra rEGiNa fraNco dE aMoriM
Matrícula:57208535/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. icuí laranjeiras/ananindeua

Portaria Nº.:8595/2022 de 03/10/2022
Nome:aNdrÉa SiMoNE dE SoUZa E SilVa MaciEl
Matrícula:5901782/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EE. icuí laranjeiras/ananindeua

Portaria Nº.:8596/2022 de 03/10/2022
Nome:aNiElE PoNTES BarBoSa
Matrícula:57224209/1Período:15/10/22 à 13/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Euclides da cunha/ananindeua

Portaria Nº.:8597/2022 de 03/10/2022
Nome:JoSiaNE faBricia diaS MoNTEiro caValcaNTE
Matrícula:57205061/2 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. izabel dos Santos dias/icoaraci

Portaria Nº.:8598/2022 de 03/10/2022
Nome:aNa claUdia GodiNHo dE SoUZa
Matrícula:54188750/5 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. Marilda Nunes/Belém

Portaria Nº.:557/2022 de 26/09/2022
Nome: Márcio coNcEiÇÃo BESSa dE SoUZa
Matrícula:5734665/2 Período:27/09/22 à 10/11/22Exercício:2021
Unidade:EE. Profª onésima Pereira de Barros/Santarém

Portaria Nº.:8716/2022 de 04/10/2022
Nome: roSilEia do Socorro GUiMarÃES da SilVa
Matrícula:5467217/3Período:01/12/22 à 14/01/22Exercício:2022
Unidade:11ª UrE/Santa izabel do Pará

Portaria Nº.:200/2022 de 28/09/2022
Nome: iNiValdo alMEida da coNcEiÇÃo JÚNior
Matrícula:57225885/3 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. dep. raimundo ribeiro de Souza/Tucuruí

Portaria Nº.:202/2022 de 29/09/2022
Nome:fraNciSca diNiZ aMoriM
Matrícula:5903125/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EE. dep. raimundo ribeiro de Souza/Tucuruí

torNar seM eFeito
Portaria Nº.:8715 /2022 de 04/10/2022

torNar seM eFeito a Portaria Nº 000821/2022 de 
14/09/2022, QUe coNcedeU 45 dias de

férias, no período de 15/10/2022 a 28/112022, a servidora rEGiaNE Ja-
ciara dE SoUZa corrÊa , matricula nº 5751268/2, Professor, lotada na 
EE. Profª clotilde Pereira/castanhal, referente ao exercício de 2021.

Portaria Nº.:8789/2022 de 05/10/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 320/2022 de 29/06/2022, que concedeu 
30 dias de férias, no período de 01/09/2022 à 30/09/2022, ao servidor 
carloS alBErTo da SilVa SaNTiaGo,matricula 5347580/1,assistente 
administrativo,lotado na EE andre alves/augusto correa, referente ao 
exercício de 2022.

Protocolo: 861668

Portaria de diarias No. 55222/2022
OBJETIVO: Cobertura Fotográfica da cerimônia da entrega da Escola 
Estadual de Ensino Médio Padre José Nicolino de Souza.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 10/10/2022 - 10/10/2022 Nº diárias: 0 
SaNTarEM / oriXiMiNa / 10/10/2022 - 11/10/2022 Nº diárias: 1 
oriXiMiNa / SaNTarEM / 11/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 1 
SaNTarEM / BElEM / 12/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliSEU TaVarES diaS
MaTrÍcUla: 760854
cPf: 25136330244
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Portaria de diarias No. 55230/2022
oBJETiVo: organização e assessoramento da biblioteca da Escola Estadual 
de Ensino Médio «Padre José Nicolino de Souza», situada no município de 
oriximiná, que será reinaugurada.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0 
SaNTarEM / oriXiMiNa / 07/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 5 
oriXiMiNa / SaNTarEM / 12/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 0 
SaNTarEM / BElEM / 12/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria do liVraMENTo roSa TEiXEira
MaTrÍcUla: 57213108
cPf: 57610134287
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Portaria de diarias No. 55229/2022
oBJETiVo: organização e assessoramento da biblioteca da Escola Estadual 
de Ensino Médio «Padre José Nicolino de Souza», situada no município de 
oriximiná, que será reinaugurada.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0 
SaNTarEM / oriXiMiNa / 07/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 5 
oriXiMiNa / SaNTarEM / 12/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 0 
SaNTarEM / BElEM / 12/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 0.5 
NoME: lUcilEidE MarTiNS MENESES
MaTrÍcUla: 57224543
cPf: 71059679272
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Portaria de diarias No. 55228/2022
oBJETiVo: organização e assessoramento da biblioteca da Escola Estadual 
de Ensino Médio «Padre José Nicolino de Souza», situada no município de 
oriximiná, que será reinaugurada.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0 
SaNTarEM / oriXiMiNa / 07/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 5 
oriXiMiNa / SaNTarEM / 12/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 0 
SaNTarEM / BElEM / 12/10/2022 - 12/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alBa lUcia corrEa coSTa
MaTrÍcUla: 54193796
cPf: 39448363249
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior 
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 861704
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

coMissÃo
coMissÃo setoriaL de iMPLeMeNtaÇÃo do Processo 

adMiNistratiVo eLetrÔNico (Pae) No ÂMBito da UePa
Protocolo: 2022/1241113

Portaria N° 4119/22, de 04 de oUtUBro de 2022.
r E S o l V E :
art. 1º - iNSTiTUir no âmbito da UNiVErSidadE do ESTado do Pará a 
comissão Setorial para implementação do Processo administrativo Eletrô-
nico (PaE), com as seguintes atribuições:
i - a comissão Setorial deverá realizar a revisão do organograma da UEPa, 
na plataforma do Governo digital;
II - definir os usuários e nível de acesso;
III - definir escopo do plano piloto;
IV - definir o treinamento de usuários multiplicadores;
V - implantar o piloto, ajustar a utilização conforme resultados do piloto;
Vi - avaliar a implantação e implementar para os demais setores.
Vii – receber sugestões, reclamações ou queixas de qualquer servidor usu-
ário do Sistema PaE sobre a sua utilização e funcionamento;
Viii – analisar as determinações e orientações emanadas do órgão geren-
ciador do PaE, transmitindo-as aos demais servidores do órgão programas 
de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento e 
sobre ele emitir parecer;
iX – realizar reuniões e treinamentos sempre que demandados ou necessá-
rios ao conhecimento de novas orientações ou funcionalidades do Sistema;
X - exercer a orientação, coordenação e supervisão das atividades de im-
plementação do PaE.
art. 2º - NoMEar a comissão Setorial para implementação do Processo ad-
ministrativo Eletrônico, no âmbito desta UEPa, para, sob a presidência do 
primeiro, realizar a implementação do (PaE) com os seguintes servidores:
Servidor  Matricula  representação
alBaNira dE oliVEira SEaBra 54194029/2 Gestor Setorial do PaE
JoaNa d’arc JoaNa lEMoS dE SoUZa 57209329/1 cogestor Setorial do PaE
aNdrEia Maria TriNdadE dE SoUZa  57202125/1 Membro
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art. 3º compete ao Gestor Setorial do PaE:
i - convocar os demais membros, sempre que necessário para o desenvol-
vimento dos trabalhos da comissão Setorial/PaE;
ii - abrir, presidir e encerrar as reuniões da comissão Setorial, dando publi-
cidade das deliberações tomadas aos demais servidores da UEPa, através 
de comunicados em seu sítio eletrônico, ou, pessoalmente, por outro meio 
de comunicação; 
iii – resolver e esclarecer as questões e dúvidas levantadas pelos servido-
res sobre o uso do sistema de processo administrativo eletrônico, verbal-
mente ou por escrito; 
iV - determinar a realização de diligências junto Secretaria de Estado de 
Planejamento e administração (SEPlad), na qualidade de órgão gerencia-
dor do PaE, necessárias ao bom andamento dos trabalhos da comissão 
Setorial/PaE; 
V - praticar os demais atos necessários ao bom andamento dos trabalhos 
da comissão Setorial/PaE
art. 4º - São atribuições do cogestor Setorial do PaE:
i – substituir o Gestor Setorial do PaE, quando este estiver impossibilitado 
de exercer suas atribuições;
ii - auxiliar o Gestor Setorial do PaE em suas atribuições;
iii - elaborar as atas das reuniões da comissão Setorial/PaE.
art. 5º - São atribuições dos demais membros da comissão:
i – participar das reuniões da comissão Setorial/PaE, quando convocados, 
analisando e opinando sobre a pauta discutida;
ii - auxiliar o Gestor Setorial do PaE em suas tarefas conforme delegadas.
art. 6º - a comissão Setorial/PaE terá prazo de 90 (noventa dias) para 
realizar avaliação de implementação do plano piloto, devendo implementar 
nos demais setores da UEPa, em concordância com o § 1º do art. 35 do 
decreto 2.176, de 12 de setembro de 2018.
art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
 reitor da UEPa

Protocolo: 861465
coMissÃo de eLaBoraÇÃo da ProPosta aPcN-doUtorado
Protocolo: 2022/1222334

Portaria N° 4118/22, de 04 de oUtUBro de 2022.
r E S o l V E:
dESiGNar os membros abaixo relacionados para comporem a comissão 
de Elaboração da Proposta aPcN-doutorado com prazo até a submissão da 
proposta, segundo a relação abaixo:
laura Maria Vidal Nogueira –  id funcional: 120782/ 2 - PrESidENTE 
(UEPa)
Marta lenise do Prado – Membro (MEMBro ViSiTaNTE)
Mary Elizabeth de Santana – id funcional: 2060779/ 2 - MEMBro (UEPa)
ivaneide leal ataide rodrigues – id funcional: 109185/ 3 - MEMBro (UEPa)
Sheyla Mara Silva de oliveira –  id funcional: 54196165/ 3 - MEMBro 
(UEPa-SaNTarÉM)
david lopes Neto  – MEMBro (UfaM)
Zilmar augusto de Souza filho – MEMBro (UfaM)
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
 reitor da UEPa

Protocolo: 861472
coMissÃo PrÓPria de aVaLiaÇÃo setoriaL

Protocolo: 2022/1222334 
Portaria N° 4060/22, de 04 de oUtUBro de 2022.

r E S o l V E:
dESiGNar os membros abaixo relacionados para comporem a comissão 
de auto avaliação do ProGraMa dE PÓS-GradUaÇÃo EM ENfErMaGEM, 
entre as instituições associadas UEPa/UfaM por tempo indeterminado, se-
gundo a relação abaixo:
Zilmar augusto de Souza filho (UfaM) – PrESidENTE
deyvylan araújo reis (UfaM) – MEMBro
Paulo Elias Gotardelo audebert delage (UEPa) id funcional: 5905474/ 1 
– MEMBro
Josias da costa Junior (UEPa)  id funcional: 5907627/ 1 – MEMBro
Márcia Helena Machado Nascimento (UEPa) id funcional: 5302510/ 3 – 
MEMBro
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
 reitor da UEPa

Protocolo: 861470
ProGressÃo FUNcioNaL

Protocolo: 2022/670566  
Portaria N° 3986/22, de 27 de seteMBro de 2022.

coNcEdEr ao(a) servidor(a) odilSoN rodriGUES rEiS, id. funcional 
nº 57201580/ 1, cargo de aUXiliar dE laBoraTorio B - iV, lotado no 
caMPUS dE Sao MiGUEl do GUaMa, Progressão funcional por antiguida-
de, período aquisitivo 2016/2018, para referência i da classe c, do cargo 
de aUXiliar dE laBoraTorio integrante do quadro permanente de ser-
vidores Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vigência 
retroativa a contar de 27.05.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 861386
aUtoriZaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor Para 

ParticiPar de cUrso de PÓs- GradUaÇÃo
Protocolo: 2022/691353  
PorTaria N° 4052/22, de 30 de setembro de 2022.
r E S o l V E:
i – aUToriZar, o afastamento Parcial da servidora SilVaNa NEVES dE 
MElo, id. funcional nº 55586754/ 2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, 
lotada no dEParTaMENTo dE TEcNoloGia dE aliMENToS, objetivando 

a capacitação da servidora em nível de doutorado no Programa de Pós-
graduação em inovação farmacêutica da associação em rede de iES UfG/
UfaM/UNifaP/UfPa, pela Universidade federal do Pará, no período de 
08.08.2022 a 16.06.2026. 
ii - conceder Bolsa Estadual de Pós-Graduação, no período de 08.08.2022 
a 16.06.2026, nos termos da resolução 3893/22-coNSUN de 18.08.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 861393

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/1174280

Portaria N° 4057/22, de 30 de seteMBro de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) coSME SaNToS dE SoUSa, id. funcional nº 
3187900/ 1, cargo de MoToriSTa a, lotado(a) no(a) dirEToria dE adMi-
NiSTracao dE rEcUrSoS MaTEriaiS, 120 (cento e vinte) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 16.12.1982 a 15.12.1988, no período de 
01.10.2022 a 28.01.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1074622  

Portaria N° 4054/22, de 30 de seteMBro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria iraNEidE MoraES, id. funcional nº 
5102855/ 1, cargo de aUXiliar dE SErVico c, lotado(a) no(a) coor-
dENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iV, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 02.10.2013 a 01.10.2016, no período de 
03.11.2022 a 02.12.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 861389

.

.

errata
.

errata eM estÁGio eM NÍVeL de PÓs-doUtorado
Protocolo: 2022/431333  
Retificar os termos da presente PORTARIA Nº 4045/22, de 29.09.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.138 de 03.10.2022, referente afastamento para 
realização de estágio em nível de Pós-doutorado do (a) servidor (a) ElEN 
VaNESSa coSTa da SilVa, o seguinte:
oNde se LÊ : “…,Cargo de Professor Assistente....”
Leia-se: “…,Cargo de Professor Adjunto,…”
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
 reitor da UEPa

Protocolo: 861408
errata de LiceNÇa PrÊMio

Protocolo: 2022/1256674
Retificar os termos da presente PORTARIA Nº 3985/22, de 27.09.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.132 de 28.07.2022, referente licença Prêmio 
do (a) servidor (a) Marco aNToNio BarroS doS SaNToS, o seguinte:
oNde se LÊ : “…,Cargo de Assistente Administrativo....”
Leia-se: “…,Cargo de Professor Adjunto,…”
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
 reitor da UEPa

Protocolo: 861403
errata - sUPriMeNto de FUNdo

Protocolo: 860910
Portaria N.º 4116/2022 de 04 de oUtUBro de 2022.

Publicada no Diário Oficial N.º 35.142 de 05 de outubro de 2022.
onde se lê : cargo: aUXiliar dE laBoraTÓrio
Leia-se : cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento

Protocolo: 861424
errata

Retificar a PORTARIA Nº 4117/22, de 04.10.2022, publicada no D.O.E nº 
35.142 de 05.10.2022, protocolo nº860902 :
oNde se LÊ:
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
Leia-se:
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: 
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colaÇÃo dE GraU doS cUrSoS dE TEcNoloGia dE aliMENToS E TEcNoloGia EM aNáliSE E dESENVolViMENTo 
dE SiSTEMaS (TadS) 

MUNicÍPio: caSTaNHal 
daTa: 05/10/2022 (quarta-feira); às 16h e 18h 

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 861217

aViso de LicitaÇÃo

Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 39/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico

claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição, por demanda, parcelada de Gêneros alimentícios Pe-
recíveis e Não Perecíveis com vistas a atender o Projeto “Carreta Escola de 
Gastronomia” aprovado a partir do Termo de cooperação descentralizada 
TEd 012/2021 entre SEcTET e UEPa. ENTrEGa do EdiTal: o Edital en-
contra-se acessível nos sites: www.gov.br/compras/pt-br/, www.compras-
para.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir do dia 06/10/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 20/10/2022
Hora: 10h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 48101.12.363.1501.8507
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0124 e 0324
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chaga

Protocolo: 861255
aViso de LicitaÇÃo

Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 50/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico

claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material Permanente nas áreas de Materiais de 
construção, Mecânica dos Solos e Estradas para atender o Programa for-
ma Pará. ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: 
www.gov.br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, 
a partir do dia 06/10/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: diego Quaresma
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 20/10/2022
Hora: 09h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 48101.19.364.1506.8866
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0124008794
NaTUrEZa da dESPESa: 449052 e 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 861259

terMo de HoMoLoGaÇÃo

Processo nº 2022/934842
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo

o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor supe-
rior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 41/2022-UEPa, cujo objeto é a aquisição de Material de consumo e Perma-
nente para atender as necessidades das atividades do centro Especializado em 
reabilitação – cEriii, na unidade de Ensino e assistência em fisioterapia e Tera-
pia ocupacional (UEafTo) da Universidade do Estado do Pará.
as empresas vencedoras do certame foram:
1. 07.851.653/0001-23- PHENiX HoSPiTalar EirEli. itens 1, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66 
e 67. Valor da proposta r$ 188.455,50.
2. 09.222.369/0001-13 - dENTal Maria lTda. itens 2, 3, 4, 13, 14, 15, 
17, 18, 20, 38, 51. 52, 53, 54, 55, 63 e 65. Valor da propostar$ 13.930,95.
3. 33.762.284/0001-02 - SiTE MEdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS E ME-
dicaMENToS HoSPiTalar lTda. itens 43 e 44. Valor da propostar$ 2.842,50.
4. 34.577.439/0001-01 - BraSil SHoPPiNG EirEli. item 21. Valor da 
propostar$ 1.291,00.
5. 45.838.204/0001-34 - MEdPriME diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E 
iNSUMoS HoSPiTalarES lTda.itens 6, 37 e 40. Valor da proposta r$ 6.807,50.
Belém, 04 de outubro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 861171
Processo nº 2021/1049490

HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade PrE-
GÃo ElETrÔNico nº 43/2022-UEPa, cujo objeto é a aquisição de Material 
Permanente para equipar o laboratório de Microscopia do campus de Ma-
rabá da Universidade do Estado do Pará/UEPa.

as empresas vencedoras do certame foram:
1- 09.134.068/0001-38 - oBaH ProdUToS E SErVicoS aNaliTicoS 
lTda, item 4. Valor da proposta r$ 2.150,00.
2- 17.930.162/0001-21 - NaTiVa laB ProdUToS laBoraToriaiS EirEli, 
item 5. Valor da proposta r$ 900,00.
3- 26.628.908/0001-38 - UrSa coMErcial lTda, itens 1, 2 e 3. Valor da 
proposta r$ 26.700,00.
4- 38.924.186/0001-48 - BiocHEMlaB ProdUToS E SErVicoS TEcNo-
loGicoS EirEli, item 7. Valor da proposta r$ 950,00.
5- 67.957.720/0001-10 - irENE SaraBia lUQUETTi, item 6. Valor da pro-
posta r$ 1.698,00.
Belém, 05 de outubro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 861322

sUPriMeNto de FUNdo

sUPriMeNto de FUNdos
Portaria N° 4136/2022, de 05 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 adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: lEoNardo rodriGUES PErEira
Matrícula funcional: 5957117/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 2.000,00
339039_ r$ 2.000,00

Portaria N° 4137/2022, de 05 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 adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: Maria NaTalia dE aNdradE rodriGUES
Matrícula funcional: 5925021/ 3
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 4.000,00

Portaria N° 4141/2022, de 05 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 cEriMoNial E EVENToS
Nome: alicE criSTiNE da SilVa araUJo GaMBoa
Matrícula funcional: 55589841/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339039_ r$ 4.000,00

Portaria N° 4142/2022, de 05 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: VicE-dirETor do cENTro dE ciENciaS SociaiS
Nome: frEdErico da SilVa BicalHo
Matrícula funcional: 57188824/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 2.000,00
339039_ r$ 2.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 861427
sUPriMeNto de FUNdos

Portaria N° 4138/2022, de 05 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor aSSiSTENTE
Nome: iZaBEl criSTiNa BorGES corrEa oliVEira
Matrícula funcional: 241920/ 3
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 48101 12 363 1501 8507
fonte: 0324008794
339030_ r$ 4.000,00

Portaria N° 4139/2022, de 05 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor aSSiSTENTE
Nome: iZaBEl criSTiNa BorGES corrEa oliVEira
Matrícula funcional: 241920/ 3
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 48101 12 363 1501 8507
fonte: 0324008794
339030_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 861428



diário oficial Nº 35.143  75Quinta-feira, 06 DE OUTUBRO DE 2022

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

.

errata
.

Portaria Nº º 771/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria Nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o PaE nº 2022/ 740958

errata
onde se lê: 18/10/2022 a 22/10/2022
Leia-se: 16/10/2022 a 20/10/2022
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 em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº º 1284/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria Nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o PaE nº 2022/1124272

errata
onde se lê: 19 a 22/09/22
Leia-se: 04 a 07/10/22
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 em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº 1361/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria Nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o PaE nº 2022/ 1213908

errata
onde se lê: 29/09 a 30/09/2022
Leia-se: 13/10 a 14/10/2022
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 em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº º 1317 /2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria Nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o PaE nº 2022/ 1178845

errata
onde se lê: 17 a 19/10/2022
Leia-se: 16 a 20/10/2022
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 em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº 1367/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria Nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o PaE nº 2022/ 1220128

errata
onde se lê: 26/09/2022 a 30/09/2022
Leia-se: 26/09/2022 a 01/10/2022
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 em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 861568

diÁria
.

Portaria Nº 1409/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria Nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo nº 1254932
rESolVE:
autorizar o pagamento de 7 ½ (SETE e meia ) diária Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
Jose de ribamar fernandes, aos Municípios de Mojui dos campos, Placas e
Belterra/Pa, onde irá cumprir agenda de apoio na conferência Municipal 
dos direitos da criança e do adolescente, e formação de assessoramento 
junto ao conselho Municipal de direito da criança e do adolescente.No 
PEriodo dE 16/10 a 23/10/2022.
Classificação Orçamentária:
430103- 08.422.1505.8402 0338002151 :249.624 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de oUTUBro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº 1407/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso das atri-
buições que lhe foram delegadas através da PorTaria Nº 424/2019 – SEaSTEr de 
28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1269798
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ (TrES e meia ) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Giovana do Socorro dos Santos costa, cPf: 333.247.862-15, colaborador 
Eventual, que se deslocará para o Município dE Tomé-açu/Pa, onde irá 
cumprir agenda de apoio na conferência Municipal dos direitos da criança 
e do adolescente No PEriodo dE 17 a 20/10/2022.
Classificação Orçamentária:
430103- 08.422.1505.8402- 0338002151 249.624 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de oUTUBro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº 1408/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso das atri-
buições que lhe foram delegadas através da PorTaria Nº 424/2019 – SEaSTEr de 
28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1254909
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ (TrES e meia ) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
lucila do rosario Souza de freitas e rosa Maria da Silva Barbosa, ao Muni-
cípio de Terra Santa/Pa, onde irá cumprir agenda de apoio na conferência 
Municipal dos direitos da criança e do adolescente, e formação de asses-
soramento junto ao conselho Municipal de direito da criança e do adoles-
cente, No PEriodo dE 17/10 a 22/10/2022.
Classificação Orçamentária:
430103- 08.422.1505.8402 0338002151 :249.624 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de oUTUBro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 861575

oUtras MatÉrias

Portaria N° 1349/2022 – GaBs/seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doe nº 35.114 de 14 de setembro 
de 2022.
conforme o PaE nº 2022/934325
rESolVE:
loTar a servidora Maria rEGiNa rEiS SoUZa, matrícula 54192785/ 1, 
no centro integrado de inclusão e cidadania – ciic, 022421400000000 a 
contar de 27/07/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
22 de setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 861570
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FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 891  de 03 de outubro de 2022-desiGNar: carlos 
alberto Neves Prado, cargo:agente administrativo, mat:54195796/1 
para responder pela assessoria-GalMoX, na ausência da titular: Mariana 
Pinheiro campos Mendes, mat:5947238/1,  cargo: Nutricionista,função: 
assessor ii, por motivo de licença Maternidade no período de 22.08.22 a 
17.02.23 com ônus para administração.

Portaria Nº  892 de 03 de oUtUBro de 2022-coNceder 
LiceNÇa saÚde a serVidoras aBaiXo:

 NoMe  carGo  Mat   LaUdo  PerÍodo   dias
Sirlene Mazzinghy de Souza  Psicólogo 54191367/1   94741 20.01.22 a 29.01.22  10

cristina do Socorro Mendes corrêa   Monitor 54194878/1   94739 20.01.22 a  29.01.22  10

Portaria Nº  884 de 03 de oUtUBro de 2022-coNceder 
LiceNÇa saÚde ao serVidores aBaiXo:

 NoMe   carGo  Mat   LaUdo   PerÍodo   dias
Waldiclene Monteiro Borges Monitor 54189750/1 94228 21.01.22 a  28.01.22  08

domingos de lima campelo assist.
Técnico 3204537/1 94227 26.01.22 a  29.01.22  04

angelina falcão Valente Econo-
mista 3217299/1 94226 10.02.22 a 24.02.22  15

Portaria Nº  885 de 03 de oUtUBro de 2022-coNceder 
LiceNÇa saÚde ao serVidores aBaiXo:

  NoMe  carGo   Mat   LaUdo  PerÍodo  dias

Marluce fernandes lima  Professor 3197670/1  94652 24.01.22 a  30.01.22   07

rosivaldo Soares ferreira aG.Portaria 55586434/1  94695 20.01.22 a 26.01.22   07

iracy Gomes  de  Paula Melo assist.  
Social 3202623/1  94653 25.01.22 a 27.01.22   03

iracy Gomes de Paula Melo assist. Social 3202623/1   94696 04.02.22 a 10.02.22   07

Portaria Nº. 887 de 03 de outubro  de 2022- coNcEdEr 11 dias 
de licença para tratamento de saúde a servidora: liege cajueiro Proença,  
mat:54194100/1 ,cargo:agente administrativo, período 21.01.22 a  
31.01.22.
luiz celso da Silva- Presidente-faSEPa.

Protocolo: 861304
Portaria Nº 902/2022-GaB/Pres.

BeLÉM, 05 de oUtUBro de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 a contar 
de 30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94. considerando 
Memorando nº 02/cSPad-1 de 23.09.2022, despachos da aSPad de 
23.09.2022 e do Presidente da faSEPa de 26.09.2022; r E S o l V E: 
art. 1º. ProrroGar com base no art. 201, paragrafo único, a apuração 
da SiNdicÂNcia PUNiTiVa Nº 32/2022 (Processo nº 2022/301034), 
legitimado pela PorTaria Nº 747/2022-GaB/PrES 26/08/2022 (doE nº 
35.094 de 29/08/2022), por mais 30 (trinta) dias a contar de 28/09/2022. 
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor com data retroativa a contar de 
28/09/2022. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. 
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente da faSEPa.

Protocolo: 861574

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

QUiNto terMo aditiVo ao coNtrato coNt. 09/2020 - 
eXPress aLiMeNtos.

data da assinatura: 04 de outubro de 2022; Período: 08/06/2022 a 
15/09/2022.
Justificativa: Tem como objeto alteração da cláusula segunda do Tercei-
ro Termo aditivo ao contrato 09/2020 que trata do valor no período de 
08/06/2022 a 15/09/2022, conforme nota técnica contábil NoTa TÉcNica 
coNTáBil N° 20/2022 – GPc/coNTaBilidadE/ faSEPa.
o valor do reajuste do presente termo aditivo, contado a partir da autoriza-
ção da autoridade máxima da fundação é de r$ 349.080,00 (TrEZENToS 
E QUarENTa E NoVE Mil E oiTENTa rEaiS).
contratado: EXPrESS aliMENToS – coZiNHa iNdUSTrial EirEli, esta-
belecida na Passagem São Paulo i, N9 02, Bairro distrito industrial, ana-
nindeua-Pa, cEP: 67.035-440, cNPJ nº 18.580.303/0001-96. ordenador: 
lUiZ cElSo da SilVa/ Presidente da faSEPa.

Protocolo: 861233

terMo de adJUdicaÇÃo
.

desPacHo de adJUdicaÇÃo
(Processo nº 2022/611208
O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 139/2022 – FASEPA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, e após a constatação do 
cumprimento das exigências legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 
014/2022 – faSEPa, que tem como objeto aQUiSiÇÃo dE cHiNEloS EM 
BorracHa, para atender as necessidades das Unidades operacionais da 
faSEPa de Belém e Mesorregião, Marabá e Santarém resolve:
i - adJUdicar o objeto do GrUPo 01 deste certame à empresa coMEr-
cial dEBEcHE TEXTil EirEli (cNPJ/Mf nº 08.974.702/0001-88) pela 
oferta do valor de r$ 16.633,84 (dezesseis Mil e Seiscentos e Trinta e Três 
reais e oitenta e Quatro centavos) para o referido grupo;
ii - Neste ato, encaminho o processo à comissão de controle interno, para 
a devida análise de conformidade.
Belém, 05 de outubro de 2022.
Jorge Braga Junior
Pregoeiro / faSEPa

Protocolo: 861382

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 531, de 05 de oUtUBro de 2022.
Processo nº 1261507/2022.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais de com aquisição de óculos 
para adolescente, custodiado no cJM, conforme os termos do processo.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 183322
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNSUMo – r$ 300,00
SErVidora: JorGETE aBrEU fiGUEirEdo, GErENTE ii, Matricula 
57206262/2.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 60 (sessenta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 861656

diÁria
.

Portaria: 532 -do dia 05/10/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado no cESEBa, (Proc. 1271915/2022-Mem 578/2022)
SErVidora: aldiENE Maria fErrEira SoUSa
carGo: aSSiSTENTE Social  - MaTricUla: 5103355/ 4
oriGEM: SaNTarÉM/Pa- dESTiNo:PraiNHa/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 24 a 26/10/2022 -  diáriaS-2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 861628

oUtras MatÉrias
.

MUdaNÇa No PerÍodo de ViaGeM
a fundação de atendimento Socieducativo do Pará – faSEPa, faz a MU-
daNÇa no período da viagem ao município de MEdicilÂNdia/Pa, referen-
te a Portaria 510/2022, Publicação 858161/2022, Processo 1202009/2022, 
passando de 03 a 05/10/2022, Para  24 a 26/10/2022, conforme MEMo. 
586/2022-cSEBa.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 861449
Portaria Nº 900 de 04 de oUtUBro de 2022-resoLVe:

coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora rUTHE do ES-
PiriTo SaNTo ToBiaS, matrícula nº. 3197190/1, ocupante do cargo de 
coZiNHEira, correspondente ao triênio 07.03.2016/2019, com gozo no 
período de 17.10.2022 à 15.11.2022.

Portaria Nº 901 de 04 de oUtUBro de 2022-resoLVe:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora lElia PESSoa 
oliVEira, matrícula nº. 3202640/1, ocupante do cargo de aSSiSTENTE 
Social, correspondente ao triênio 19.01.2008/2011 complemento, com 
gozo no período de 03.11.2022 à 02.12.2022.

Portaria Nº 903 de 05 de oUtUBro de 2022-resoLVe:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora JaNE TEiXEi-
ra da coSTa E coSTa, matrícula nº. 3225518/1, ocupante do cargo de 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, correspondente ao triênio 17.06.2016/2019, 
com gozo no período de 03.10.2022 à 01.11.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 861249
aLteraÇÃo de data de ViaGeM - 05/10/2022

a faSEPa rEGiSTra alTEraÇÃo dE daTa dE ViaGEM a cidadE dE 
BoNiTo/Pa, do PErÍodo dE 03 a 05/10/2022 Para o PErÍodo 
dE 25 a 27/10/2022(rEfEr. ao Proc 1245880/2022, PUBlicaÇÃo 
858983/2022-crEaM-daS) coNSidEraNdo SoliciTaÇÃo aTraVÉS do 
Proc. 1271045/2022 E MEMoraNdo 297/2022-crEaM
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 861263
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secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 099/2022-GGa/sedeMe - 
BeLÉM, 05 de oUtUBro de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 07/04/2021, pu-
blicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
coNSidEraNdo a PorTaria nº 905/2015-ccG, de 20/01/2015, publicada 
no doE Nº 32812, de 21/01/2015;
coNSidEraNdo os termos do PaE nº 2022/1241685;
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor criSTiaNo SoUSa coSTa, matrícula nº 5418985/2, 
ocupante do cargo de assessor Especial i, lotado nesta SEdEME, para res-
ponder administrativamente pela diretoria de Geologia, Mineração e Trans-
formação Mineral - diGEM, face o gozo de férias regulamentares da titular 
liliaN PoliaNa SoUSa GUalBErTo, matrícula nº 80845108/1, no perío-
do de 03/10/2022 a 01/11/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 861416
Portaria N° 100/2022-GGa/sedeMe - 
BeLÉM, 05 de oUtUBro de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 07/04/2021, pu-
blicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor ViTor JordY dE alMEida, matrícula nº 5946262/2, 
ocupante do cargo de Gerente, para responder pela coordenadoria de lo-
gística Patrimônio e Material - cloPaM, face o gozo de férias regulamenta-
res da titular roBErTa TaVarES frEirE da SilVa arrUda, matrícula nº 
5929570/1, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 861337
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 098/2022-GGa/sedeMe - BeLÉM, 05 de oUtUBro 
de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 07/04/2021, pu-
blicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
coNSidEraNdo o teor do PaE Nº 2022/1205977;
r E S o l V E:
alTErar o período de férias da servidora aHiaNa caSSia dE oliVEira 
PEdrEira, matrícula 5962601/1, ocupante do cargo de coordenadora, 
concedido de 17/10/2022 a 31/10/2022 através da PorTaria Nº 
092/2022-GGa/SEdEME, de 20/09/2022, publicada no doE Nº 35.122, de 
21/09/2022, para o período de 21/10/2022 a 04/11/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 861406
..

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMPaNHia GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
LiceNÇa aMBieNtaL - coMUNicado
a companhia de Gás do Pará - cNPJ: 08.454.441/0001-75 torna públi-
co que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustenta-
bilidade – SEMaS/Pa, a licença Prévia nº 1912/2022, com validade até 
14/09/2026, para a concepção do projeto da rede de distribuição de Gás 
Natural no município de Barcarena/Pa.

Protocolo: 861243
coMPaNHia GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
LiceNÇa aMBieNtaL - coMUNicado
a companhia de Gás do Pará - cNPJ: 08.454.441/0001-75 torna público 
que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de – SEMaS/Pa, a licença de instalação nº 3297/2022, com validade até 
14/09/2026, para a instalação do projeto da rede de distribuição de Gás 
Natural no município de Barcarena/Pa.

Protocolo: 861244

..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/2022 - codec, de 05 de 
oUtUBro de 2022.
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará - co-
dEc, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto da companhia, 
à vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justifi-
cado, considerando que o ParEcEr JUrÍdico Nº 080/2022, prevê a iNE-
XiGiBilidadE em conformidade ao disposto no artigo 30, inciso ii, f) da 
lei nº 13.303/16, bem como do artigo 70, ii, § 1º do regulamento interno 
de licitações e contratos da codEc, rESolVE:
i – dEclarar inexigível de licitação a contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de promoção, organização e realização do evento 
“12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUA-
lidadE do GaSTo No SETor PÚBlico” que ocorrerá em São Paulo (SP), 
no período de 16 a 19 de outubro de 2022, conforme os termos do Proces-
so administrativo Eletrônico nº 2022/1234007.
ii – dETErMiNar seja feita a contratação do iNSTiTUTo Social iriS, ins-
crito no cNPJ sob o nº 10.282.714/0001-93, situado à av. dos Pinheirais, 
nº 684, sala 01 - bairro Neópolis, Natal (rN), cEP nº 59.080-250, confor-
me Termo de referência.
lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 861316

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo à iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
004/2022
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justi-
ficado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO Nº 080/2022, prevê 
a iNEGiXiBilidadE em conformidade ao disposto no artigo 30, inciso ii, 
f) da lei nº 13.303/16, bem como do artigo 70, ii, § 1º do regulamento 
interno de licitações e contratos da codEc, raTifico a inexigibilidade de 
licitação do ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico Nº 2022/1234007, 
na forma abaixo:
Número da inexigibilidade: 004/2022.
Data da Ratificação: 05.10.2022.
objeto: para prestação de serviços de promoção, organização e realização 
do evento “12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUS-
ToS E QUalidadE do GaSTo No SETor PÚBlico” que ocorrerá em São 
Paulo (SP), no período de 16 a 19 de outubro de 2022.
Valor Total: r$ 600,00 (seiscentos reais).
fundamento legal: artigo 30, inciso ii, f) da lei nº 13.303/16, bem como 
do artigo 70, ii, § 1º do
regulamento interno de licitações e contratos da codEc.
Justificativa: Anexa nos autos do processo no 2022/1234007.
dotação orçamentária:
funcional Programática: 700201.22.128.1508.8887 - capacitação de 
agentes Públicos;
Elemento de despesa: 339039 - outros Serviços de Terceiros (Pessoa Ju-
rídica);
Plano interno: 4120008887c;
fonte: 0261000000;
ação: 233797.
contratada: iNSTiTUTo Social iriS, inscrito no cNPJ sob o nº 
10.282.714/0001-93, situado à av. dos Pinheirais, nº 684, sala 01 - bairro 
Neópolis, Natal (rN), cEP nº 59.080-250.
lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 861319
..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 143/2022, GaB/iMetroParÁ, 05 de outubro de 2022.
dispõe sobre Substituição 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 nº 142/2022, GaB/iMETroPara, 05 de 
outubro de 2022.
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rESolVE:
art. 1º – dESiGNar a servidora aNa lUiZa NaSSEr QUEiroZ NUNES 
da SilVa, matrícula nº 5902706/1, ocupante do cargo de Procuradora 
Autárquica, para responder pela Chefia da Procuradoria Jurídica, durante o 
impedimento do titular, no período de 07/11/2022 à 06/12/2022.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 05 de outubro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 861444

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 142/2022, GaB/iMetroParÁ, 05 de outubro de 2022.
dispõe sobre férias 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. 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, publicado no 
doE nº 34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo o processo de nº 697/2022 e Protocolo nº 202202918
rESolVE:
art. 1º – coNcEdEr 30 (trinta) dias de gozo de férias regulamentares 
ao servidor EdUardo MENdoNÇa da SilVa, matrícula nº 5925190/2, 
ocupante do cargo de chefe da Procuradoria Jurídica, de 07/11/2022 a 
06/12/2022, referente ao período aquisitivo 12/07/2021/2022.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 05 de outubro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 861438

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 321/2022
o Presidente em exercício da Junta comercial do Estado do Pará – JUcEPa, 
no uso da faculdade que lhe confere os incisos XVii e XXiii do art. 25, do 
decreto federal n º1.800, de 30 de Janeiro de 1996 que regulamenta a lei 
federal n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o regis-
tro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providên-
cias, e; coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94; e coNSidEraNdo a 
lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 67; e coNSidEraNdo a indicação 
da daf de 30/09/2022; rESolVE:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 14/2020, celebrado com a 
empresa iMPrENSa oficial do ESTado – ioE, cNPJ: 04.835.476/0001-
01, a servidora liliaN lÚcia MacHado GoNÇalVES, matrícula nº 
5056209/2, e como suplente a servidora JoSilENa BiTENcoUrT da lUZ 
PiNTo, matrícula nº 5965776/1, conforme processo nº 2022/1253292.
art. 2º revogar a PorTaria nº 248/2021, publicada no doEPa nº 34.737 
do dia 18/10/2021, página 120, protocolo 716973.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
daTa da aSSiNaTUra: 05/10/2022
VilSoN JoÃo ScHUBEr-Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 861265

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 318/2022 de 30/09/2022. 
Publicada no doE 35.142 em 05/10/2022. art. 1º ESTaBElEcEr a 
programação de férias do mês de NoVEMBro/2022 dos servidores 
da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, referente aos 
exercícios de 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, conforme processo nº 
2022/1260635 e relação abaixo:
onde se lê:

Nº NoMe
MatrÍ-
cULa

PerÍodo
aQUisitiVo

PerÍodo
de GoZo

5
Nádia Helena B. do 
amaral e Silva

2022290/1 02/03/2021 01/03/2022 21/11/2022 20/12/2022

Leia-se:

Nº NoMe MatrÍcULa
PerÍodo 

aQUisitiVo
PerÍodo 

de GoZo

5

Nádia 
Helena B. 
do amaral 
e Silva

2022290/1 02/03/2021 01/03/2022 01/11/2022 10/11/2022

VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício
Protocolo: 861432

..

diÁria
.

Portaria Nº 322/2022 de 04/10/2022. 
art. 1º coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias às servidoras Maria dE fáTiMa 
caValcaNTE VaScoNcEloS, Gerente de Projetos, matrícula nº 184560/4 
e SÔNia Maria caValcaNTE MENdES coSTa, matrícula nº 5112311/2, 
a fim de realizarem visitas técnicas nas Unidades Desconcentradas nos 
Municípios de e canaã dos carajás, Eldorado dos carajás e redenção, com 
saída de Belém no dia 03/10/2022 e retorno no dia 08/10/2022, conforme 
processo n° 2022/1256003. VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em 
exercício

Protocolo: 861412
..

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

FÉrias
.

Processo: 2022/1262074
Portaria Nº 040/2022-NePMV
a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - NEPMV, no 
exercício de suas atribuições legais, estabelecidas na lei Estadual n° 7.756/2013, 
posteriormente alterada pela lei Estadual nº 8.096/2015, de 01 de janeiro de 
2015 e lei Estadual nº 8.404/2016, de 13 de outubro de 2016, e considerando o 
disposto no art. 74 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994; rESolVE: coN-
cEdEr, nos períodos de 07/11/2022 a 21/11/2022 e 05/12/2022 a 19/12/2022, 
férias regulamentares ao servidor idnaldo José lopes de abreu, coordenador de 
contratos do NEPMV, portador da matrícula funcional nº 54193851/1, referente 
ao período aquisitivo de 01/11/2021 a 31/10/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém-Pa, 05 de outubro de 2022. 
(JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa - diretora Geral do Núcleo Executor 
do Programa Municípios Verdes – NEPMV)

Protocolo: 861696
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 1285/2022, de 04 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1273551, de 03/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Josiane Barbosa da Silva, Matrícula nº 5965139/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
OBJETIVO: Fiscalizações na Obra na Construção de Anfiteatro na Praça Juiz 
claudio Henrique rendeiro – convênio 109/2022, no Município de São ca-
etano de odivelas/Pa, na construção do Muro com enrocamento de pedra 
rachão, da Praia de crispim contrato 15/2022, e na Urbanização da orla 
– contrato 133/2022, no Município de Marapanim/Pa.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, aos referido 
Municípios.
dESTiNo: São caetano de odivelas/Marapanim/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 13 a 14/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 861469
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Portaria Nº. 1281/2022, de 04 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1272886, de 03/10/2022 
e, ainda, o Memorando nº 059/2022, de 03/10/2022 – corH/SEdoP;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora HEdilY MorEira alaMar, matrícula nº. 
55589907/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública - contador, 
para responder pelo cargo de coordenador, no período de 05/10/2022 a 
19/10/2022 (15 dias), com ônus para esta SEdoP, sem prejuízo de suas 
atribuições, em razão da titular a servidora roSSaNE do Socorro MEN-
dES dE SoUSa PiNTo, matrícula nº. 57196033/1 está usufruindo do gozo 
de férias.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 861216
Portaria Nº. 1274/2022, de 04 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1257365, de 29/09/2022, 
e o Memorando nº 09/2022, de 29/09/2022 – diPla/SEdoP;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora, PErPÉTUo Socorro BorGES dE oliVEira, 
matrícula nº 57204233/1 ocupante do cargo de assistente administrativo, 
para responder pelo cargo de coordenador, no período de 16/11/2022 a 
15/12/2022 (30 dias), com ônus para esta SEdoP, sem prejuízo de suas 
atribuições, em razão da titular a servidora lEcY adila GoMES dE car-
ValHo doS SaNToS, matrícula nº. 57204547/1, estar em gozo de férias.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 861213
Portaria Nº. 1279/2022, de 04 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1023132, de 11/08/2022 
– coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor WalMicK riBEiro GoMES, matrícula nº. 
57221451/2, ocupante do cargo de Secretário de Gabinete, para respon-
der pelo cargo de coordenador, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022 
(30 dias), com ônus para esta SEdoP, em razão do titular o servidor aNil-
ToN Marcio dE SoUZa SaNToS, matrícula nº. 57201188/1, está usu-
fruindo do gozo de férias.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 861210
Portaria Nº. 1280/2022, de 04 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1023132, de 11/08/2022– 
coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora, ENi NorMa coElHo, matrícula nº 5428/1, ocu-
pante do cargo de assistente administrativo, para responder pelo cargo de 
Secretário de Gabinete, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022 (30 dias), 
com ônus para esta SEdoP, sem prejuízo de suas atribuições, em razão do 
titular o servidor WalMicK riBEiro GoMES, matrícula nº. 57221451/2, 
estar respondendo pelo cargo de coordenador.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 861211

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º tac 103/2021 – tP Nº 23/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Studio Belém arquitetura e construção lTda – cNPJ 09.235.877/0001-36
objeto: Elaboração de projetos executivos de arquitetura e engenharia 
para reforma e ampliação do prédio sede da Secretaria de desenvolvimen-
to Urbano e obras Públicas – SEdoP, neste Estado
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II, IV da Lei nº 
8.666/93.
Vigência: 08/10/2022 a 08/12/2022
data da assinatura: 04/10/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 861173

1º tac Nº 55/2021 – cPi Nº 11/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03===.137.985/0001-90
aliança Projetos e Serviços Especializado de apoio administrativo Eireli – 
cNPJ 16.807.274- 0001-27
oBJETo: consultoria especializada na elaboração e revisão de Planos Mu-
nicipais de Saneamento Básico e nos 04 eixos de desenvolvimento Urbano 
(água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos), nos municípios: castanhal, 
itaituba, Santa Maria do Pará e São francisco do Pará, Brasil Novo, rondon 
do Pará, Santa izabel do Pará e inhangapi, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. Art. 57, §1º, II e reajustar os va-
lores do instrumento original, cfe. art. 65, § 8º da lei federal nº 8.666/93
Vigência: 06/10/2022 a 06/05/2023
Percentual do reajuste: 5,0038 %
Período de execução: 06/01/2022 a 05/01/2023
dotação orçamentária: 07101.17512.1489.7644.449035/449051 
0101/0301 0130/0330/0131/0331
data de assinatura: 05/10/2022
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 861359

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 35/2020 – Pavimentação em bloquete em vias urbanas no muni-
cípio de Bom Jesus do Tocantins/Pa
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei federal nº 8.666/93.
Percentual do reajuste: 12,8348%
Período de execução: 07/04/2021 a 06/04/2022
dotação orçamentária: 07101 15.451.1489.7645 449051 
0101/0103/0106/0306
data de assinatura: 04/10/2022
contratada: Setec Engenharia Eireli
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 861177

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2° terMo aditiVo ao coNVÊNio 12/2021
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Bragança – cNPJ 04.873.592/0001-07
objeto do convênio: Urbanização da orla de ajuruteua – Etapa i no muni-
cípio de Bragança, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 19/11/2022 à 19/11/2023
data da assinatura: 05/10/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 861436

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1290/2022, de 05 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1266691, de 30/09/2022 
– GaB/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr à servidora aNdrEia rocHa dE alMEida, Matrícula n°. 
5946403/1; cargo/função: assessor ii, Suprimento de fundos no valor 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8338 0101 339030 2.000,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 861453
.
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diÁria
.

Portaria Nº. 1289/2022, de 05 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1281401, de 04/10/2022 
– coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: andreson rannyery lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com técnico da SEdoP, ao distrito de Mos-
queiro, com fim de assessoramento técnico necessário referente as obras 
de pavimentação asfáltica.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 05/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 861447
Portaria Nº. 1288/2022, de 05 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1276004, de 04/10/2022 
– coaP/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: adolfo de oliveira Santa Brígida, Matrícula nº 32760/1; cargo/fun-
ção: auxiliar de Engenharia.
oBJETiVo: Executar levantamentos Técnicos, Vistoria e Pesquisa imobi-
liária, solicitado pela SEdUc, para avaliação dos imóveis no Município de 
canaã dos carajás/Pa, referente ao processo de nº 2022/1007143.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido 
Município.
dESTiNo: canaã dos carajás/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 18 a 21/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 861451
Portaria Nº. 1287/2022, de 04 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1273397, de 03/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Josiane Barbosa da Silva, Matrícula nº 5965139/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalizações nas obras de Urbanização das lagoas- cV 
09/2022, na reforma do Prédio da Prefeitura – cV 128/2022 em abel fi-
gueiredo/Pa, na Pavimentação de vias urbanas com blocos sextavados de 
concreto tipo bloquete – cV 122/2022, e reforma e ampliação da câmara 
dos Vereadores cV-123/2022 no Município de rondon do Pará/Pa. Na Pa-
vimentação em piso intertravado em vias urbanas, no Município de dom 
Eliseu/Pa, na revitalização do canteiro central da avenida Presidente Var-
gas- cV 101/2022,e na revitalização do Bosque Unilson Quinaip- convênio 
100/2022, no Município de Ulianópolis/Pa.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora, aos referidos Municípios.
dESTiNo: abel figueiredo/rondon do Pará/dom Eliseu/Ulianópolis/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 17 a 21/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 861458

Portaria Nº. 1292/2022, de 05 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1285340 de 05/10/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário na Visita Técnica as obras do 
Mercado de distribuição do Município de capanema/Pa, e na obra da orla 
do caeté e orla de ajuruteua do Município de Bragança/Pa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Sr. Secretário Benedito ruy Santos 
cabral, aos referidos Municípios.
dESTiNo: capanema/Bragança/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 06/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 861445
Portaria Nº. 1291/2022, de 05 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1285284, de 05/10/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: Visita Técnica as obras do Mercado de distribuição do Municí-
pio de capanema/Pa, e na obra da orla do caeté e orla de ajuruteua do 
Município de Bragança/Pa.
dESTiNo: capanema/Bragança/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 06/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 861442
Portaria Nº. 1284/2022, de 04 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1272001 de 03/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: leo cristiano da costa Santos, Matrícula nº. 5965143/1; cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: realizar Visita Técnica na obra de Pavimentação em bloquete 
sextavado em ruas e avenidas da sede do Município incluindo sarjeta e 
meio fio nas ruas 41,45,17 e 19 e na Travessa Cruz e Souza- Convênio 
212/2022, no Município de rio Maria/Pa, na obra de reforma do Hospital 
Municipal João Vieira da cunha – convênio 147/2022 e na obra de Pa-
vimentação de 2km de cBUQ divididos em duas vias ambas com 7m de 
largura, com drenagem profunda com extensão de 22m e diâmetro de 
1m, calçadas e meio fio com sarjeta Convênio 145/2022, no Município de 
cumaru do Norte/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº. 7030/1; cargo/função: Mo-
torista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, aos referidos 
Municípios.
dESTiNo: cumaru do Norte/rio Maria/Pa.
diária: 5,5 (cinco e meia).
PErÍodo: 24 a 29/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 861464
Portaria Nº. 1286/2022, de 04 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
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coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1270956, de 03/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Josiane Barbosa da Silva, Matrícula nº 5965139/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalizações na execução de serviços de recapeamento – con-
vênio 154/2022, no Município de ourém/Pa, na construção da Praça na 
comunidade Quilombola Mocambo – convênio 186/2022, na construção 
do centro integrado de fisioterapia, e na construção do Muro de arrimo na 
comunidade de laudo Sodré, no Município de curuçá/Pa.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, aos referidos 
Municípios.
dESTiNo: curuçá/ourém/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 06 a 07/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 861461
Portaria Nº. 1283/2022, de 04 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1275063, de 03/10/2022 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: lia Pereira Pinheiro, Matrícula nº 5965152/1, cargo/função: Técni-
co em Gestão de obras Públicas – Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: realizar Visita Técnica no Município de Vigia de Nazaré/Pa, vi-
sando avaliar a necessidade de serviços adicionais para viabilizar o lan-
çamento da Drenagem Superficial a ser implantada no Campo do Luzeiro 
Esporte Clube, bem como definir a estrutura mais adequada para esse 
objetivo.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1, cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, ao referido 
Município.
dESTiNo: Vigia de Nazaré/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 06/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 861462

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº.1282/2022, de 04 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo a Escala de férias/2022;
r E S o l V E:
i - coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao mês de 
NoVEMBro/2022, aos servidores abaixo relacionados, lotados nesta SEdoP.

MatrÍcULa serVidor carGo PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo de 
GoZo

5911221/2 filipe Marques coordenador 26/06/2022 a 
25/06/2022

03/11/2022 a 
02/12/2022

57208028/3 Vanessa lemos 
catete Blois diretor 08/01/2021 a 

07/01/2022
16/11/2022 a 
15/12/2022

5946384/1 Valdir Parry aca-
tauassu

Secretário adjunto 
de Gestão de desen-
volvimento Urbano

01/01/2021 a 
31/12/2021

01/11/2022 a 
30/11/2022

ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 861401
Portaria Nº. 1275/2022, de 03 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1176995, de 13/09/2022 
– ccoN/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, 30 (trinta) dias 

de férias regulamentares à servidora aliNE JaKQUEliNE alMEida caM-
PoS, matrícula nº 57196030/1, ocupante do cargo/função de Técnico em 
Gestão Pública – contador/coordenador, referente ao Período aquisitivo 
15/04/2021 a 14/04/2022;
ii - iNTErroMPEr a contar de 05/10/2022, por necessidade de serviço, as 
férias da servidora acima, restando um saldo de 28 (vinte e oito) dias para 
ser usufruído em outro momento oportuno.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 03/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 861399
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° 20/2022 - cosaNPa
 a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna público a abertura do processo licitatório referente 
ao PrEGÃo ElETrÔNico Nº 20/2022, tendo critério de julgamento o tipo 
“Menor Preço por ITEM”, e cujo objeto é a prestação de serviços gráficos 
diversos, com fornecimento de materiais de mesma natureza e de forma 
personalizada, com garantia de qualidade e por demandas, consistindo 
de foldEr, carTaZ, PaNflETo, liVrETo, Bloco dE aTESTado/rEcEi-
TUário E Placa dE SiNaliZaÇÃo, para atender necessidades da US-
Segurança e Medicina do Trabalho – UESM-coSaNPa, de acordo com as 
especificações e quantidades contidas no item 8 do TERMO DE REFERÊN-
cia Nº 12/2022-dPl (anexo i), parte integrante e indissociável do Edital. 
a abertura do certame ocorrerá dia 20 de outubro de 2022, às 10 horas 
(dez horas), horário de Brasília, no endereço eletrônico: https://www.com-
prasgovernamentais.gov.br/UaSG 925802. o Edital encontra-se disponí-
vel (gratuitamente), na internet, nos endereços eletrônicos: https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.compraspara.pa.gov.br/ e 
http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 05 de outubro de 2022
luiz Guilherme andrade lopes
Pregoeiro

Protocolo: 861559
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 193/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
  coNSidEraNdo o afastamento da titular da assessoria Jurídica - aSJUr, 
a Sra. raiSSa PoNTES GUiMaraES, matrícula nº 5917760/2, por motivo 
de treinamento, no curso 16° Pregão Week - Semana Nacional de Estudos 
avançados sobre Pregão, no período de 03.10.2022 a 07.10.2022, confor-
me os termos do processo 2022/1270202.
 r E S o l V E:
1.dESiGNar a Sra. carla aMaNda da foNSEca GoMES, Matrícula nº 
57216656/3, para responder pela aSJUr no período acima citado.
2.faZEr vigorar os efeitos da presente PorTaria a partir de 03.10.2022, 
revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 04 de outubro de 2022.
lUiS aNdrE HENdErSoN GUEdES dE oliVEira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 861174
Portaria N.º 191/2022 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o disposto na cláusula 22ª, do acordo coletivo de Traba-
lho 2022/2023;
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1206153, que trata de 
solicitação de licença Prêmio;
r E S o l V E:
1. coNcEdEr a assistente Social Maria BENEdiTa dE caSTro 
SaNToS, Matrícula nº 3189660/1, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 07.11.2022 a 06.12.2022, referente ao período aquisitivo 
01.08.2015 a 07.03.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 30 de setembro de 2022.
lUiS aNdrE HENdErSoN GUEdES dE oliVEira
diretor Presidente, em exercicio

Protocolo: 861172
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Portaria N.º 171/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/1141506, que 
trata de afastamento do titular da célula Executiva de contabilidade e cus-
tos – cEcoc, aNdErSoN THallES NUNES liMa, matrícula nº 5925836/2, 
no período de 17.10.2022 a 20.11.2022, devido ao gozo de suas férias e 
prêmio assiduidade.
r E S o l V E:
1.dESiGNar a assistente de Projeto Maria criSTiNa BarBoSa da SilVa 
MoNTEiro, matrícula nº 5922836/1, para responder pela cEcoc, para 
substituir o referido empregado, no período acima citado.
2.faZEr vigorar os efeitos da presente PorTaria a contar de 17.10.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 21 de setembro de 2022.
lUÍS aNdrÉ HENdErSoN GUEdES dE oliVEira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 861274
Portaria Nº 173/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará - coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o contrato nº 248.657-70/2008 celebrado entre a coHaB 
e a caixa Econômica federal, relacionados ao empreendimento denomina-
do liBEradE ii;
CONSIDERANDO, finalmente, os termos do Memorando nº 012/2021- 
PrESi/coHaB, que deu origem ao Processo Eletrônico nº 2021/586257, 
referente à criação de comissão de fiscalização, para atuar no acompa-
nhamento e fiscalização da execução de obras e serviços do acima citado;
r E S o l V E:
art. 1º. dESiGNar os empregados Ney figueiredo Sabathé, Matrícula nº 
5959178/1 como coordenador da comissão, Misael Henrique Herculano 
do Nascimento, Matrícula nº 57176126/1; Jose ferreira Puty, Matrícu-
la nº 3190897/1 e fernando cesar lima Monteiro Noronha, Matrícula nº 
57176193/1 como membros, para compor comissão de acompanhamento 
e fiscalização do contrato nº 01/2022, celebrado entre a coHaB e a em-
presa laJE coNSTrUÇÕES lTda.
art. 2º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE, E cUMPra-SE.
Belém, 21 de setembro de 2022.
lUÍS aNdrÉ HENdErSoN GUEdES dE oliVEira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 861279
Portaria N.º 190/2022 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e;
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/1141397, que 
trata do afastamento da titular da Gerência Estratégica Econômico financei-
ra – GEfiN, Sra. EliaNa PalHETa dE alMEida, matrícula nº 55589901/1, 
no período de 17.10.2022 a 31.10.2022, por motivo de férias;.
r E S o l V E:
1.dESiGNar a Gerente da célula Executiva orçamentária e financeira – 
cEofi, roSEMarY rodriGUES da SilVa, matrícula nº 51855521/3, para 
substituir a Gerente Estratégica da GEfiN, no período acima referido.
2.dESiGNar a assistente Técnico, caroliNa doS SaNToS corrEa liMa, 
matrícula nº 5947196/1, para substituir a Gerente da célula Executiva or-
çamentária e financeira – cEofi, no período acima referido.
3.faZEr vigorar os efeitos da presente PorTaria a partir de 17.10.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 30 de setembro de 2022.
lUÍS aNdrÉ HENdErSoN GUEdES dE oliVEira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 861281
Portaria Nº 192/2022 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará – coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o Projeto Habitacional criado pela lei Estadual nº 9.198 de 13 
de janeiro de 2021, que objetiva fomentar a aquisição, reforma, requalificação 
e construção de imóveis destinados a servidores integrantes do Sistema de Se-
gurança Pública do Estado do Pará, bem como ao decreto Estadual nº 1.554 de 
10 de maio de 2021, o qual regulamenta a referida lei e prevê, em seu art. 12, 
a indicação de membro titular e suplente para formação da comissão gestora, a 
qual será responsável por acompanhar, fiscalizar e deliberar sobre assuntos re-
lativos ao Projeto Habitacional para Segurança Pública do Estado do Pará, sendo 
formada por 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente de cada um dos 
órgãos e entidades envolvidos, a ser coordenada pela companhia de Habitação 
do Estado do Pará (coHaB/Pa), objetivando deliberar sobre as principais estraté-
gias e instrumentos para a implementação da lei nº 9.198, de 2021.
rESolVE:
1.dESiGNar comissão Gestora do Projeto Habitacional para servidores 
integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará com os 
seguintes representantes dos respectivos órgãos e entidades:
 

ÓrGÃo 
oU eNti-

dade
titULar sUPLeNte

SEGUP
MarcUS faBiaNo da coSTa SarQUiS – 

coordENador do NÚclEo dE ProJEToS 
da SEGUP

Maria dE loUrdES lEiTE GUiMarÃES – GErENTE 
dE PolÍcia coMUNiTária da dirEToria dE 

PrEVENÇÃo Social da ViolÊNcia E da criMiNa-
lidadE da SEGUP

SEPlad
aNa Maria corrÊa PENalBEr – coordE-
Nadora da coordENadoria dE GESTÃo 

dE cUSToS

lUciaNa PorTilHo BENTES GUEdES dE oliVEira 
- coordENadora dE GESTÃo dE rESUlTadoS

BaNPará JorGE WilSoN caMPoS E SilVa aNTUNES 
– dirETor coMErcial E foMENTo

daNiEl orlaNdo BENdElaK SÊco – SUPEriNTEN-
dE dE crÉdiTo iMoBiliário

coHaB MoNiQUE aNTUNES da coSTa – dirETora 
dE PolÍTica HaBiTacioNal da coHaB/Pa

iSaBEla MoNTEiro BaSToS BaNdEira – GErENTE 
ESTraTÉGica dE PolÍTica HaBiTacioNal da 

coHaB/Pa

2.faZEr vigorar os referidos efeitos da presente PorTaria na data de sua 
publicação.
3.rEVoGar a PorTaria nº 066/2022-PrESi.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 30 de setembro de 2022.
lUiS aNdrE HENdErSoN GUEdES dE oliVEira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 861283

.

.

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

.

Portaria Nº 965 de 05 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE 
No dEcrETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da PorTaria nº 239 de 18 de abril de 2022 
publicada no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/ 1246569;
r E S o l V E:
i – dESiGNar servidora riTa SiMoNE da SilVa MaTNi, identidade 
funcional nº 57195101/4, lotada na diretoria de administração e finanças 
– daf, para responder pelo cargo de diretor de administração e finanças, 
no período de 01/12 à 30/12/2022, com todas as vantagens inerentes ao 
cargo, durante o impedimento do servidor titular dENilSoN BENEdiTo 
GoNÇalVES PiNHEiro, identidade funcional nº 57222720/1, ocupante 
do cargo de diretor de administração e finanças, lotado na daf, que se 
encontrará em gozo de férias, no período acima citado, conforme PorTaria 
nº 964 de 04/10/2022, publicada no doE nº 35.142 do dia 05/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretario adjunto de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, em 05 de outubro de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 861287
.

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 961, de 04 de outu-
bro de 2022, publicada no doe nº 35.142 de 05/10/2022, Proto-
colo: 861110.
onde se lê:

MatrÍcULa NoMe eXercÍ-
cio PerÍodo de GoZo

5055717/3 Maria aNToNiETa PErEira ViEira 2021/2022 06/12/2022 a 04/01/2023

Leia-se:

MatrÍcULa NoMe eXercÍ-
cio PerÍodo de GoZo

5055717/3 Maria aNToNiETa PErEira ViEira 2021/2022 05/12/2022 a 03/01/2023

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 05 de outubro de 2022.

Protocolo: 861561
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e Marcia criSTiNa GUErrEiro dE fiGUEirEdo MEN-
doNÇa cUNHa.
fUNÇÃo: BolSiSTa – iNSTrUTor.
iNÍcio da BolSa: 29/03/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 28/09/2022.
Essa publicação tem efeito retroativo a 29/09/2022
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
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ParTES: SEcTET e Valdiclei de cristo lobato.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio.
iNÍcio da BolSa: 29/03/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 28/09/2022.
Essa publicação tem efeito retroativo a 29/09/2022
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 861684
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: alESSaNdra dE alMEida PErEira arNUNd
fUNÇÃo: coordenação
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 002/2022.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 06/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: aNTÔNio SoarES da SilVa JÚNior
fUNÇÃo: coordenação
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 002/2022.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 06/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: racHEl dE oliVEira aBrEU
fUNÇÃo: coordenação
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 002/2022.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 06/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: SaMUEl GoNÇalVES ViaNa
fUNÇÃo: coordenação
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 002/2022.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 06/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 861667
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e dEMÉTriUS GoNÇalVES dE araUJo.
fUNÇÃo: BolSiSTa – coordENaÇÃo
iNÍcio da BolSa: 06/04/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e EdEM ciriNo da cUNHa.
fUNÇÃo: BolSiSTa – coordENaÇÃo
iNÍcio da BolSa: 06/04/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e Maria do Socorro coSTa SilVa.
fUNÇÃo: BolSiSTa – coordENaÇÃo
iNÍcio da BolSa: 06/04/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e MariElE BorGES do NaSciMENTo.
fUNÇÃo: BolSiSTa – coordENaÇÃo
iNÍcio da BolSa: 06/04/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e SÔNia aNdrEa MoUra da SilVa.
fUNÇÃo: BolSiSTa – coordENaÇÃo
iNÍcio da BolSa: 06/04/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e Soraia do Socorro lUZ PiNHEiro.
fUNÇÃo: BolSiSTa – coordENaÇÃo
iNÍcio da BolSa: 06/04/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e SUElY doS SaNToS MElo.
fUNÇÃo: BolSiSTa – coordENaÇÃo
iNÍcio da BolSa: 06/04/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 861651
torNar seM eFeito
TorNar SEM EfEiTo a publicação de Protocolo nº 858831, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.134, de 29.09.2022, referente ao extrato do termo de 
prorrogação de vigência de concessão de bolsa de incentivo do programa Pará 
Profissional, por meio do edital 002/2022 – SECTET, Edital de credenciamento de 
profissionais especializados para instrutoria, coordenação e apoio às atividades 
administrativas para atendimento às demandas do Programa Pará Profissional, 
sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará, por motivo de de-
sistência da bolsa, por indisponibilidade de horários conforme as demandas do 
programa, tornando-os assim descredenciadas neste processo:
aPoio
BiaNca doS SaNToS BarBoSa
GlEiciaNE BorGES dE liMa
Esta publicação tem efeito retroativo a contar do dia 29.09.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 05 de outubro de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e alcilEia coSTa GoNÇalVES cUNHa.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 10/05/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e BETiNa cHaVES BaliEiro.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 16/05/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
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eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e cElSoN dE carValHo cardoSo.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 16/05/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e claUdia criSTiNa TaVarES da coSTa.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 16/05/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e ElaNE criSTiNa frEiTaS lUcENa.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 10/05/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e faBiaNE oliVEira da SilVa.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 10/05/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e fraNciSco Gaia NETo.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 10/05/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e GErSSica faBÍola rocHa dE fariaS.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 16/05/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e JaciElE PErEira SaNcHES.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 16/05/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e JaiME lUiZ dE SoUZa cUNHa JUNior.

fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 16/05/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e JUlia fUrTado rEBElo.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 10/05/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e KEila GoNÇalVES dE oliVEira.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 16/05/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e NaYara dE oliVEira PacHEco.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 10/05/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e roBErT roNNald SoarES doS SaNToS.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 10/05/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e roSaNGEla do NaSciMENTo lEÃo.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 10/05/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e THaÍSa PErEira BarrEiroS.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 10/05/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e WaNdErSoN lEoNE BarroS cardoSo.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 16/05/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
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eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e ZilMai BorGES carNEiro.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 16/05/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/10/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e BiaNca doS SaNToS BarBoSa.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 29/03/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 28/09/2022.
Esta publicação tem efeito retroativo a contar do dia 29.09.2022
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.   
ParTES: SEcTET e GlEiciaNE BorGES dE liMa.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 29/03/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 28/09/2022.
Esta publicação tem efeito retroativo a contar do dia 29.09.2022
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES 
Secretária de Estado

Protocolo: 861710
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

aviso de chamamento Público n° 005/2022 - diePsac
a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas do Pará – faPES-
Pa/Pa torna público o Edital de chamamento Público nº 005/2022, que 
tem por finalidade/objeto a escolha de uma Organização da Sociedade 
civil, visando à celebração do Termo de colaboração à execução do projeto 
MoNiTor odS Para, cuja característica principal é o estudo e a implemen-
tação dos objetivos de desenvolvimento Sustentável em âmbito municipal, 
nos 144 munícipios do estado; nos termos da lei federal 13.019/2015; 
decreto Estadual nº 1.835 de 05/09/2017.
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 www.fapespa.pa.gov.br.
Marcel do Nascimento Botelh0
diretor-Presidente
faPESPa

Protocolo: 861610
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

 Nº do terMo aditiVo: 1º - Nº do coNtrato: 004/2022 - Moda-
Lidade de LicitaÇÃo: Pregão eletrônico n.º 034/2021 - ParTES: 
ProdEPa e afl ENGENHaria EirEli - oBJETo E JUSTificaTicaTiVa do 
adiTaMENTo: Prorrogar o Prazo de Vigência; e  Preço e da dotação orça-
mentária - Valor (r$): 83.027,33 - daTa da aSSiNaTUra: 08/09/2022 
- ViGÊNcia do adiTaMENTo: 10/09/2022 a 09/03/2023 - doTaÇÃo or-
ÇaMENTária: 23.451.1508.7552 – 449051 - foNTE dE rEcUrSo:  0661 
-  ordENador rESPoNSáVEl : MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - 
ENdErEÇo do coNTraTado E cEP – Belém, Pará, rod. Br – 316, Km 08, 
n º 501 – edifício Business sala nº 707, bairro: centro, cEP: 66.080-180.

Protocolo: 860999

..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 14/2022 seeL
com base na documentação acostada nos autos do processo 2022/813483 
do Pregão Eletrônico nº14/2022, cujo objeto é a aquisição de máquinas 
e equipamentos para estruturação dos ambientes do Estádio olímpico do 
Pará, HoMoloGo o presente procedimento licitatório, nos termos do art. 
43 da lei federal 8.666/93 e art. 13 do decreto nº 10.024/2019, para que 
se produza efeitos jurídicos e legais.
Empresas vencedoras:
loTE 01- caNcElado (licitação fracassada);
loTE 02 – GloBo coMErcio dE iNforMaTica EirEli, cNPJ: 
31.588.978/0001-40, Valor do lote: r$92.399,95;
loTE 03 – r c fErraGENS coMErcio VarEJiSTa dE fErraGENS E fErra-
MENTaS EirEli, cNPJ: 36.663.637/0001-05, Valor do lote r$236.000,00.
Belém (Pa), 05 de outubro de 2022.
Nivan Setubal Noronha
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 861394

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 01/2022-seeL
coNtrato Nº 051/2022-seeL
Processo Nº 2022/109904
ParTES: ESTado do Pará/SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr 
E a EMPrESa SaraiVa E cia lTda.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: o objeto do presente termo de apostila-
mento consiste na alteração de dotação orçamentária para efetivação de 
despesa, de acordo com o valor contratual, conforme cláusula décima Se-
gunda do contrato principal.
cláUSUla SEGUNda- doTaÇÃo orÇaMENTária
As despesas necessárias ao adimplemento das obrigações financeiras as-
sumidas pela contratante, correrão á conta das seguintes dotações:
funcional Programática: 08101.27.811.1499.7659
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 449051
ação: 275817
Pi: 22dfc333917
funcional Programática: 08101.27.811.1499.7659
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 449051
ação: 275818
Pi: 22dfc333916
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65 - § 8 da lei federal n° 8.666/93
daTa do aPoSTilaMENTo: 05/10/2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa - SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 861387
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

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: 861521
Portaria Nº 643/2022-GGP/dPG, de 04 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 94935, 
protocolozado no PaE nº 2022/279338, rESolVE: conceder a lacY SENa 
SiMÕES, Servidora Pública, id funcional nº. 5184541/1, licença para Tra-
tamento de Saúde, conforme o art. 81 e 84, da lei nº. 5.810/94, no perío-
do de 03.03.2022 a 12.03.2022. MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS 
- Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 861207
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.

.

errata
.

Portaria nº 606/2022/GGP/dPG, de 27/09/2022, publicada no doe nº 35.132, de 28/09/2022, referente folgas compensatórias.
oNde se LÊ:
dEMÉTriUS rEBESSi
MaTrÍcUla: 5964266
Leia-se:
dEMÉTriUS rEBESSi
MaTrÍcUla: 5895984

Protocolo: 861298
Portaria nº 621/2022/GGP/dPG, de 30/09/2022, publicada no doe nº 35.140, de 04/10/2022, referente diária de plantão defensorial.
oNde se LÊ:
laUra da coSTa MoNTEiro
SofiE SEWNariNE NEGrÃo
Leia-se:
lUara da coSTa MoNTEiro
Sofia SEWNariNE NEGrÃo

Protocolo: 861247

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

 

sUPriMeNto de FUNdos

Portaria Processo LotaÇÃo sUPrido(a) FiNaLidade

eLeMeNto de desPesa

totaL
ProGraMa de 
traBaLHo

data de 
eMissÃo 

da ordeM 
BaNcÁria

PraZo de 
aPLicaÇÃo

data Pres-
taÇÃo de 
coNtas

coNsUMo
traNsPor-

te LocoMo-
ÇÃo

Pessoa 
FÍsica

Pessoa 
JUrÍ-
dica

339030 339033 339036
339039

1716/2022 - da 2022/1163036 GaBiNETE dPG
PEdro VicTor NUNES 

QUEiroZ
dESPESaS 

EVENTUaiS
100,00 0,00 4.244,17 0,00 4.344,17 03.122.1447.8458 09/09/2022 08/11/2022 23/11/2022

1726/2022 - da 2022/1135345 diSEG
Joao carloS da 

foNSEca
dESPESaS 

EVENTUaiS
0,00 2.500,00 1.500,00 0,00 4.000,00 03.122.1447.8458 13/09/2022 12/11/2022 27/11/2022

1727/2022 - da 2022/1114421
EScriTÓrio dE rEPrE-

SENTaÇÃo
aNElYSE SaNToS dE 

frEiTaS
dESPESaS 

EVENTUaiS
200,00 400,00 0,00 1.000,00 1.600,00 03.122.1447.8458 13/09/2022 12/11/2022 27/11/2022

1736/2022 - da 2022/1149623 GaBiNETE dPG
cEcÍlia cláUdia dE 
frEiTaS TEXEira

dESPESaS 
EVENTUaiS

3.500,00 0,00 1.500,00 0,00 5.000,00 03.092.1492.8961 14/09/2022 13/11/2022 28/11/2022

1740/2022 - da 2022/1171969 iTaiTUBa
liliaN dE aGUiar 

ValENTiM
dESPESaS 

EVENTUaiS
0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

03.091.1492.8633
14/09/2022 13/11/2022 28/09/2022

1798/2022-  da 2022/1154944
NÚclEo rEGioNal 

caETÉ- caPaNEMa
roSa Maria dE liMa 

BarroS
dESPESaS 

EVENTUaiS
0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 03.091.1492.8633 23/09/2022 22/11/2022 07/12/2022

1813/2022- da 2022/1219164 SaliNÓPoliS
JacQUEliNE BaSToS 

loUrEiro

dESPESaS 
dE PEQUENo 

VUlTo
400,00 0,00 600,00 0,00 1.000,000 03.091.1492.8633 27/09/2022 26/11/2022 11/12/2022

1814/2022 - da 2022/1235670
aSSESSoria dE coMU-

NicaÇÃo
aNa caroliNa loBo 

corrÊa
dESPESaS 

EVENTUaiS
1.000,00 0,00 2.500,00 4.500,00 8.000,00 03.122.1447.8458 27/09/2022 26/11/2022 11/12/2022

1815/2022 - da 2022/1233754 ESdP
MalENa carNEiro 

da SilVa
dESPESaS 

EVENTUaiS
4.00,000 0,00 500,00 1.000,00 5.500,00 03.128.1492.8740 27/09/2022 26/11/2022 11/12/2022

1816/2022 - da 2022/1232012 ParaGoMiNaS
dErYcK aMaral da 

coSTa

dESPESaS 
dE PEQUENo 

VUlTo
1.300,00 0,00 1.200,00 0,00 2.500,00 03.091.1492.8633 27/09/2022 26/11/2022 11/12/2022

1832/2022 - da 2022/1240174
NÚclEo rEGioNal 

caETÉ- caPaNEMa
roSa Maria dE liMa 

BarroS

dESPESaS 
dE PEQUENo 

VUlTo
1.000,00 0,00 350,00 0,00 1.350,00 03.091.1492.8633 29/09/2022 28/11/2022 13/12/2022

1847/2022 - da 2022/1241853 TailÂNdia
cEZar THiaGo BarrE-

To corrEia

dESPESaS 
dE PEQUENo 

VUlTo
120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 03.091.1492.8633 30/09/2022 29/11/2022 13/12/2022

1848/2022 - da 2022/1246883 rEdENÇÃo/araGUaia
ViNiciUS SaNToS 

raMoS
dESPESaS 

EVENTUaiS
1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 03.091.1492.8633 03/10/2022 02/12/2022 17/12/2022

1857/2022- da 2022/1262060 GGP-BElÉM
arlETE doS SaNToS 

QUarESMa
dESPESaS 

EVENTUaiS
100,00 0,00 150,00 3.058,00 3.308,00 03.122.1447.8458 04/10/2022 03/12/2022 18/12/2022

1878/2022- da 2022/1226037 aBaETETUBa
iSaBElE caSTro da 

SilVa liMa

dESPESaS 
dE PEQUENo 

VUlTo
1.000,00 0,00 500,00 500,00 2.000,00 03.091.1492.8633 04/10/2022 03/12/2022 18/12/2022

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará – ordenadora de despesas

Protocolo: 861471
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diÁria
.

Portaria Nº 1856/2022 - da BeLÉM, 30/09/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/1245887 de 27/09/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa oBJetiVo ProGraMÁtica

alaN dElSo da SilVa cordEiro aUX. dE dEfENSoria 616.216.842-53 coordENaÇÃo fiNaNcEira 57196777

ParTiciPar dE aÇÃo dE 
cidadaNia EM cUMPri-

MENTo do PPa.

03.091.1492.8730

aNNE MicHEllE corrEa dE SoUZa TÉcNico dE dEfENSoria 707.136.262-91 GGP 57213648/2

carla laKiSS iGNácio rEiS aNaliSTa dE dEfENSoria 
PSicÓloGa 688.310.992-72 NaEca 54191154

dEBora KaliNE dE lUNa TEiXEira aSSESSor JUrÍdico 699.510.122-72 GaBiNETE 5951725/2

EdiNaldo TENÓrio dE frEiTaS aUX. dE dEfENSoria 261.551.412-15 NTi 57234526/1

EdNa Maria fErrEira GoUVEa TEc. dE dEfENSoria 098.224.292-15 BalcÃo dE dirEiToS 466964

EdSoN MiraNda rodriGUES aUX. dEfENSoria 170.738.712-53 BalcÃo dE dirEiToS 345873/1

EliNaldo oliVEira dE liMa ofical dE GaBiNETE 761.334.352-91 dir. adM. E fiNaNcEira 5927307

GUilHErME lEliS dE aSSiS aUX. dE dEfENSoria 696.522.448-72 GEr. dE SErViÇoS GEraiS 3155340

iriS HElENa PaES E SilVa TÉc. dEfENSoria 381.179.402-72 NaEfa 5897828

JoÃo carloS da foNSEca aUX. dE dEfENSoria 219.637.972-72 diSEG 57202183

JoÃo PaUlo coSTa doS SaNToS TÉc dE dEfENSoria 302.759.032-49 cfiN 5007232

JoSÉ aUGUSTo fariaS BraBo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 426.296.672-00 USiNa da PaZ – icUi-GUaJara 5964535-1

JUcEMir SiQUEira da SilVa TEc. dE dEfENSoria 149.182.772-68 BalcÃo dE dirEiToS 32549

JUliaNa dE JESUS QUEiroZ 
PicaNÇo aUX. dE dEfENSoria 681.246.942-49 dirEToria do iNTErior 54191702

KElToN araUJo da SilVa TEcNico dE dEfENSoria 667.141.092-53 NaEca 57175642

laÉrcio GEorGE alVES araNHa PaPiloScoPiSTa 038.412.002-49 PolÍcia ciVil/USiNa da PaZ 65730

lEaNdro MElÉM dE fiGUEirEdo aUX. dE dEfENSoria 575.009.672-68 NaEfa 555588666

lUiZ carloS MorEira fariaS 
JUNior SEc. dE NÚclEo 737.505.572-68 dir. adMiNiSTraTiVa 57227037

lUiZ odilSoN olEGario da lUZ TEcNico dE dEfENSoria 152.522.722-04 Balcao dE dirEiToS 760404

Maria liMa doS SaNToS SENa aNaliSTa dE dEfENSoria 140.555.972-15 NUdEP 57201133

Maria VilMa dE SoUSa araUJo aNaliSTa dE dEfENSoria 244.905.122-87 BalcÃo dE dirEiToS 5152909

MariaNa STHEl fraNciSQUETo aNaliSTa dE dEfENSoria 082.786.127-30 GGP 57201223

MaUro BarBoSa dE liMa aUX. dE dEfENSoria 227.948.592-34 BalcÃo dE dirEiToS 3255158/1

oZaEl cordEiro BaTiSTa GErENTE dE SErViÇoS
GEriaS 652.812.502-30 diSEG 5965817

rafaElla SoUSa daMaScENo TÉcNica dE dEfENSoria 957.477.102-49 GGP 57214027

raiMUNdo dE JESUS doS SaNToS 
SoUZa aNaliSTa dE dEfENSoria 399.830.212-34 NUdEP 57211889

rEiKo SaYUri YoKoSaWa carNEi-
ro SilVa aSSESSora JUrÍdica 840.146.872-87 corrEGEdoria 5931714

roBErTa cHErMoNT loPES cHEfE dE oPEraÇÃo 755.707.932-91 PolÍcia ciVil/USiNa da PaZ 57176217

roSa Maria carValHo BENTES aUX. dE dEfENSoria 426.258.152-72 dirEToria METroPoliTaNa 57202067

VEra lUcia MaGalHÃES dE 
frEiTaS TEc. dE dEfENSoria 081.350.292-68 NTi 320200

Waldir JoSÉ coSTa doS SaNToS aUX. dE dEfENSoria 108.158.232-87 SEcrETaria cÍVEl 57211853/1

laiSE Maria riBEiro MESQUiTa 
SaNToS TÉc. dE dEfENSoria 247.807.742-68 GaBiNETE 55588962/3

aNSElMo carloS NoGUEira 
MoNTEiro

MoToriSTa dE
dEfENSoria PÚBlica 613.246.632-00 GErÊNcia dE TraNSPorTES 54194024

coNdUZir EQUiPE

     

EliVar loBo alVES MoToriSTa dE
dEfENSoria PÚBlica 259.878.012-49 GErÊNcia dE TraNSPorTES 57211744

lUiS carloS dE alMEida ro-
driGUES

MoToriSTa dE
dEfENSoria PÚBlica 172.173.502-04 dirEToria adMiNiSTraTiVa 57211823

ValdiNEi carValHo dE aViZ MoToriSTa dE
dEfENSoria PÚBlica 373.145.802-00 GErÊNcia dE TraNSPorTES 57211726

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM aNaNiNdEUa  20/08/2022 1/2

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

Protocolo: 861605
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aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 620/2022-GGP-dGP, de 30 de seteMBro de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/1116501. rESolVE: 
TraNSfErir, o gozo de férias a segunda fração, referente ao aquisitivo 
(2021/2022), do Servidor Público MarcoS roGErio araUJo da SilVa, 
id. funcional: 57201277/ 2, concedida por meio da PorTaria nº262/22-
GGP-dPG, de 27/05/2022 publicada no doe nº 34.996 de 06/06/2022, com 
o gozo no intervalo de 19/07/2022 a 02/08/2022 - 15 dias e 23/09/2022 
a 07/10/2022 – 15 dias. ficando agora transferido o gozo do segundo 
período para 26/09/2022 a 10/10/2022 - 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 861455

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
rePUBLicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 004/tJPa/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada para execução da obra de 
coNSTrUÇÃo do PrÉdio aNEXo ao fÓrUM dE caSTaNHal, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
abertura: 07/11/2022, às 10 horas (horário local).
as sessões públicas ocorrerão no auditório do Serviço de licitações, Prédio 
- Sede do TJ/Pa, sala T-125, localizado na avenida almirante Barroso nº 
3089, bairro do Souza, Belém - Pará. Edital: cópia gratuita em mídia mag-
nética da licitante ou através do site www.tjpa.jus.br, ou impresso ao custo 
das cópias. informações: fone: (91)3205-3206 ou e-mail licitacao@tjpa.
jus.br Belém, 05/10/2022. comissão Permanente de licitação do TJPa.

Protocolo: 861352
 triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 070/tJPa/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada para aquisição de rádio 
transceptor novo e, componentes para rádios transceptores portáteis, vi-
sando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de 
referência. SESSÃo PÚBlica: 21/10/2022, às 09h00min, horário de Bra-
sília, 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, 05 de outubro de 2022. Serviço de licitação 
do TJPa.

Protocolo: 861347

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº. 020/2022 - 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJPa, neste ato 
representado por sua Secretária de administração, dEBora MoraES 
GoMES, brasileira, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do 
Pará, portadora da carteira de identidade nº. 1602961/SSP/Pa, inscrita no 
cPf/Mf sob o nº. 257.584.702-87, designada pela PorTaria nº. 450/2021-
GP de 1º de fevereiro de 2021, publicada no diário de Justiça do dia 02 
fevereiro de 2021, vem atualizar a dotação orçamentária dos contratos a 
seguir discriminados, com fundamento legal no art. 65, parágrafo 8° da lei 
8.666/93 e alterações, e conforme quadro abaixo:

setor contrato empresa dotação orçamentária

SEad

029/2018 Engebio ltda 04.101.02.331.1421.8988 - 0101 - 33.90.39 04.10
2.02.331.1421.8657 - 0118 - 33.90.39

045/2019 cientec assistência Técnica de 
Equipamento

04.101.02.331.1421.8988 - 0101 - 33.90.30 
/ 33.90.39 04.102.02.331.1421.8657 - 0118 - 

33.90.30 / 33.90.39

035/2020 BlB Eletrônica lTda 04.101.02.331.1421.8988 - 0101 - 33.90.39  
04.102.02.331.1421.8657 - 0118 - 33.90.39

019/2022 MYo2 Soluções em Saúde 
indústria Eirili

04.101.02.331.1421.8988 - 0101 - 33.90.39  
04.102.02.331.1421.8657 - 0118 - 33.90.39

055/2022 reversa ambiental Serviços e 
coletora de resíduos EirEli

04.101.02.331.1421.8988 - 0101 - 33.90.39  
04.102.02.331.1421.8657 - 0118 - 33.90.39

SEa

014/2017 criart Serviço de Mão de 
obra ltda

04.101.02.061.1417.8175 - 0101 - 33.90.37  
04.102.02.061.1417.8646 - 0118 - 33.90.37

044/2017 Pólo refrigeração
04.101.02.061.1417.8173 / 8175 - 0101 - 33.90.30 

/ 33.90.39 04.102.02.061.1417.8644 / 8146 - 0118 - 
33.90.30 / 33.90.39

010/2018 david Moreira ltda
04.101.02.061.1417.8173 - 0101 - 33.90.30 

/ 33.90.39 04.102.02.061.1417.8644 - 0118 - 
33.90.30 / 33.90.39

088/2018 conserp ltda
04.101.02.061.1417.8173 - 0101 - 33.90.30 

/ 33.90.39 04.102.02.061.1417.8644 - 0118 - 
33.90.30 / 33.90.39

004/2019 Metalúrgica ascurra ltda 04.101.02.061.1417.8173 - 0101 - 33.90.39 04.10
2.02.061.1417.8644 - 0118 - 33.90.39

035/2019 Karisten ltda
04.101.02.061.1417.8173 - 0101 - 33.90.30 

/ 33.90.39 04.102.02.061.1417.8644 - 0118 - 
33.90.30 / 33.90.39

039/2019 a V de Jesus Buriti Serv. 
de refrig.

04.101.02.061.1417.8175 - 0101 - 33.90.30 
/ 33.90.39 04.102.02.061.1417.8646 - 0118 - 

33.90.30 / 33.90.39

041/2019 conserp ltda
04.101.02.061.1417.8173 - 0101 - 33.90.30 

/ 33.90.39 04.102.02.061.1417.8644 - 0118 - 
33.90.30 / 33.90.39

054/2019 Jl Mesquita ltda 04.101.02.061.1417.8173 / 8174 - 0101 - 33.90.39 
04.102.02.061.1417.8644 / 8645 - 0118 - 33.90.39

060/2019 Karisten comércio e Serviço 
Mecânicos e Elétricos lTda

04.101.02.061.1417.8173 - 0101 - 33.90.30 
/ 33.90.39 04.102.02.061.1417.8644 - 0118 - 

33.90.30 / 33.90.39

017/2021 conserp ltda
04.101.02.061.1417.8173 / 8174 / 8175 - 0101 

- 33.90.30 / 33.90.39 04.102.02.061.1417.8644 / 
8645 / 8646 - 0118 - 33.90.30 / 33.90.39

018/2021

ElEVadorES oK coMErcio 
dE PEÇaS, coMPoNENTES E 
SErViÇoS dE ElEVadorES 

lTda-EPP

4.101.02.061.1417.8173 - 0101 - 33.90.30 
/ 33.90.39 04.102.02.061.1417.8644 - 0118 - 

33.90.30 / 33.90.39

019/2021 construmec ltda
04.101.02.061.1417.8173 - 0101 - 33.90.30 

/ 33.90.39 04.102.02.061.1417.8644 - 0118 - 
33.90.30 / 33.90.39

082/2021 cata Vento refrigeração e 
Serviços Gerais ltda

04.101.02.061.1417.8174 - 0101 - 33.90.30 
/ 33.90.39 04.102.02.061.1417.8645 - 0118 - 

33.90.30 / 33.90.39

084/2021 J. fecchio Junior - Vento Sul 
facilitiesa

04.101.02.061.1417.8174 - 0101 - 33.90.30 
/ 33.90.39 04.102.02.061.1417.8645 - 0118 - 

33.90.30 / 33.90.39

004/2022 reversa ambiental Serviços e 
coletora de resíduos

04.101.02.061.1417.8173 / 8174 / 8175 - 0101 
- 33.90.30 / 33.90.39 04.102.02.061.1417.8644 / 

8645 / 8646 - 0118 - 33.90.30 / 33.90.39

035/2022 Metalúrgica aScUrra EirEli
04.101.02.061.1417.8173 / 8175 - 0101 - 33.90.30 
/ 33.90.39 / 44.90.52 04.102.02.061.1417.8644 / 

8646 - 0118 - 33.90.30 / 33.90.39 / 44.90.52

050/2022 Empresa HEXcEl Elevadores 
ltda

04.101.02.061.1417.8173 - 0101 - 33.90.30 
/ 33.90.39 04.102.02.061.1417.8644 - 0118 - 

33.90.30 / 33.90.39

SEciN-
fo

001/2018 Pólis informática 04.101.02.1417.8181 - 0101 - 
33.90.40 04.102.02.1417.8653 - 0118 - 33.90.40

005/2018 Telemar Norte leste
04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 

33.90.39 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 
- 33.90.39

061/2018 oracle do Brasil
04.101.02.1417.8080 / 8181 / 8182 - 0101 - 

33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 
- 33.90.40

065/2018 Telemar leste S/a
04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 

33.90.39 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 
- 33.90.39
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SEciN-
fo

072/2018 claro S/a 04.101.02.1417.8180 - 0101 - 
33.90.40 04.102.02.1417.8651 - 0118 - 33.90.40

076/2018 oSM consultoria e Sistemas 
lTda

04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 
33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 

- 33.90.40

084/2018 lanlink informática lTda
04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 

33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 
- 33.90.40

085/2018 ParS ltda
04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 

33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 
- 33.90.40

001/2019 lanlink informática lTda
04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 

33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 
- 33.90.40

002/2019 Telemar Norte leste S/a
04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 

33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 
- 33.90.40

003/2019 claro S/a
04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 

33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 
- 33.90.40

040/2020 ProdEPa - 8651
04.101.02.1417.8180 - 0101 - 

33.90.40 04.102.02.1417.8651 - 0118 / 0312 / 
0318 - 33.90.40

008/2021 resource americana ltda
4.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 

33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 
- 33.90.40

028/2021 TiM S/a
04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 

33.90.39 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 
- 33.90.39

030/2021 SEa TElEcoM 04.101.02.1417.8180 - 0101 - 33.90.40  
04.102.02.1417.8651 - 0118 - 33.90.40

032/2021 coElHo TEcNoloGia 
EirEli - EPP

04.101.02.1417.8180 - 0101 - 33.90.40  
04.102.02.1417.8651 - 0118 - 33.90.40

033/2021 facHiNEli coMUNicaÇÃo 
lTda

04.101.02.1417.8180 - 0101 - 33.90.40  
04.102.02.1417.8651 - 0118 - 33.90.40

036/2021 allTEcH- SolUÇoES EM 
TEcNoloGia lTda

04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 
33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 

- 33.90.40

050/2021 facHiNEli coMUNicaÇÃo 
lTda

04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 
33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 

- 33.90.40

069/2021 ageferronato informáti-
ca ltda

04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 
33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 

/ 0318 - 33.90.40

SEciN-
fo

076/2021 Techlead Serviços e comércio 
de informática ltda

04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 
33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 

- 33.90.40

088/2021 Very Tecnologia ltda
04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 

33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 
- 33.90.40

090/2021 oversee Tec. E Sist. ltda
04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 

33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 
- 33.90.40

093/2021 Gartner do Brasil Serviços des 
Pesquisas ltda

04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 
33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 

- 33.90.40

002/2022 claro S/a
04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 

33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 
- 33.90.40

036/2022 Green4t Soluções Ti ltda
04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 

33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 
- 33.90.40

038/2022 fachineli comunicação lTda
04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 

33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 
- 33.90.40

039/2022 Kenta informática S.a 04.101.02.1417.8180 - 0101 - 33.90.40  
04.102.02.1417.8651 - 0118 - 33.90.40

043/2022 c2a Serviços em Tecnologia 
da informática EirEli

04.101.02.1417.8180 / 8181 / 8182 - 0101 - 
33.90.40 04.102.02.1417.8651 / 8652 / 8653 - 0118 

- 33.90.40

departa-
mento de 
comuni-
cação

060/2018 arB agência do rádio 
Brasileiro

04.101.02.131.1417.8986 - 0101 - 33.90.39  
04.102.02.131.1417.8632 - 0118 - 33.90.39

033/2020 Galvão comunicação ltda 04.101.02.131.1417.8986 - 0101 - 33.90.39  
04.102.02.131.1417.8632 - 0118 - 33.90.39

033/2022
SEVir Sistemas e Serviços 

de Tecnologia da informação 
lTda

04.101.02.061.1417.8980 - 0101 - 33.90.36 
/ 33.90.39 04.101.02.128.1417.8983 - 0101 - 

33.90.36 / 33.90.39  04.102.02.128.1417.8724 
- 0118 - 33.90.36 / 33.90.39  

04.102.02.128.1417.8727 - 0118 - 33.90.36 / 
33.90.39

coorde-
nadoria 
Militar

007/2020 Premier Segurança Eletrônica 
Produções e comércio lTda

04.101.02.061.1417.8176 - 0101 - 33.90.39  
04.102.02.061.1417. 8647 - 0101 - 33.90.39

Serviço 
Social 
fórum 
cível

022/2019 dNa Vida Exames de Paterni-
dade e imunizações ltda

04.101.02.128.1417.8980 - 0101 - 33.90.39 04.10
2.02.128.1417.8727 - 0118 - 33.90.39

Belém, 05 de outubro de 2022. // responsável pela assinatura: dÉBora 
MoraES GoMES Secretária de administração do TJPa

Protocolo: 861460
eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº. 019/2022 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJPa, neste ato 
representado por sua Secretária de administração, dEBora MoraES 
GoMES, brasileira, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado 
do Pará, portadora da carteira de identidade nº. 1602961/SSP/Pa, inscrita 
no cPf/Mf sob o nº. 257.584.702-87, designada pela PorTaria nº. 
450/2021-GP de 1º de fevereiro de 2021, publicada no diário de Justiça 
do dia 02 fevereiro de 2021, vem registrar administrativamente a anuência 
do TJPa na cessão dos créditos do contrato 042/2022 celebrado com a 
empresa UiSSara coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda., inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº. 13.024.826/0001-32, com fundamento legal no art. 65, parágrafo 
8° da lei 8.666/93 e alterações. // Belém, 05 de outubro de 2022. // 
responsável pela assinatura: dÉBora MoraES GoMES – Secretária de 
administração do TJPa

Protocolo: 861323
..

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 a UNa-
Ma–UNiVErSidadE da aMaZÔNia. // objeto: instalação do 1º cEJUSc - 
VaraS dE faMÍlia. // 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 // respon-
sável pela assinatura: célia regina de lima Pinheiro – desembargadora 
Presidente do TJPa (rEPUBlicado Por iNcorrEÇÃo).

Protocolo: 861192
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão eletrônico/srP nº 014/2022, tiPo: Menor Preço, 
oBJETo: registro de preço para aquisição de MaTEriaiS odoNTolÓGi-
coS, destinados ao abastecimento do consultório odontológico - Espa-
ço Vida do TcM/Pa. daTa dE aBErTUra da SESSÃo: às 08:00h do dia 
25/09/2022 no site: www.licitacoes-e.com.br, acESSo ao EdiTal: sites: 
www.tcm.pa.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Belém, 06 de outubro de 
2022. Eduardo lisboa – Pregoeiro.

Protocolo: 861349

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.291, de 04 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através de expediente proto-
colizado sob o nº 017185/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora EriKa KaroliNE dE caSTro SaBiNo dE oliVEi-
ra, auditor de controle Externo Procuradoria, matrícula nº 0101544, 01 
(um) ano de licença sem remuneração, nos termos do artigo 93, da lei nº 
5.810/94, a partir de 03 de outubro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 861562
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Portaria Nº 39.292, de 05 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais, e
coNSidEraNdo a lei Estadual nº 9.370, de 3 de dezembro de 2021, doE 
de 06/12/2021, que instituiu o Programa Qualifica Servidor e acrescentou 
dispositivos à lei Estadual n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a necessidade de regulamentar no âmbito do Tribunal de 
contas do Estado do Pará a concessão de folgas premiais aos servidores 
pela realização facultativa de cursos de qualificação;
r E S o l V E:
art. 1º regulamentar a concessão de folgas premiais aos servidores efe-
tivos, comissionados e cedidos do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
pela realização facultativa de cursos de qualificação, nos termos dos arti-
gos 100-a e 100-B da lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, 
incluídos pela lei Estadual nº 9.370, de 3 de dezembro de 2021.
art. 2º Serão concedidas folgas premiais, até o máximo de 03 (três) dias 
por ano, aos servidores elencados no caput do artigo 1º que participarem 
facultativamente, na condição de aluno, de cursos de qualificação relacio-
nados com as áreas específicas de atuação no Órgão.
§1° as folgas premiais serão concedidas de acordo com a soma de horas-
curso realizadas pelo servidor no decorrer de cada ano civil e usufruídas 
no ano subsequente, independente de carga horária, e de acordo com a 
seguinte relação:
i - 100 (cem) horas ou mais de curso correspondem a 03 (três) dias de 
folgas premiais;
ii - entre 61 (sessenta e um) e 99 (noventa e nove) horas de curso corres-
pondem a 02 (dois) dias de folgas premiais;
iii - entre 30 (trinta) e 60 (sessenta) horas correspondem a 01 (um) dia 
de folga premial.
§ 2° Para efeito de ano civil, considera-se o ano de conclusão do curso 
de qualificação, caso o mesmo tenha sido iniciado e finalizado em anos 
diferentes.
§ 3° o servidor poderá ser autorizado a se afastar voluntariamente para 
realização de cursos sem ônus para o TcE/Pa, de forma excepcional, e 
desde que não ofereça prejuízos à continuidade dos serviços prestados, 
respeitados os critérios estabelecidos na PorTaria nº 29.353, de 04 de 
março de 2015.
§ 4° Em caso de rompimento do vínculo do servidor com a administração 
Pública ou de afastamento que impossibilite a concessão do benefício no 
ano correspondente, é vedado o acúmulo para o ano subsequente ou 
qualquer indenização.
§ 5º as horas de curso que excederem o limite do disposto no inciso i 
do § 1º não poderão ser aproveitadas para a concessão de novas folgas 
premiais.
§ 6º Para efeito de verificação da correlação de cursos de qualificação com 
a área específica de atuação do servidor no órgão, prevista no caput, a chefia 
imediata deverá se manifestar.
art. 3º a concessão de folgas premiais será devida ao servidor pela 
realização facultativa de curso que contribua para o desenvolvimento de 
saberes associados à função laboral, desde que haja correlação com a área 
específica de atuação do(a) solicitante, na forma do artigo 2º, § 6º, desta 
PorTaria.
Parágrafo único. Será admitida a soma de horas-curso pela participação 
em curso, workshop, oficina, simpósio, palestra, congresso, encontro, roda 
de conversa, mesa redonda, painel, fórum, conferência, jornada, colóquio, 
dentre outros.
art. 4º o requerimento de averbação de folgas premiais deverá ser en-
caminhado, pelo servidor, à Secretaria de Gestão de Pessoas por meio do 
e-TcE, devendo ser anexados à solicitação:
I - os certificados ou diplomas;
II – a manifestação da chefia imediata nos termos do artigo 2º, § 6º, desta 
PorTaria.
§ 1° os documentos de que trata esse dispositivo deverão ser apresentados 
em original, cópia autenticada ou cópia conferida com o original, bem como 
conter expressamente o período de realização.
§ 2° O requerimento que contiver apenas certificados e diplomas expedidos 
pela Escola de contas alberto Veloso (EcaV) dispensa a obrigatoriedade do 
disposto no § 1º deste artigo.
§ 3° Somente serão considerados para fins de concessão de folgas premiais, 
os certificados e diplomas de cursos realizados, em sua integralidade, a 
partir de 06/12/2021, data da publicação da lei Estadual nº 9.370, de 03 
de dezembro de 2021.
Art. 5º Os cursos de qualificação utilizados para a concessão de folgas 
premiais não poderão ser utilizados, cumulativamente, para a progressão 
funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme o disposto no §5º do 
art. 3º da lei nº 8.938/2019.
art. 6º após averbadas, o servidor poderá utilizar as folgas premiais 
durante o ano subsequente ao de realização dos cursos, e até o final deste, 
devendo a solicitação de gozo das folgas ser feita a qualquer tempo, desde 
que antes da data prevista para início do afastamento, por meio do sistema 
e-TCE, contendo autorização expressa da chefia imediata.
art. 7º os casos omissos serão decididos pela Presidência do Tribunal de 
contas do Estado do Pará.
art. 8º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 05 
de outubro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 861569

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 39.254, de 26 de seteMBro de 2022.*
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo o art. 2º, da lei nº 9.709/2022;
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de expediente proto-
colizado sob o nº 016614/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr à conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES, 
matrícula nº 0101359, 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, referentes ao 
triênio de 21-09-2017 a 25-04-2022, nos termos do artigo 2º, da lei nº 
9.709/2022, e artigo 8º, inciso iX, da lei complementar nº 173/2020, no 
período de 26-09 a 24-11-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente
*republicada por ter saído com incorreção no doE nº 35.132, de 
28/09/2022.

Protocolo: 861271
Portaria Nº 39.286, de 04 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo o art. 2º, da lei nº 9.683/2022;
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através de expediente proto-
colizado sob o nº 017250/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr à conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa, matrícula 
nº 0101024, 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 9.683/2022, 
e artigo 8º, inciso iX, da lei complementar nº 173/2020, no período de 
17-10-2022 a 15-12-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 861278

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.289, de 04 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e
coNSidEraNdo o teor do Expediente nº 014099/2022;
coNSidEraNdo o termo do Parecer nº 469/2022, da Procuradoria desta 
corte de contas e Manifestação nº 537/2022 – SEciN;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 199, da lei n° 5.810/94;
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores daNiEl SolUM fraNco MaUÉS, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101215, claUdia adriaNa MENdES 
SaNToS, auditor de controle Externo, matrícula nº 0101180 e EdilENE 
laiSE PiNTo rocHa dE alMEida, analista auxiliar de controle Externo, 
matrícula nº 0100487, para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a comissão de Sindicância, destinada a apurar os fatos mencionados no 
Expediente nº 014099/2020, no prazo não excedente a 30 (trinta) dias, 
contados a partir da publicação desta PorTaria, podendo ser prorrogado 
por igual período, a critério da autoridade superior, consoante parágrafo 
único do artigo 201, da lei nº 5.810/94.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 861558
Portaria Nº 39.285, de 04 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e
coNSidEraNdo o teor do 520146/2020;
coNSidEraNdo o termo do Parecer nº 540/2022, da Procuradoria desta 
corte de contas;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 199, da lei n° 5.810/94;
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores diEGo raMiro MElo MoNTEiro, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101755, lUiZ carloS BENTES HorTa, 
auditor de controle Externo, matrícula nº 0100223 e VaNESSa rocHa 
fErrEira rodriGUES, auditor de controle Externo, matrícula nº 
0101453; para, sob a presidência do primeiro, comporem a comissão de 
Sindicância, destinada a apurar os fatos mencionados no Expediente nº 
520146/2020, no prazo não excedente a 30 (trinta) dias, contados a partir 
da publicação desta PorTaria, podendo ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior, consoante parágrafo único do artigo 201, 
da lei nº 5.810/94.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 861435

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 39.295, de 05 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o disposto no art. 119, §2º, da constituição do Estado do 
Pará e no art. 6º,§ 5º da lei Estadual nº 7.588, de 28 de dezembro de 2011;
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coNSidEraNdo o Memorando nº 108/2022-GaB da Presidência, de 04 de 
outubro de 2022, protocolizado sob o Expediente nº 017450/2022,
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do conselheiro Substi-
tuto JUliVal SilVa rocHa, matrícula nº 0101026, referentes ao 1º e 2º 
período do exercício de 2022, que estavam agendadas para 03 de outubro 
a 01 de novembro de 2022, e de 02 de novembro a 01 de dezembro de 
2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 861565

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 055/2022/sGcc/dacc/MPc/Pa
Designa fiscais de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
rESolVE:
art. 1º designar a servidora daniela de oliveira danieli, matrícula 200254 
e, no seu impedimento, a servidora rosana Gabrielle Magno Gonçalves, 
matrícula nº 200237, para exercer a atribuição de fiscal do contrato nº 
20/2022-MPC/PA, firmado entre este Ministério Público de Contas do Esta-
do e a empresa Editora fórum ltda, cNPJ nº 41.769.803/0001-92, tendo 
como objeto a serviço de elaboração, produção, desenvolvimento editorial, 
confecção de volumes semestrais e publicação na versão impressa e digital 
da revista do Ministério Público de contas do Estado do Pará, bem como 
serviços de consultoria.
Art. 2º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, provi-
denciando, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as 
ao processo;
V – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
Vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
Vii- Sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
Art. 3º As determinações que ultrapassem às atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à Secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do contrato.
Art. 4º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 04 de outubro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 861277

.

.

errata
.

errata
Na Portaria n. 468/2022/MPc/Pa, publicada no doe n. 35.134 
de 29/09/2022, onde se lê:
art. 26 compete à auditoria e controle interno:
I – ao final da fase preparatória do processo de licitação, ou de contratação 
por dispensa ou inexigibilidade de licitação:
1.a) verificar se o objeto do processo está ou não contemplado no Plano 
anual de compras e contratações;
2.b) analisar e se manifestar sobre os instrumentos disciplinadores do pro-

cesso, do ponto de vista técnico-administrativo e contábil.
ii – antes do encaminhamento do processo à autoridade competente, para 
homologação da licitação ou para assinatura do instrumento de contratação:
1.a) analisar e se manifestar sobre a observância do que estabelecem os 
instrumentos disciplinadores da licitação ou da contratação;
2.b) analisar e se manifestar sobre eventuais pedidos de reconsideração ou 
recursos, no decorrer da licitação.
leia-se:
art. 26 ao término do processo de licitação, de contratação por dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, compete à auditoria e controle interno:
I – verificar se o objeto do processo está ou não contemplado no Plano 
anual de compras e contratações;
ii – analisar e se manifestar sobre os instrumentos disciplinadores do pro-
cesso, do ponto de vista técnico-administrativo e contábil;
iii – analisar e se manifestar sobre a observância do que estabelecem os 
instrumentos disciplinadores da licitação ou da contratação.
Belém, 05 de outubro de 2022
assinado digitalmente
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 861663

.

.

NorMa
.

resolução nº 26/2022 – MPc/Pa – colégio
Dispõe sobre a composição e a retribuição financeira do corpo docente do 
centro de Estudos e aperfeiçoamento funcional do Ministério Público de 
contas do Estado do Pará (cEaf) e dá outras providências.
o colÉGio dE ProcUradorES dE coNTaS, órgão máximo de adminis-
tração superior do Ministério Público de contas do Estado (MPc/Pa), no uso 
de suas atribuições legais previstas no inciso iii do art. 14 e no art. 37 do 
regimento interno do MPc/Pa;
considerando que o centro de Estudos e aperfeiçoamento funcional 
(cEaf) é órgão auxiliar do MPc/Pa destinado a promover cursos, seminá-
rios, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos, publicações e 
congêneres, visando ao aprimoramento cultural, profissional e funcional 
dos membros e servidores da instituição, para o melhor desempenho das 
funções institucionais, inclusive através da capacitação de outros agentes 
públicos e da sociedade em geral, nos termos do art. 9º-E, da lei comple-
mentar Estadual nº 09, de 27 de janeiro de 1992, com redação dada pela 
lei complementar Estadual nº 151, de 15 de junho de 2022;
considerando que um dos objetivos do Plano Estratégico 2019/2024 é a 
modernização da governança de pessoas, que tem como indicador Estra-
tégico (iE) o tempo médio de capacitação por servidor;
considerando que o Plano de capacitação e aperfeiçoamento dos Membros 
e Servidores do MPc/Pa tem como escopo o aperfeiçoamento contínuo dos 
membros e servidores para o desempenho de suas competências com efi-
ciência e eficácia alinhadas às necessidades atuais e futuras da Instituição;
considerando que é objetivo do cEaf estimular e gerenciar a transmissão 
e o aproveitamento coletivo do conhecimento adquirido por membros e 
servidores em eventos de capacitação e aprimoramento cultural, funcional 
e profissional, nos termos do art. 2º, inciso VII, da Resolução nº 03/2017 
do colégio de Procuradores do MPc/Pa;
considerando que é objetivo do cEaf promover e executar eventos de ca-
pacitação ou aprimoramento cultural, funcional e profissional, diretamente 
ou por meio de contratação de serviços de terceiros, bem como manter 
registros atualizados de membros e servidores do MPc/Pa para o desenvol-
vimento dos eventos educacionais, conforme dispõe o art. 2º, incisos Xiii 
e XiV, da resolução nº 03/2017 do colégio de Procuradores do MPc/Pa;
considerando a importância do envolvimento e da participação dos mem-
bros e servidores como condutores do desenvolvimento institucional, o que 
se justifica pelo conhecimento da realidade interna, dos valores e da cultu-
ra organizacional em que estão inseridos;
considerando o disposto nos arts. 132, inciso Viii, e 141 da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que dispõem acerca da gratificação 
pela docência, em atividades de treinamento, a ser atribuída em regime de 
hora-aula, desde que a atividade não seja inerente ao exercício do cargo e 
seja desempenhada fora da jornada normal de trabalho;
considerando que o art. 235 da lei complementar Estadual nº 57, de 06 
de julho de 2006, aplicável ao Ministério Público de contas do Estado do 
Pará por força do art. 15 da lei complementar Estadual nº 09, de 27 de 
janeiro de 1992, prevê que, nos casos omissos, aplicam-se, subsidiária e 
sucessivamente, as normas da lei orgânica Nacional do Ministério Público 
dos Estados, da lei orgânica do Ministério Público da União e do regime 
Jurídico dos Servidores Públicos civis do Estado do Pará, nesta ordem;
considerando que o art. 227, inciso Vi, da lei complementar nº 75, de 
20 de maio de 1993, estabelece que os membros do Ministério Público da 
União farão jus ao pagamento de pro labore pela atividade de magistério, 
por hora-aula proferida em cursos, seminários ou outros eventos destina-
dos ao aperfeiçoamento dos membros da instituição;
considerando que as resoluções nº 09, de 5 de junho de 2006, e nº 10, de 
19 de junho de 2006, do conselho Nacional do Ministério Público - cNMP 
preveem a possibilidade de membros e servidores receberem gratificação 
por hora-aula no âmbito do Poder Público, conforme art. 7º, inciso Vii, e 
art. 5º, inciso Vii, das respectivas normas;
considerando que o art. 13-a, inciso i, alínea K, da lei complementar 
Estadual nº 09, de 27 de janeiro de 1992, com redação dada pela lei 
complementar Estadual nº 151, de 15 de junho de 2022, dispõe que não 
está sujeito ao teto constitucional o pagamento de hora-aula ministrada 
em curso de aperfeiçoamento cultural, profissional e funcional ou similares 
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realizados ou patrocinados pelo MPc/Pa;
considerando que o Tribunal de contas do Estado do Pará regulamentou a 
matéria aqui tratada por meio da PorTaria nº 28.743/2014, assim como 
Ministério Público do Estado do Pará por meio da PorTaria nº 3685/2016-
MP/PGJ e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da PorTaria 
nº 5692/2017-GP;
Considerando a existência de gratificação de natureza semelhante no âm-
bito federal, prevista no art. 76-a da lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, dos parâmetros da regulamentação constantes no decreto federal 
nº 11.069, de 10 de maio de 2020 e das regulamentações dos órgãos e 
entidades federais;
rESolVE:
Art. 1º Dispor sobre a composição e a retribuição financeira do corpo do-
cente do centro de Estudos e aperfeiçoamento funcional do Ministério Pú-
blico de contas do Estado do Pará.
art. 2º o corpo docente do cEaf é composto por docentes internos e externos.
•1º Entende-se por docente interno aquele que possui vínculo funcional 
ativo com o Ministério Público de contas do Estado do Pará (MPc/Pa).
•2º O docente externo é aquele que não possui vínculo funcional com o 
MPc/Pa, podendo ser membro ou servidor ativo de outros órgãos e enti-
dades da administração Pública federal, Estadual e Municipal, bem como 
docentes convidados ou contratados.
•3º Na composição do corpo docente do CEAF deve ser considerada, além 
da titulação necessária, a capacidade para o exercício do magistério, o 
conhecimento técnico e a experiência profissional na respectiva área de 
conhecimento.
Art. 3º Para os fins desta Resolução, consideram-se:
i - docência: o exercício eventual de atividades em eventos educacionais 
destinados à capacitação, incluindo ações de aperfeiçoamento e treina-
mento, e ao desenvolvimento de projetos e programas nas áreas de inte-
resse institucional, como cursos, seminários, congressos, workshops, ofici-
nas, aulas, conferências, palestras, entre outros dessa natureza;
ii - docente:
1.a) instrutor: responsável pela condução de eventos educacionais na mo-
dalidade presencial e virtual síncrona (teleconferência);
1.b) tutor: responsável pela condução de eventos educacionais na moda-
lidade de educação à distância (Ead), inclusive em fóruns de discussão e 
comunidades de prática, excluídas as atuações síncronas (teleconferência), 
que se enquadram no inciso i deste artigo;
1.c) conteudista: responsável pela elaboração, ampliação, adaptação ou 
atualização de material didático para uso em eventos educacionais.
iii - material didático: material a ser utilizado em evento educacional ou 
disponibilizado em ambiente tecnológico para autodesenvolvimento, como 
recurso ou apoio para o processo de ensino e aprendizagem;
iV - elaboração de material didático: criação ou seleção e organização de 
conteúdo educacional, não constituinte de documentos ou materiais insti-
tucionais, observados os padrões definidos pelo CEAF;
V - adaptação de material didático: ajuste de material didático previa-
mente elaborado, objetivando a transposição de curso presencial para a 
modalidade de educação à distância;
Vi - ampliação de material didático: acréscimo em material didático pre-
viamente elaborado;
Vii - revisão de material didático: atualização, correção de impropriedades 
ou ajuste de conteúdo necessário por força de atos ou de fatos transcor-
ridos após a elaboração do material didático, desde que não caracterize 
ampliação ou elaboração de material.
art. 4º No desenvolvimento dos eventos educacionais caberá à pessoa que 
atuar como:
i - instrutor ou tutor: apresentar programa do curso, conteúdo progra-
mático, objetivo do curso, total de horas-aula, número máximo de parti-
cipantes sugerido e metodologia de ensino; elaborar material didático, se 
necessário; mediar os debates presenciais ou virtuais; estimular a partici-
pação; informar quais são os recursos instrucionais necessários; preparar 
e ministrar aulas; aplicar e corrigir avaliação de aprendizagem, quando for 
o caso; e outras ações que se fizerem necessárias, conforme orientação 
prévia do cEaf;
ii - conteudista: apresentar o programa do curso; indicar a forma de or-
ganização e estruturação do material, de acordo com os padrões definidos 
pelo cEaf; informar quais são os instrumentos de avaliação de apren-
dizagem, o total de horas-aula sugerido e as referências bibliográficas; 
desenvolver, redigir e produzir o conteúdo do curso no formato e prazo 
estipulado, com atenção aos recursos tecnológicos do ambiente; elaborar 
testes e avaliações; promover as alterações recomendadas pelo CEAF a fim 
de adequar o material ao padrão institucional e às finalidades educacionais 
do evento; acompanhar as alterações necessárias até a apresentação final 
da ação bem como as que se fizerem necessárias durante o período de 1 
(um) ano após a entrega; ministrar o conteúdo em vídeo-aula, quando for 
o caso; e outras ações que se fizerem necessárias, conforme orientação 
prévia do cEaf.
Parágrafo único: o instrutor, tutor e conteudista serão avaliados pelos par-
ticipantes do evento educacional por meio de instrumentos próprios elabo-
rados pelo CEAF, com o registro do resultado na ficha do docente.
art. 5º compete ao cEaf:
i - organizar e manter atualizado o cadastro do corpo de docentes internos 
para a realização de eventos educacionais;
ii - publicar edital de convocação para abertura de cadastro permanente 
no corpo docente interno;
iii - elaborar formulário de cadastro de docentes internos;
iV – selecionar o docente que melhor atenda à consecução dos objetivos 
pretendidos com o evento educacional, considerando:
1.a) análise curricular;
1.b) domínio do conteúdo a ser ministrado;

1.c) desempenho anterior em atividades curriculares promovidas pelo 
cEaf;
1.d) outros critérios relacionados com complexidade e finalidade da ação 
educacional.
•1º O CEAF convidará formalmente o docente selecionado para participar 
do evento educacional.
•2º Os docentes deverão assinar, antes do início das atividades, o Termo 
de cessão de direitos autorais e o Termo de cessão de direito de Uso de 
imagem e de Voz.
art. 6º os membros e servidores públicos que, em caráter eventual, atu-
arem como docentes em eventos educacionais oferecidos pelo cEaf, farão 
jus à retribuição financeira correspondente às horas-aula efetivamente mi-
nistradas, conforme o nível de escolaridade correspondente ao conteúdo, 
nos valores presentes na tabela do anexo i.
Parágrafo único. os valores a que se refere o anexo i serão atualizados 
por ato da Procuradoria-Geral de contas do Ministério Público de contas do 
Estado do Pará, mediante provocação da diretoria do cEaf, instruída com 
o levantamento dos valores praticados por instituições que desempenham 
atividades semelhantes as do cEaf.
art. 7º Para efeito do pagamento referido no art. 6º, o valor da retribuição 
será calculado em horas, apurado no mês de realização da atividade e cor-
responderá aos valores fixados no Anexo I.
•1º Considera-se como hora-aula 60 (sessenta) minutos de docência.
•2° A quantidade de horas trabalhadas a ser considerada para fins de cál-
culo do pagamento pela atividade de docência observará:
i - na instrutoria, tutoria e elaboração de material didático: o equivalente 
à carga horária estabelecida para o evento educacional;
ii - na ampliação de material didático: o acréscimo da carga horária do 
evento educacional;
iii - na adaptação e na revisão do material didático: as horas despendidas, 
limitadas a 30% (trinta por cento) da carga horária do evento educacional.
•3º Na hipótese de o evento educacional demandar a participação de mais 
de um docente na mesma oportunidade, as horas-aula serão devidas a 
cada docente.
art. 8º a retribuição de que trata o caput do art. 6º é devida apenas se as 
atividades forem exercidas sem prejuízo das atribuições de origem e não 
sejam inerentes às atribuições do cargo público.
•1º Quando as atividades do servidor do MPC/PA forem desempenhadas 
durante a jornada de trabalho, será necessária a prévia autorização da 
chefia imediata e compensação de carga horária na forma acordada com 
a chefia imediata.
•2º Caberá à chefia imediata do servidor do MPC/PA a observância e o 
cumprimento do que determina o §1º, inclusive quanto aos ajustes neces-
sários no sistema de controle de frequência.
•3º Se a compensação não for efetuada dentro do prazo estipulado, haverá 
desconto na remuneração do servidor do MPc/Pa das horas não compen-
sadas.
•4º O servidor do MPC/PA poderá apresentar declaração ao CEAF, com a 
anuência de sua chefia imediata, optando por não receber as horas-aula 
e, assim, ser dispensado da obrigatoriedade de compensação de horas de 
trabalho.
Art. 9º Não são consideradas para fins de pagamento da retribuição de que 
trata o caput do art. 6º, a realização ou participação em atividade:
i - de treinamentos informais, não promovidos pelo cEaf e realizados em 
serviço;
II - de representação ou de apresentação de estrutura organizacional, flu-
xo processual, atividades e trabalhos em curso do MPc/Pa;
iii - prevista em projeto que o servidor participe;
iV - de elaboração de cartilhas, manuais, orientações, normativos e instru-
mentos afins que envolvam procedimentos sob responsabilidade da unida-
de de lotação do servidor ou a ele atribuída por projeto institucional;
V - realizada durante a jornada de trabalho, sem compensação de carga 
horária, por determinação da unidade de lotação ou por opção do servidor 
com autorização de sua chefia imediata;
Vi - de revisão de material didático, quando o conteudista já tiver recebido 
as horas-aula para a sua elaboração, pelo período de um ano, contado da 
data da confirmação do recebimento do material para fins de pagamento;
Vii - de moderação de comunidade de prática, fórum de aprendizagem ou 
lista de discussão, não formalmente criados ou geridos pelo cEaf, ou sem 
expressa autorização da despesa;
Viii - de elaboração de materiais didáticos de apoio à exposição do docente 
em eventos educacionais.
Parágrafo único. a Procuradoria-Geral de contas poderá autorizar o paga-
mento de retribuição a que faz menção o art. 6º deste ato normativo, a 
membros ou servidores públicos convidados a participar de eventos ins-
titucionais que visem a melhoria da qualidade de vida ou do ambiente 
de trabalho, bem como a conscientização de campanhas de interesse do 
Ministério Público de contas.
art. 10. o pagamento a que se refere este ato:
i - não se incorpora à remuneração ou subsídio;
ii - não poderá ser utilizado como base de cálculo para quaisquer outras 
vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria 
e das pensões;
iii - não está sujeito ao teto remuneratório constitucional;
iV- não integra a base de cálculo do desconto para o regime de previdência 
social;
V- integra a base de cálculo para desconto do imposto de renda;
Vi - é distinto do pagamento de diárias e passagens cujo requerimento, 
quando for o caso, deve ser feito em formulário próprio e atendidos os 
requisitos necessários.
art. 11. o cEaf, após a realização do objeto pactuado com o docente, 
encaminhará à unidade competente, para fins de pagamento, o certificado 
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de participação no evento educacional contendo o número de horas-aula, a 
relação de frequência e o resultado da avaliação feita pelos participantes.
•1º Após a devida autorização pelo Procurador-Geral de Contas, o paga-
mento da retribuição será incluído na folha de pagamento do membro ou 
servidor do quadro de pessoal do MPc/Pa.
•2º Os membros e servidores de outros órgãos ou entidades receberão a 
retribuição por meio de ordem bancária.
art.12. a participação dos membros e servidores do MPc/Pa cadastrados 
no corpo de docentes em eventos educacionais promovidos por outros ór-
gãos ou entidades obedecerá ao disposto nesta resolução, desde que con-
sista na realização conjunta com o MPc/Pa, mediante prévia autorização 
da Procuradoria-Geral de contas, e não seja cumulativa com retribuição de 
natureza semelhante dos órgãos ou entidades parceiras no evento.
art. 13. o membro ou servidor público que se desloca do município de lo-
tação para outro ponto do território nacional para atuar como docente em 
eventos educacionais promovidos pelo cEaf faz jus à retribuição prevista 
nesta resolução, ao custeio de passagens e a diárias, conforme os termos 
dos normativos vigentes.
art. 14. o processo para contratação de docentes externos que não sejam 
servidores ativos de órgãos e entidades da administração Pública federal, 
Estadual e Municipal está subordinado aos critérios da legislação vigente.
art. 15. as despesas previstas nesta resolução observarão a disponibili-
dade orçamentária.
art. 16. os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral de contas.
art. 17. o caput e o § 2º do art. 7º da resolução nº 19/2016-MPc/Pa-co-
légio, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º - A pessoa física que se deslocar de outra localidade no interesse 
do Ministério Público de contas do Estado fará jus a diárias e passagens.
........................................................................…................
• 2º - Tratando-se de Chefe do Poder Executivo, membro do Poder 
legislativo, do Tribunal de contas, do Poder Judiciário, do Ministério Públi-
co, da defensoria Pública ou da advocacia Pública, Ministros de Estado e 
Secretários de Estado ou de Município, o valor da diária a que se refere o 
caput corresponderá ao valor previsto no § 1º do art. 6º desta resolução.”
art. 18. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 4 de outubro 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

aNeXo i da resoLUÇÃo Nº 26/2022
VaLor Por Hora-aULa PeLa docÊNcia

Titulação Valor da hora-aula (r$)
1- doutor 300,00 (trezentos reais)
2- Mestre 260,00 (duzentos e sessenta reais)

3- Especialista (pós-graduação lato sensu) 220,00 (duzentos e vinte reais)

4- Graduado 180,00 (cento e oitenta reais)
 

5 – Técnico 140,00 (cento e quarenta reais)

* a titulação deverá ser comprovada por meio de apresentação de cópia 
do diploma.
** os valores da hora-aula poderão ser atualizados nos termos do parágra-
fo único do art. 6º desta resolução.

Protocolo: 861653
resolução n. 25/2022– MPc/Pa – colégio
altera a resolução nº 04/2017 – MPc/Pa – colégio, que disciplina o custeio 
das atividades de aprimoramento e aperfeiçoamento funcional dos mem-
bros e 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 a necessidade de racionalização da utilização dos recur-
sos destinados às atividades de capacitação em prol da melhoria da efici-
ência institucional;
coNSidEraNdo o dinamismo do mercado e a necessidade de desburocra-
tização do procedimento de concessão de passagens aéreas;
rESolVE:
art. 1º o art. 2º, da resolução nº 04/2017 – MPc/Pa – colégio, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º .........................................................................…................
V – restituição de valores correspondentes a passagens aéreas;
........................................................................…................
•3º Nas hipóteses de que tratam os incisos III, IV e V deste artigo, o be-
neficiário somente fará jus à restituição do valor pago após a apresentação 
do correspondente comprovante de pagamento.
........................................................................…................
•5º A restituição de que trata o inciso V deverá obedecer aos critérios estabelecidos 
em PorTaria expedida pela Procuradoria-Geral de contas”. (Nr)
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 4 de outubro 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: 861642

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 5790/2022-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 Notícia de fato n.º 000486-043/2022
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução a Promotora de Justiça aNa Ma-
ria MaGalHÃES dE carValHo, coordenadora do Grupo de atuação Es-
pecial no combate ao crime organizado, para atuar na Notícia de fato 
supramencionada 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, oferecer denúncia, judicializar, se for o caso, com a propositura 
de ação pertinente, interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e 
instâncias jurídicas até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em 
tudo respeitados os direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, 
conforme o previsto na legislação competente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 861529

.

.

errata
.

errata de resULtado de LicitaÇÃo:
Núm. da Publicação: Prot. nº 860768, doE Nº 35.142, de 05/10/2022.
Utilizando-se do Princípio da autotutela, será publicado amanhã o texto 
retificado abaixo:
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
11.094.173/0001-32 - officE do BraSil iMPorTacao E EXPorTacao 
EirEli– ToTal r$ 3.400,00:
item 09 – Valor Total: r$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)
35.822.821/0001-98– J M foNSEca MarTiNS lTda– ToTal r$ 92.140,00:
item 01 – Valor Total: r$ 32.000,00(trinta 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)
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iTENS fracaSSadoS:
05
11
12
13
14
Valor Total do certame: r$ 186.852,30
Belém (Pa), 04 de outubro de 2022
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro MPE/Pa

Protocolo: 861613

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Núm. da dispensa de Licitação: 044/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa ProVEcoM iN-
TErNET lTda (cNPJ nº 18.528.090/0001-53).
Objeto: Prestação de serviço de acesso à internet, “com velocidade garan-
tida de 100%, no total de 300Mbp/s de taxa de download”, para atender às 
necessidades da Promotoria de Justiça de Baião.
Valor Total: r$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais).
fundamento legal: art. 24, i e ii c/c art. 26, ii e iii, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 03/10/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 339040.
fonte de recurso: 0101 – recursos ordinários
ordenadora responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Jr, Procurador-
Geral de Justiça.

Protocolo: 861338

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Nº da inexigibilidade: 026/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e o iNSTiTUTo cUlTUral 
MaUricio dE SoUSa (cNPJ: 01.987.656/0001-02).
Objeto: Criação, desenvolvimento e produção das artes finais de revista 
em quadrinhos da “Turma da Mônica”, que tem como tema “Integridade, 
Ética e direitos Humanos”, para uso em ações educativas promovidas pelo 
Ministério Público do Estado do Pará.
Valor Total: r$ 70.000,00 (setenta mil reais).
fundamento legal: art. 25 da lei federal 8.666/93 c/c inciso ii e iii do 
art. 26 da lei 8.666/93
data da assinatura: 03/10/2022
dotação orçamentária: fUNcioNal ProGraMáTica: 12101.03.091. 
1494. 8758 – Promoção e defesa dos direitos constitucionais; NaTUrEZa 
da dESPESa: 339039 – outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica; foN-
TE: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: Procurador-Geral de Justiça, dr. cÉSar BEcHara 
NadEr MaTTar JÚNior.

Protocolo: 861206

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Núm. da inexigibilidade: 27/2022 - MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e o Professor William Weber 
cecconelo.
Objeto: Contratação de serviço especializado para ministrar o curso “Fun-
damentos da Psicologia do Testemunho aplicados à atuação do Ministério 
Público” para atendimento das necessidades do Ministério Público do Es-
tado do Pará.
Valor Total: r$ 9.800,00 (novel mil e oitocentos reais).
fundamento legal: art. 25, ii, c/c inciso Vi do art 13, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 04/10/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.128.1494.8943
Elemento de despesa: 339036
fonte de recurso: 0101
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 861266

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 050/2022-MP/Pa
oBJETo: contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro, 
com fornecimento de todo material necessário.
terMo de HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Protocolo Gedoc nº 129470/2022 que 
ensejou o Pregão Eletrônico nº. 050/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço por grupo e, diante do julgamento da Pregoeira 
designada pela PorTaria nº. 4653/2022-MP/PGJ, de 23/08/2022, 
homologo o resultado do certame mencionado a favor da empresa abaixo, 
para todos os efeitos previstos em lei:
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

Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa,05 de outubro de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 861582

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 5745/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MarlY PaiXÃo alEiXo doS rEiS, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n° 999.1378, lotada na Promotoria 
de Justiça de inhangapi, a importância de r$ 420,00 (quatrocentos e vinte 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 1º/10 até 25/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 420,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 04 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5793/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MYSa KarEN SoUSa araUJo, aSSESSora dE 
ProMoToria dE JUSTiÇa dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3496, lo-
tada na Promotoria de Justiça de Breu Branco, a importância de r$ 600,00 
(seiscentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, perí-
odo de aplicação 3/10 até 25/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 600,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 05 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5794/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a JoilSoN fErrEira VaZ, aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.3104, lotado na Promotoria de Justiça de 
Medicilândia, a importância de r$ 990,00 (novecentos e noventa reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
3/10 até 25/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 990,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 05 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5796/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MarloN KlEBSoN dE alMEida aBdoN, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2521, lotado na Promotoria 
de Justiça de chaves, a importância de r$ 800,00 (oitocentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 3/10 até 
2/12/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 05 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5797/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a EriKa claUdiNE rodriGUES caValcaNTE, 
aSSESSora MiNiSTErial, Matrícula n.º 999.2937, lotada na Promotoria 
de Justiça de concórdia do Pará, a importância de r$ 1.260,00 (hum mil, 
duzentos e sessenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Paga-
mento, período de aplicação 2/10 até 25/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
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Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.260,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 05 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5798/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a fraNciSco JaEldEr dE liMa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.905, lotado na Promotoria de Justiça 
de Mãe do rio, a importância de r$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
3/10 até 25/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.300,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 05 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5799/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a GraciETE corrEa MoNTEiro, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.3500, lotada na Promotoria de Jus-
tiça de Viseu, a importância de r$ 1.000,00 (hum mil reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 3/10 até 
25/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 05 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5800/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MarloN KlEBSoN dE alMEida aBdoN, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2521, lotado na Promotoria 
de Justiça de chaves, a importância de r$ 980,00 (novecentos e oitenta 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 3/10 até 25/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 980,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 05 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5801/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a aNa PaUla rEiS MiraNda, aSSESSora 
MiNiSTErial, Matrícula n.º 999.3178, lotada na Promotoria de Justiça 
de Jacundá, a importância de r$ 1.000,00 (hum mil reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 3/10 até 
25/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 05 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 861682

.

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 21 de 
junho de 2022
Portaria Nº 3069/2022-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 127780/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SUEllEN BarBoSa coUTiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira 
ENTr
MaTrÍcUla: 999.2875
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: limoeiro do ajuru - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 06/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrati-
va com a cGMP (dinamizando a orientação funcional); considerando a 
aquiescência do Promotor de Justiça de limoeiro do ajuru
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 05 de 
agosto de 2022
Portaria Nº 3955/2022-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 133790/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaMir TadEU MoraES daHaS JorGE
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e 
Medidas alternativas de Belém
MaTrÍcUla: 999.108
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 06/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5673/2022-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 144877/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaN daNiN PErEira da lUZ
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3284
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): canaã dos carajás/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 - dar cumprimento de ordem 
de missão
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 5674/2022-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 144420/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN EdiVal BraGa caSTro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.330
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 
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24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): afuá/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 5675/2022-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 144771/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JErffSoN lEMoS TorTola
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.1189
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): itupiranga/Pa
PErÍodo(S): 23/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria técnica de 
Engenharia civil
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 5676/2022-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 144407/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo caNGUSSU alVES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1265
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Santa Maria das Barreiras/Pa
PErÍodo(S): 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 5677/2022-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 144371/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl BENEdiTo da PaZ Marcal
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.341
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: ananindeua - Pa
dESTiNo(S): Santarém/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 5678/2022-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 144378/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KaMilla dE alMEida E SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3331
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): Santarém/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 5679/2022-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 144373/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: diEGo GoNÇalVES dE loUrEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3328
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: ananindeua - Pa
dESTiNo(S): Santarém/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 5680/2022-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 144891/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE ilToN liMa MorEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Tailândia
MaTrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, altamira/Pa, Uruará/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 07/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5681/2022-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 144788/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo foNSEca loPES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Paulo/SP
PErÍodo(S): 05/10/2022 - 07/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de Membro 
integrante do Grupo de atuação Especial no combate ao crime organiza-
do, da reunião ordinária do Grupo Nacional de combate às organizações 
criminosas (GNcoc), que acontecerá na cidade de São Paulo/SP
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 5682/2022-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 144562/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdErSoN lUiZ liMa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1504
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
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PErÍodo(S): 04/10/2022 - 05/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de missão 
sigilosa.
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 5683/2022-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 144566/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdErSoN lUiZ liMa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1504
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): aurora do Pará/Pa
PErÍodo(S): 29/09/2022 - 29/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5684/2022-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 144199/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdYr JoSE PErEira falcao JUNior
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-c-iV
MaTrÍcUla: 999.510
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): 30/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - realizar a cobertura jornalística do ato 
de inauguração da Promotoria de Justiça de São domingos do capim
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 5685/2022-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 144879/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: TadEU PaUlo NaSciMENTo dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3166
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): canaã dos carajás/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
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 5686/2022-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 143524/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdVaN aNToNio dE SoUZa fErrEira
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-c-iV
MaTrÍcUla: 999.491
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): 13/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ins-

talação de uma central telefônica na 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 5687/2022-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 144890/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES daMaScENo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Moju
MaTrÍcUla: 999.1462
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Moju - Pa
dESTiNo(S): Baião/Pa
PErÍodo(S): 25/09/2022 - 27/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) 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 5688/2022-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 144827/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaUricio MaciEl ValENTE da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2746
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Prainha/Pa
PErÍodo(S): 01/10/2022 - 03/10/2022
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
Portaria Nº 5689/2022-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 144842/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo PErEira ValUar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2251
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, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 02/09/2022 - 08/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5690/2022-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 144872/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GWidYoN diaS NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3426
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): Tucumã/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 09/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 20 e 1/2 (vinte e e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
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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 5691/2022-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 144919/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aMaNda lUciaNa SalES loBaTo araUJo
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de capanema
MaTrÍcUla: 999.1536
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 06/10/2022 - 07/10/2022, 13/10/2022 - 14/10/2022, 
19/10/2022 - 20/10/2022, 26/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) 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 5692/2022-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 144926/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MariaNa SoUSa caValEiro dE MacEdo daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 12o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.2331
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Vila itainópolis/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 14/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - Participar de inspeção ju-
dicial designada nos autos do processo 0807568-85.2020.8.14.0028, na 
Zona rural de Marabá (Vila itainópolis - fazenda itacaiúnas)
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 5693/2022-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 144334/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaNE clEidE SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): itupiranga/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2022 - 22/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5694/2022-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 144968/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco SiMEao dE alMEida JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santarém Novo
MaTrÍcUla: 999.2327
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006

oriGEM: Santarém Novo - Pa
dESTiNo(S): Santa luzia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 21/10/2022, 25/10/2022 - 25/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) 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 5695/2022-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 144623/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl MESSiaS dE oliVEira SoUSa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-ii
MaTrÍcUla: 999.177
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): 30/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a montagem/
operação de equipamentos de áudio para sonorização da solenidade de 
inauguração da nova PJ de São domingos do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5696/2022-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 144398/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Haroldo carNEiro MaToS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.290
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 - assessorar o corregedor-Geral 
na realização de correição ordinária nas PJ´s 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 5697/2022-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 130063/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: roSE MarY EPifaNio dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.1776
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 17/07/2022 - 23/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
na realização de correição ordinária, orientação funcional e Escuta Social 
na região administrativa Nordeste ii
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5698/2022-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 144388/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 30/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar a fiscalização dos servi-
ços de reforma da PJ de São domingos do capim, conforme contrato n. 
0098/2021
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 5699/2022-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 144250/2022 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): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5700/2022-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 145037/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSMaYlE doS SaNToS GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3233
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 5701/2022-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 145015/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEidiSSoN roBSoN da SilVa TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3280
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 5702/2022-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 144337/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlEiciaNE BarroSo carValHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3535
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): 12/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5703/2022-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 144346/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlEiciaNE BarroSo carValHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3535
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): anapu/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 14/09/2022
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 5704/2022-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 144639/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEiToN ocTaVio roMao MariGliaNi
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3153
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 18/09/2022 - 22/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5705/2022-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 145048/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo cardoSo rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2805
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
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n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 30/09/2022 - 03/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 03 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5714/2022-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 143411/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlEiciaNE BarroSo carValHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3535
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): Senador José Porfírio/Pa
PErÍodo(S): 15/09/2022 - 15/09/2022
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, 04 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5715/2022-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 145147/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: allaN ElTHoN dE SoUSa UcHoa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo BM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 333.324
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 27/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem de missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 04 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5716/2022-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 145057/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GElSoN doS SaNToS fEio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1488
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 26/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de igarapé-Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 04 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5717/2022-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 144881/2022 conforme abaixo relacionado:

NoME: aBSalao rocHa do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1353
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa, irituia/Pa, capitão Poço/Pa, 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): 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor ricardo de araújo Moura até os municípios descritos acima.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 04 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5718/2022-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 145103/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 19/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor ricardo Gil castello Branco até o município de Vigia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 04 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5720/2022-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 145149/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: allaN ElTHoN dE SoUSa UcHoa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo BM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 333.324
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 28/09/2022 - 28/09/2022
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, 04 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5721/2022-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 142860/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KlEYSoN da SilVa SaldaNHa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1121
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): irituia/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 07/10/2022, 17/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de irituia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 04 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 5722/2022-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 145111/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rEMir MoNTEiro dE SoUSa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1566
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 05/10/2022 - 07/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção do mobiliário da nova PJ de igarapé Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM/Pa, 04 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5723/2022-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 144951/2022 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): Porto de Moz/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, 04 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5724/2022-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 144418/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MaTrÍcUla: 999.838
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Paulo/SP
PErÍodo(S): 05/10/2022 - 07/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coorde-
nadora do Grupo de atuação Especial no combate ao crime organizado 
(GaEco), de reunião ordinária do GNcoc que será realizada na cidade de 
São Paulo/SP.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 04 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5725/2022-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 144143/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria HElfEr
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2765
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, floresta do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 18/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
 fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria no Hospital 

Municipal de Saúde de floresta do araguaia, solicitada pelo PJ Sr. dr. alfre-
do Martins de amorim
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 04 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 861168

.

.

oUtras MatÉrias
.

extrato da Portaria nº 013/2022 – MP/PJMa-2º cargo
o Promotor de Justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com 
fundamento no art. 54, Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 
4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo SiMP Nº 001930–157/2021 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Monte alegre, 
situada na rua rui Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 
68.220-000-Monte alegre-Pará-fone (93) 3533-2977.
PorTaria nº 013/2022 - MP/PJMa-2º cargo
Polo PaSSiVo: MUNicÍPio dE MoNTE alEGrE
aSSUNTo: acompanhar as politicas públicas voltadas a regularização das 
situações pontuadas pelo MP na reunião realizada em 22.11.2019, concer-
nentes a Escola Municipal de Ensino fundamental e creche da comunidade 
de Pariçó, relacionadas aos seguintes problemas: 1) Sala da creche par-
cialmente destelhada com risco de desabar sobre as crianças / sala alaga 
durante as chuvas; 2) alagamento da sala de informática / computadores 
não funcionam por estarem danificados; 3) Carteiras escolares avariadas 
e/ou quebradas, sem condições de uso; 4) Turma multisseriada; 5) Proble-
mas no telhado, chove na maioria dos cômodos.
rafael Trevisan dal Bem – Promotor de Justiça Titular do 2º cargo da PJMa

Protocolo: 861513
eXtrato de Portaria nº 24/2022-MP/7PJ
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pela Promotora de Justiça da 2ª região agrária - Sede Santarém, resolve 
instaurar o presente Procedimento Administrativo que objetiva fiscalizar o 
regular destacamento do patrimônio público ao particular do imóvel rural 
objeto do Título Definitivo nº 028 expedido pelo Instituto de Terras do 
Pará – ITERPA em 24/03/1986 e da Matrícula nº 8.428, livro 02, fls. 01, 
aberta em 1987, localizado no Município de Santarém/Pa. o mencionado 
procedimento se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de San-
tarém, situada na avenida Mendonça furtado, nº 3991, liberdade, cEP 
68040-148, Santarém/Pa.

Protocolo: 861463
extrato da Portaria nº 044/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, 
HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a PorTaria nº 
044/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento 
administrativo nº 028669-003/2022 na Promotoria de Justiça de Meio 
ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na 
rua Ângelo custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
data da instauração: 04.10.2022
Objeto: Verificar situação da Rua Rosa Maria, Bairro Marco. Segundo relato 
há alagamento e ausência de saneamento básico.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 861474
extrato da Portaria nº 046/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, 
HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a PorTaria nº 
046/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento 
administrativo nº 000113-113/2022 na Promotoria de Justiça de Meio 
ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na 
rua Ângelo custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
data da instauração: 04.10.2022
objeto: apurar abandono do imóvel em que funcionava o estabelecimento 
denominado “Mixtura Paulista”, localizado na Av. Serzedelo Correa, térreo 
do Edifício Manoel Pinto da Silva, no bairro de Nazaré, nesta cidade.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 861476
extrato da Portaria nº 045/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, 
HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a PorTaria nº 
045/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento 
administrativo nº 028928-003/2022 na Promotoria de Justiça de Meio 
ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na 
rua Ângelo custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
data da instauração: 04.10.2022
Objeto: verificar situação da Rua Presidente Getúlio Vargas, Bairro Tapanã, 
nesta cidade. relatos de ausência de saneamento básico.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 861484
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extrato da Portaria nº 027/2022 – ProcediMeNto PreParatÓ-
rio n° 000101-151/2022-MP/6ªPJdPPMa
Portaria de instauração: 027/2022-MP/6ªPJdPPMa
objeto: apurar a existência de eventuais irregularidades na dispensa de 
licitação n° 003/2020-SETraN e no contrato n° 013/2022, celebrado en-
tre a SETraN e o consórcio revitalização – Ponte do outeiro, para realizar 
os serviços de revitalização com reforço da superestrutura da Ponte do 
outeiro.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 861450
extrato da Portaria nº 026/2022 – ProcediMeNto PreParatÓ-
rio n° 000018-151/2022-MP/6ªPJdPPMa
Portaria de instauração: 026/2022-MP/6ªPJdPPMa
objeto: apurar a eventual prática de ato de improbidade administrativa 
que causou prejuízo ao erário, por parte de agente político, em razão da 
abertura de créditos suplementares contrariando o disposto no art. 9°, da 
lrf; e a concessão de reajuste aos servidores do Poder Executivo, contra-
riando o disposto no art. 22, parágrafo único, i, também da lrf.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 861446
extrato da Portaria nº 015/2022 – MP/PJMa-2º cargo
o Promotor de Justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com 
fundamento no art. 54, Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 
4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo SiMP Nº 002162–157/2022 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Monte alegre, 
situada na rua rui Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 
68.220-000-Monte alegre-Pará-fone (93) 3533-2977.
PorTaria nº 015/2022 - MP/PJMa-2º cargo
Polo PaSSiVo: MUNicÍPio dE MoNTE alEGrE
aSSUNTo: acompanhar as politicas públicas voltadas a regularização das 
situações pontuadas pelo MP na reunião realizada em 22.11.2019, concer-
nentes a Escola Municipal da comunidade do Juçarateua, relacionadas aos 
seguintes problemas: 1) Problemas no telhado, chove em todos os cômo-
dos; 2) Existência de turma multisseriada; 3) Problemas de iluminação na 
sala de aula, apenas 2 lâmpadas funcionam.
rafael Trevisan dal Bem – Promotor de Justiça Titular do 2º cargo da PJMa

Protocolo: 861560
extrato da Portaria nº 014/2022 – MP/PJMa-2º cargo
o Promotor de Justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com 
fundamento no art. 54, Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 
4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo SiMP Nº 002161–157/2022 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Monte alegre, 
situada na rua rui Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 
68.220-000-Monte alegre-Pará-fone (93) 3533-2977.
PorTaria nº 014/2022 - MP/PJMa-2º cargo
Polo PaSSiVo: MUNicÍPio dE MoNTE alEGrE
aSSUNTo: acompanhar as politicas públicas voltadas a regularização das 
situações pontuadas pelo MP na reunião realizada em 22.11.2019, concer-
nentes a Escola Municipal de Ensino fundamental Tia cacilda, na comuni-
dade Jurunduba, relacionadas aos seguintes problemas: 1) Existência de 
morcegos; 2) Turma multisseriada; 3) Problemas no telhado (chove em 
todos os cômodos); 4) Presença da professora Marliane com liminar que 
apenas cumpre horário na escola.
rafael Trevisan dal Bem – Promotor de Justiça Titular do 2º cargo da PJMa

Protocolo: 861546
eXtrato de Portaria Nº 023/2022-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rESolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o SiMP nº 000137-052/2022, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de Santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099 e 93- 99513414
PorTaria nº 023/2022-MP/PJ de aveiro
interessados: MoiSÉS araÚJo da SilVa, JoSiVaN VEloSo da SilVa/ 
fraNciSclEia araÚJo da SilVa
assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar os aten-
dimentos a serem realizados pelo conselho Tutelar e crEaS de aveiro no 
caso envolvendo a guarda da menor MoiSES dE araUJo SilVa;
Promotor de Justiça: ÍTalo coSTa diaS

Protocolo: 861224
extrato da Portaria n° 044/2022-MP/MPJiP
a Promotoria de Justiça de ipixuna do Pará, com fundamento no art. 54 
Vi e § 3° da lei complementar n° 057/06, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de ipixuna do Pará, sito à av. Juscelino Kubistchek, n° 86, Bairro 
centro, cEP: 68.637-000, ipixuna do Pará/Pa, fone/fax: (91) 38811-2629.

PorTaria n° 044/2022-MP/PJiPi
interessado(s): MPPa/PJiPiX
Objeto: “ acompanhar a destinação dos bens apreendidos pela Delegacia 
de Polícia civil de ipixuna do Pará, Guarda Municipal de ipixuna do Pará e 
dEMUTraN, relacionados aos procedimentos policiais.”
Helem Talita lira fontes– Promotora de Justiça

Protocolo: 861230
eXtrato de ata da 8ª sessÃo ordiNÁria do coLÉGio de Pro-
cUradores de JUstiÇa do estado do ParÁ
data: 01/09/2022 (quinta-feira)
Horário: 10h
local: Plenário do colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Pará
Presidência: Procurador-Geral de Justiça cesar Bechara Nader Mattar Junior
Secretária: Procuradora de Justiça ana Tereza do Socorro da Silva abucater
assUNtos adMiNistratiVos
compareceram:
Estiveram presentes os Excelentíssimos Senhores: cesar Bechara Nader 
Mattar Junior; raimundo de Mendonça ribeiro alves; cláudio Bezerra de 
Melo; Ubiragilda Silva Pimentel; luiz cesar Tavares Bibas; francisco Bar-
bosa de oliveira; dulcelinda lobato Pantoja; Marcos antônio ferreira das 
Neves; adélio Mendes dos Santos; Mario Nonato falangola; Maria da con-
ceição de Mattos Sousa; leila Maria Marques de Moraes; Maria Tércia ávila 
Bastos dos Santos; Estevam alves Sampaio Junior; Hezedequias Mesquita 
da costa; Maria célia filocreão Gonçalves; cândida de Jesus ribeiro do 
Nascimento; Maria do Socorro Martins carvalho Mendo; Nelson Pereira Me-
drado; rosa Maria rodrigues Medrado; Hamilton Nogueira Salame; Sérgio 
Tibúrcio dos Santos Silva; e ana Tereza do Socorro da Silva abucater, Se-
cretária do colégio de Procuradores de Justiça.
1. Assunto: Justificativas de falta:
Ausentes, de forma justificada, os Excelentíssimos Senhores: Manoel San-
tino Nascimento Junior; Geraldo de Mendonça rocha; Jorge de Mendonça 
rocha; e Waldir Macieira da costa filho.
2. assunto: afastamento das funções ou da carreira.
afastados, por motivo de férias, o dr. ricardo albuquerque da Silva, e, 
por motivo de licença para tratamento de saúde, os drs. antônio Eduardo 
Barleta de almeida e Mariza Machado da Silva lima.
3. assunto: aprovação de atas.
aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 04/08/2022, com 
o registro da abstenção dos Procuradores de Justiça que não estiveram 
presentes à retro citada sessão.
 4. assunto: comunicações da Secretaria.
- a Secretária propôs que o projeto de resolução que eleva o quantitativo 
de vagas de estágio de nível superior, com graduação em direito, prescrito 
na resolução nº 031/2013-cPJ, de 05/12/2013. considerando os termos 
da resolução nº 002/2018-cPJ, de 30 de janeiro de 2018, que instituiu as 
comissões Temáticas Permanentes ou Temporárias, antes da apreciação 
pelo Plenário, seja distribuído para análise por um dos membros da comis-
são Permanente de assuntos administrativos e Técnicos (art. 6º, inciso ii, 
alínea “a”). O Presidente aquiesceu.
- a Secretária comunicou o recebimento de expediente da ouvidoria-Geral 
do Ministério Público (oGMP), dando conhecimento ao colégio de Procura-
dores de Justiça do relatório Estatístico Trimestral das atividades desenvol-
vidas pela ouvidoria-Geral no período de 01/04 a 30/06/2022.
5. assunto: Palavra franqueada.
- o dr. cláudio Melo solicitou providências da instituição, em especial dos 
Promotores eleitorais, acerca de supostos abusos cometidos por candidatos 
a cargos eletivos, nas proximidades da av. Visconde de Souza franco, ao 
fazerem propaganda eleitoral mediante uso de equipamentos sonoros em 
intensidade superior ao permitido por lei, além de poluição ambiental na 
distribuição de impressos. o Presidente aquiesceu. cientes os presentes.
- o dr. adélio Mendes propôs o encaminhamento de moção de elogio ao 
Promotor de Justiça Nicolau antônio donadio crispino, por ocasião de seu 
afastamento da instituição, a contar de 02/09/2022, em razão de aposen-
tadoria. o Presidente encampou. aprovado por unanimidade.
coMissÕes teMÁticas
6. Processo nº 007/2022-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de assuntos institucionais e outorga de 
comendas de Mérito institucional. relator: Procurador de Justiça Estevam 
alves Sampaio filho. Vistor: Procurador de Justiça raimundo de Mendonça 
ribeiro alves. assunto: Projeto de resolução que altera a resolução nº 
002/2018-cPJ a qual disciplina o funcionamento das comissões Perma-
nentes e Temporárias no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará.
após a leitura da manifestação do Vistor, o dr. Nelson Medrado pediu vis-
tas. o Presidente aquiesceu. a apreciação da matéria terá continuidade na 
próxima sessão ordinária do E. colégio. cientes os presentes.
Processo adMiNistratiVo
7. Processo nº 039/2021-cPJ. recorrente: Promotor de Justiça alan Pierre 
chaves rocha. recorrida: Procuradoria-Geral de Justiça. relator: Procura-
dor de Justiça Hezedequias Mesquita da costa. Vistor: Procurador de Jus-
tiça Marcos antônio ferreira das Neves. assunto: recurso contra a decisão 
que aplicou penalidade ao recorrente nos autos do Processo administrativo 
disciplinar (Pad) nº 102/2019-cGMP.
- o Vistor não apresentou seu voto-vista, mas comprometeu-se a fazê-lo, 
impreterivelmente, na próxima sessão ordinária do colégio de Procurado-
res de Justiça (cPJ). a dra. Ubiragilda Pimentel, na presidência da sessão, 
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aquiesceu. o dr. claudio Melo propôs que se o Vistor não apresentar o 
voto-vista, de forma injustificada, na sessão subsequente, perderá o direi-
to de manifestação, ocorrendo a preclusão, devendo devolver os autos no 
estado em que se encontrem. a dra. Socorro Mendo propôs que fossem 
realizados estudos no intuito de promover alterações no regimento interno 
acerca do assunto em questão. a Presidente decidiu que, para melhor com-
preensão da questão, há a necessidade de estudos pela Procuradoria-Geral 
de Justiça, objetivando eventual alteração do regimento interno do cPJ. 
cientes os presentes.
8. Processo nº 021/2022-cPJ. recorrente: Servidor lenon José costa 
raiol. advogado: Tiago costa do Nascimento, oaB/Pa nº 20.396. recorri-
da: Procuradoria-Geral de Justiça. relator: Procurador de Justiça Jorge de 
Mendonça rocha. assunto: recurso contra a decisão que indeferiu o pedido 
de averbação de tempo de serviço e licença-prêmio.
Processo retirado de pauta a pedido do relator.
o QUe coUBer
Processo nº 051/2021-cPJ. recorrente: Mônica Pimentel alves Pereira. ad-
vogada: cydia Emy Pereira ribeiro, oaB/Pa nº 7623. interessadas: Pro-
motoras de Justiça ioná Silva de Sousa Nunes e Maria de Belém Santos. 
advogado: Wellington Silva dos Santos, oaB/Pa Nº 24541 recorrida: cor-
regedoria-Geral do Ministério Público Justiça. relator: Procurador de Justi-
ça Marcos antônio ferreira das Neves. assunto: recurso contra a decisão 
proferida nos autos do PdP nº 014/2021-cGMP/Pa.
o dr. Marcos antônio apresentou, em mesa, o processo em epígrafe. o 
Presidente anunciou o julgamento do processo. a recorrente solicitou a 
retirada do processo de pauta em razão de encontrar-se de licença-médica, 
conforme atestado médico juntado à petição. o Presidente aquiesceu. o 
julgamento terá continuidade na próxima sessão ordinária do E. colégio. 
cientes os presentes.
Processo nº 009/2022-cPJ
o dr. Marcos antônio apresentou, em mesa, o processo nº 009/2022-cPJ. 
o Presidente determinou a inclusão do mencionado processo na pauta da 
sessão ordinária de 06/10/2022. cientes os presentes.
a sessão foi encerrada as 14h.
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: 861231
extrato da Portaria nº 008/2022-2ªPJPGM
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Promotor de Justiça 
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa, titular do 2º cargo de PJ de 
Paragominas, com fundamento no art. 54, Vi, e §3º da lei complementar 
nº 057/06, no art. 4º, inc. Vi, da resolução nº 23 – cNMP, de 17/09/07, 
e 24, §2º, i, da resolução nº 007/2019–cPJ, torna público a conversão de 
Procedimento Preparatório em iNQUÉriTo ciVil, por meio da PorTaria 
nº 008/2022-2ªPJPGM (SiMP 002299-032/2021), que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Paragominas, situada no Eixo W1, 
s/nº, bairro célio Miranda, cEP 68.625-510 – Paragominas/Pa, telefones 
nºs (91) 3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria nº 008/2022-2ªPJPGM
requerido: Prefeito de Paragominas
objeto: apurar denúncia sobre supostos atos de improbidade administra-
tiva, tendo em vista os relatos constantes nos documentos sobre serviços 
não executados, arremedos de obras, situação de abandono, entre outras 
circunstâncias, em relação ao contrato para execução de serviços de revi-
talização e melhorias no Estádio Municipal arena Verde.
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa, Promotor de Justiça, titular do 2º 
cargo de PJ de Paragominas

Protocolo: 861286
eXtrato de Portaria N. 051/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000287-138/2022
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia.
Polo Passivo: Hidro forTE adMiNiSTraÇÃo E oPEraÇÃo lTda.
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “acom-
panhar as medidas adotadas pela autoridade Policial de São domingos 
do araguaia, referente à instauração de procedimento investigativo pre-
liminar, para apurar o desaparecimento do processo de nº 0000141-
83.2014.8.14.0124”.
São domingos do araguaia/Pa, 14 de setembro de 2022
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 861315
eXtrato de Portaria N. 053/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000736-138/2022
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia.
Polo Passivo: dElEGacia dE Policia ciVil dE SÃo doMiNGoS do araGUaia

Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “acompanhar 
a conclusão de iPl’s, encaminhados para a dEPol sem a efetiva resposta”.
São domingos do araguaia/Pa, 14 de setembro de 2022
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 861573
extrato da Portaria nº 016/2022 – MP/PJMa-2º cargo
o Promotor de Justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com 
fundamento no art. 54, Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 
4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo SiMP Nº 002163–157/2022 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Monte alegre, 
situada na rua rui Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 
68.220-000-Monte alegre-Pará-fone (93) 3533-2977.
PorTaria nº 016/2022 - MP/PJMa-2º cargo
Polo PaSSiVo: MUNicÍPio dE MoNTE alEGrE
aSSUNTo: acompanhar as politicas públicas voltadas a regularização das 
situações pontuadas pelo MP na reunião realizada em 22.11.2019, con-
cernentes a Escola Municipal da comunidade do Piafú, relacionadas aos 
seguintes problemas: 1) Problemas no telhado, chove na maioria dos cô-
modos (goteiras); 2) ausência de diretora, secretaria, servidor para atuar 
nos serviços administrativos e merendeira; 3) Existência de turmas multis-
seriadas; 4) Presença de “cabas”.
rafael Trevisan dal Bem – Promotor de Justiça Titular do 2º cargo da PJMa

Protocolo: 861567
extrato da Portaria nº 041/2022-MP/11ªPJ/stM
a 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000081-340/2022, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.
PorTaria nº 041/2022-MP/11ªPJ/STM
interessados: alan augusto Moraes ribeiro; Secretaria Municipal de Edu-
cação de Santarém
Assunto: Instaurado a fim de apurar informações prestadas pelo requeren-
te e adotar as medidas cabíveis com o objetivo de assegurar a Kaleb Paes 
Moraes, diagnosticado com transtorno do espectro autista (cid f84.0), 
matriculado no centro Municipal de Educação infantil Paulo freire, a dis-
ponibilização de profissional de apoio/mediador para o seu efetivo desen-
volvimento escolar.
lariSSa BraSil BraNdÃo – 11ª Promotora de Justiça de Santarém, em 
exercício

Protocolo: 861563
extrato da Portaria nº 18/2022 – MP/PJMa-2º cargo
o Promotor de Justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com 
fundamento no art. 54, Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 
4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a 
instauração do inquérito civil SiMP Nº 000437–157/2021 que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de Monte alegre, situada na rua rui 
Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 68.220-000-Monte 
alegre-Pará, fone (93) 3533-2977.
PorTaria nº 18/2022 - MP/PJMa-2º cargo
Polo PaSSiVo: MaTHEUS alMEida doS SaNToS – PrEfEiTo dE MoNTE alEGrE
aSSUNTo: apurar possíveis irregularidades na utilização de bem público 
em benefício particular no que concerne ao uso de maquinário tipo “Patrol 
Niveladora” da administração pública, operado por servidor público munici-
pal, para abrir estrada em terreno particular localizado no ramal do Peafú, 
de propriedade das pessoas conhecidas por arão e Nestor.
rafael Trevisan dal Bem – Promotor de Justiça Titular do 2º cargo da PJMa

Protocolo: 861584
Portaria Nº 5795/2022-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 Notícia de fato n.º 000284-043/2022,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução a Promotora de Justiça aNa Maria 
MaGalHÃES dE carValHo, para atuar na Notícia de fato supramencionada 
e praticar todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo 
investigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colheitas de 
informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões 
desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer denúncia, judicia-
lizar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, interpor e contrarra-
zoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas até a sua fase final, ou 
arquivar se assim entender, em tudo respeitados os direitos e garantias que 
assistem as partes envolvidas, conforme o previsto na legislação competente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 861602



104  diário oficial Nº 35.143 Quinta-feira, 06 DE OUTUBRO DE 2022

..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
resULtado de HoMoLoGaÇÃo

cHaMada PÚBLica Nº 004/2022-PMa, objeto: credenciamento de Pro-
fissionais, Pessoas Físicas, Com Residência ou Sediados (as) no Município de 
abaetetuba com a finalidade de fomentar, Por Meio de aquisição, de Mata-
pis, em apoio ao atendimento aos ribeirinhos e Pescadores artesanais. desse 
Modo, Satisfazendo a lei e ao Mérito, Por Meio da excelentíssima Prefeita Sra. 
francineti Maria rodrigues carvalho, resolve: Tornar Público a Homologa-
ção da chamada Pública nº 004/2022, Às Seguintes adjudicatárias:Patricia 
dias correa, cpf 697.379.242-15, Valor Global de r$ 8.500,00; lindalva lago 
Gonçalves, cpf 887.712.372-91, Valor Global de r$ 8.500,00; Jose antônio 
ferreira dos Santos, cpf 235.173.442-49, Valor Global de r$ 8.500,00;ro-
sineide do Socorro azevedo Sena, cpf 906.336.872-00, Valor Global de r$ 
8.500,00; Manuel dos Santos dos Santos azevedo filho, cpf 183.933.902-
06, Valor Global de r$ 8.500,00; lazaro cardoso Pereira, cpf 081.597.182-
68, Valor Global de r$ 8.500,00; lucilene correa, cpf 427.091.722-91, 
Valor Global de r$ 8.500,00; Paola dias correa, cpf 030.534.682-20, Valor 
Global de r$ 8.500,00; Jonas Vilhena de Vilhena, cpf 899.159.682-72, Va-
lor Global de r$ 8.500,00; odilene ferreira dos Santos, cpf 801.817.322-
20, Valor Global de r$ 8.500,00; Maria Joana rodrigues dos Santos, cpf 
354.425.492-15, Valor Global de r$ 8.500,00; Josiete de abreu ribeiro, cpf 
841.840.432-91, Valor Global de r$ 8.500,00; Marcio de Jesus Quaresma 
azevedo, cpf 795.076.112-15, Valor Global de r$ 8.500,00; Manoel francisco 
de Jesus ribeiro azevedo, cpf 037.826.072-36, Valor Global de r$ 8.500,00; 
José roberto Quaresma azevedo, cpf 863.211.962-15, Valor Global de r$ 
8.500,00; João Batista Quaresma azevedo, cpf 795.076.032-04, Valor Global 
de r$ 8.500,00; denzanias da Silva, cpf 804.938.582-53, Valor Global de 
r$ 8.500,00; Edilene Souza da costa, cpf 030.090.562-90, Valor Global de 
r$ 8.500,00; Samara almeida ferreira, cpf 029.563.432-46, Valor Global de 
r$ 5.100,00; dênice Martins Souza cpf 869.256.282-34, Valor Global de r$ 
8.500,00; Manoel José Pinheiro dos Santos cpf 863.313.102-15, Valor Global 
de r$ 5.100,00; Josilene Souza de abreu cpf 753.803.402-10, Valor Global 
de r$ 8.500,00; Tatiana Bitencourt Pereira cpf 041.940.662-00, Valor Global 
de r$ 8.500,00; robson de Jesus azevedo ribeiro cpf 538.722.072-53, Valor 
Global de r$ 8.500,00; Jose luis Pereria dos Santos cpf 235.174.092-00, Va-
lor Global de r$ 8.500,00; domingos Marques da Silva cpf 159.321.252-68, 
Valor Global de r$ 8.500,00; cleusi Martins farias cpf 070.177.772-98, Valor 
Global der$ 8.500,00. assinado em 04 de agosto 2022. Francineti Maria 
rodrigues carvalho -  Prefeita Municipal.

eXtrato de coNtrato 
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/0527-002-Pma 

Modalidade: chamada Pública nº 004/2022. objeto: credenciamento 
de Profissionais, Pessoas Físicas, Com Residência ou Sediados(as) no Mu-
nicípio de abaetetuba com a finalidade de fomentar, Por Meio de aquisição, 
de Matapis, em apoio ao atendimento aos ribeirinhos e Pescadores arte-
sanais. contratante: Município de abaetetuba/, cnpj 05.105.127/0001-99, 
com a interveniência da Secretaria Municipal de Meio ambiente. contratada: 
contrato nº 2022/225 -Patricia dias correa, cpf697.379.242-15,Valor Global 
der$ 8.500,00; contratada: contrato nº 2022/226 -lindalva lago Gonçal-
ves, cpf 887.712.372-91,Valor Global der$ 8.500,00; contratada: contrato 
nº 2022/228 -Jose antônio ferreira dos Santos, cpf 235.173.442-49,Va-
lor Global der$ 8.500,00; contratada: contrato nº 2022/229 -rosineide do 
Socorro azevedo Sena, cpf 906.336.872-00,Valor Global der$ 8.500,00; 
contratada: contrato nº 2022/230 -Manuel dos Santos dos Santos aze-
vedo filho, cpf 183.933.902-06,Valor Global der$ 8.500,00; contratada: 
contrato nº 2022/231 -lazaro cardoso Pereira, cpf 081.597.182-68,Valor 
Global der$ 8.500,00; contratada: contrato nº 2022/232 -lucilene cor-
rea, cpf 427.091.722-91,Valor Global der$ 8.500,00; contratada: contra-
to nº 2022/233 -Paola dias correa, cpf 030.534.682-20,Valor Global der$ 
8.500,00; contratada: contrato nº 2022/234 -Jonas Vilhena de Vilhena, 
cpf 899.159.682-72,Valor Global der$ 8.500,00; contratada: contrato nº 
2022/235 -odilene ferreira dos Santos, cpf 801.817.322-20,Valor Global 
der$ 8.500,00; contratada: contrato nº 2022/236 -Maria Joana rodrigues 
dos Santos, cpf 354.425.492-15,Valor Global der$ 8.500,00; contratada: 
contrato nº 2022/237 -Josiete de abreu ribeiro, cpf 841.840.432-91,Valor 
Global der$ 8.500,00; contratada: contrato nº 2022/238 -Marcio de Jesus 
Quaresma azevedo, cpf 795.076.112-15,Valor Global der$ 8.500,00; con-
tratada: contrato nº 2022/239 -Manoel francisco de Jesus ribeiro azeve-
do, cpf 037.826.072-36,Valor Global der$ 8.500,00; contratada: contrato 
nº 2022/241 -José roberto Quaresma azevedo, cpf 863.211.962-15,Valor 
Global der$ 8.500,00; contratada: contrato nº 2022/242 -João Batista Qua-
resma azevedo, cpf 795.076.032-04,Valor Global der$ 8.500,00; contratada: 
contrato nº 2022/244 -denzanias da Silva, cpf 804.938.582-53,Valor Global 
der$ 8.500,00; contratada: contrato nº 2022/245 -Edilene Souza da cos-
ta, cpf 030.090.562-90,Valor Global der$ 8.500,00; contratada: contrato 
nº 2022/246 -Samara almeida ferreira, cpf 029.563.432-46,Valor Global 
der$ 5.100,00; contratada: contrato nº 2022/248 -dênice Martins Souza 
cpf 869.256.282-34,Valor Global der$ 8.500,00; contratada: contrato nº 
2022/249 -Manoel José Pinheiro dos Santos cpf 863.313.102-15,Valor Global 
der$ 5.100,00; contratada: contrato nº 2022/250 -Josilene Souza de abreu 

cpf 753.803.402-10,Valor Global der$ 8.500,00; contratada: contrato nº 
2022/251 -Tatiana Bitencourt Pereira cpf 041.940.662-00,Valor Global der$ 
8.500,00; contratada: contrato nº 2022/254 -robson de Jesus azevedo ri-
beiro cpf 538.722.072-53,Valor Global der$ 8.500,00; contratada: contrato 
nº 2022/256 -Jose luis Pereria dos Santos cpf 235.174.092-00,Valor Glo-
bal der$ 8.500,00;contratada: contrato nº 2022/257 -domingos Marques da 
Silva cpf 159.321.252-68,Valor Global der$ 8.500,00; contratada: contrato 
nº 2022/258 -cleusi Martins farias cpf 070.177.772-98,Valor Global der$ 
8.500,00.Vigência: 04/08/2022 a 04/08/2023. Francineti Maria rodrigues 
carvalho - Prefeita Municipal.

Protocolo: 861479

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acarÁ
aViso de ProrroGaÇÃo-PreGÃo

o Município de acará/Pa torna público, a quem possa interessar, Prorro-
GaÇÃo da sessão de abertura do PrEGao ElETroNico nº 049/2022, cujo 
objeto: aQUiSiÇÃo dE 100.000 l dE ÓlEo diESEl S-10 Para rEcUPEra-
ÇÃo dE 139,99 KM dE  ESTradaS ViciNaiS1-SETor SUdESTE ViciNal 
31-51,55KM - 01°58’00.32”S 8º12’09.99”o 02°19’33.10”S 48°28’47.77”o, 
SETor SUdESTE ViciNal 33-35,69KM 01°58’38.26”S 8°08’35.87”o 
02°07’40.32”S 48°07’15.24”o 2 - SETor SUdESTE ViciNal 34-52,75KM 
- 01°59’06.42”S 48°04’20.27”o 02°07’44.11”S 8º07”12.90”o ToTal (KM) 
139,99 KM No MUNiciPio dE acará/Pa, NoS TErMoS do coNVÊNio N° 
192/2022 cElEBrado ENTrE a SEcrETaria dE  ESTado dE TraNSPor-
TES - SETraN E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE acará. iNforMaMoS que 
a sessão de abertura será ProrroGada para o dia 10 de outubro de 2022 
as 14:00h (Horário de Brasília) Pelo princípio da conveniência e oportunida-
de da administração pública. Edital disponível: https://acara.pa.gov.br, www.
comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor de lici-
tações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 
08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2022@gmail.com. Pedro PaULo GoUVea 
de Moraes. Prefeito Municipal.

Protocolo: 861483

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
retiFicaÇÃo

edital de concorrência Pública n° 003/2022 - item 5.4, Subitem b.2. 
Publicado na ioEPa, N° 35.117, dia 16 de setembro de 2022, pág. 128. onde 
se ler: item, leia-se: lote.

afuá, 05 de outubro de 2022
rosiley canela de Melo

Presidente da comissão Permanente de licitação
Protocolo: 861486

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANAPU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aNaPU
o Município de anapu torna pública a Portaria nº 562-2022 SEMad-PMa, 
de cessão do Servidor Municipal Marksuel Sandro Silva de Medeiros, efetivo 
como Técnico agropecuário, para o campus universitário de altamira/Univer-
sidade federal do Pará, pelo prazo de 5(cinco) anos, sendo a cessão com ônus 
para o Município de anapu. aelton Fonseca silva - Prefeito Municipal de 
anapu.

Protocolo: 861487

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANNACH

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BaNNacH- Pa
aViso de LicitaÇÃo

o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Bannach - Pa, avisa aos interessa-
dos que realizará licitações no seguinte endereço:  av. Paraná nº27 - centro 
-  Bannach - Pa, cEP: 68.388-000 - (sala da cPl), na modalidade: PrEGÃo 
PrESENcial Nº 009/2022. TiPo MENor PrEÇo. No dia 21 de outubro de 
2022, às 10:00 horas. objeto: registro de Preço para futura, eventual e par-
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celada contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Trans-
porte escolar, com disponibilização de Mão de obras, no Município de Bannach 
- Pa. cópias dos Editais serão obtidas através do e-mail cplbannach@outlook.
com  ou ainda na sala da comissão de licitação, no endereço acima, no horá-
rio de 08:00 as 14:00, de segunda a sexta, exceto feriado. Bannach - Pa, 05 
de outubro de 2022. Nyerlen de araújo e silva-Pregoeiro.

Protocolo: 861490

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 

coNcorrÊNcia Nº 3012/2022 
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 desta-
que, do tipo menor preço, que tem por objeto a execução da seguinte obra 
neste município: construção do píer em concreto armado na praia do caripi. 
2.adJUdicar o objeto do certame à empresa: PPB Engenharia ltda, inscrita 
no cNPJ sob o n° 22.911.135/0001-41,com o valor de r$ 2.986.309,99 (dois 
milhões, novecentos e oitenta e seis mil, trezentos e nove reais e noventa 
e nove centavos). 3.dETErMiNar que sejam adotadas as medidas cabíveis 
para contratação da referida empresa, conforme item 18 do edital. José 
renato ogawa rodrigues - Prefeito Municipal.

Protocolo: 861493

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2022-srP,
tipo menor preço unitário. formação de registro de Preços Para a futura 
e Eventual Contratação de Empresa Fornecedora de Combustíveis e Lubrifi-
cantes, em atendimento às Secretarias e fundos Municipais Vinculados da 
Prefeitura de Breves/Pa. abertura: 20/10/2022, às 10:00hs. o edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Mural de licitações/TcM/Pa, www.por-
taldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.breves.pa.gov.br). 
Gabriel Brito da silva - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2022-srP 
tipo menor preço unitário. contratação de Empresa Para a aquisição de 
02 (dois) Ônibus Piso alto (rural), através do convênio nº 001/2022-Se-
dap, firmado Entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário 
e da Pesca - Sedap e a Prefeitura de Breves/Pa. abertura: 20/10/2022, às 
14:00hs. o edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de licita-
ções/TcM/Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.breves.
pa.gov.br). Gabriel Brito da silva - Pregoeiro.

Protocolo: 861495

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 1º Termo de aditivo de reequilibrio de Preço ao contrato nº 
2204002-2022. Pregão Eletrônico nº 005-2022. Primeiro termo aditivo de 
reequilibrio de Preço ao contrato nº 2204002-2022. Pregão Eletrônico nº 
005-2022. objeto: realinhamento de preço dos itens24, 32, 65, 71, 72 e 
75 constantes no contrato nº 2204002-2022, cujo o objeto é aquisição de 
gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde e Assistência Social de Capanema/PA, com fim de reestabelecer o 
reequilíbrio econômico - financeiro. Empresa: Brasil Norte Comercio de Ma-
teriais Em Geral E Serviços ltda, cNPJ nº 24.011.497/0001-01. fund. legal: 
Art. nº 65, inciso II alínea “d” da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 29/09/2022. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

eXtrato de coNtrato 
toMada de PreÇo Nº 005-2022 

contrato nº 2809001-2022. contratante: Município de capanema/Prefeitura 
Municipal de capanema/Pará. contratado: Marques construções Empac Eireli, 
cnpj Nº25.183.593/0001-08. objeto: reforma de Prédio Para instalações da 
Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Trânsito, no Município de capa-
nema/Pa. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 
Valor Global: r$ 549.524,81 (quinhentos e quarenta e nove mil quinhentos e 
vinte e quatro reais e oitenta e um centavos). data: 28 de setembro de 2022. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.

aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2022- srP - PMc 

objeto: registro de Preço Para aquisição de Material odontológico, para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de capanema/Pará. 
adJUdicado Para: Prodent odonto Médico ltda, cnpj 22.129.569/0001-94, 
com Valor Unitário: item - Valor Unitário: 91-r$ 22,00; 102-r$ 16,20; 106-
r$ 147,00; 111-r$ 46,00; 121-r$ 57,90; 122-r$ 57,90; 124-r$ 250,00; 
133-r$ 39,00; 143-r$ 47,40; 147-r$ 309,00; 148-r$ 39,00; 149-r$ 39,00; 
156-r$ 42,20; 157-r$ 42,20; 160-r$ 12,00; 161-r$ 26,00; 164-r$ 29,00; 
169-r$ 42,00; 172-r$ 109,00; 173-r$ 26,40; 174-r$ 111,50; 175-r$ 27,00; 
178-r$ 45,20; 180-r$ 102,00. BS Equipamentos industria e comercio ltda, 
cNPJ 04.709.243/0001-54, com valor unitário: item- Valor Unitário: 16-r$ 
3.455,00. Emige Materiais odontologicos ltda, cNPJ 71.505.564/0001-24, 
com valor unitário: item-Valor Unitário: 27-r$ 4,15; 28-r$ 53,50; 32-r$ 
13,57; 41-r$ 5,99; 45-r$ 5,11; 59-r$ 24,84; 62-r$ 44,97; 83-r$ 71,62; 
107-r$ 56,03; 114-r$ 55,81; 115-r$ 55,31; 116-r$ 55,83; 120-r$ 57,92; 
123-r$ 169,61; 132-r$ 10,55; 134-r$ 243,87; 139-r$ 67,97. f cardoso & 
cia ltda, cNPJ 04.949.905/0001-63, com valor unitário: item-Valor Unitário: 
50-r$ 1,33; 53-r$ 963,82; 57-r$ 4,22; 71-r$ 15,27; 72-r$ 15,27; 73-r$ 
15,27; 74-r$ 15,27; 75-r$ 15,27; 76-r$ 15,27; 77-r$ 15,27; 78-r$ 15,27; 
87-r$ 6,57; 88-r$ 9,86; 103-r$ 7,15; 104-r$ 9,47; 117-r$ 8,40; 118-r$ 
8,40; 138-r$ 58,63; 162-r$ 45,50; 166-r$ 20,85; 185-r$ 13,32; 186-r$ 
13,32; 187-r$ 13,32; 188-r$ 13,32. P P f comercio e Serviços Eireli, cNPJ 
07.606.575/0001-00, com valor unitário: item-Valor Unitário: 10-r$ 50,50; 
12-r$ 114,86; 15-r$ 35,11; 49-r$ 2,49; 81-r$ 25,61; 89-r$ 2,01; 90-r$ 
294,11; 92-r$ 7,19; 95-r$ 257,21; 100-r$ 60,80; 105-r$ 21,16; 108-r$ 
31,35; 109-r$ 12,88; 113-r$ 22,30; 130-r$ 26,74; 141-r$ 16,02; 150-r$ 
33,15; 151-r$ 127,70; 153-r$ 6,76; 154-r$ 33,70; 159-r$ 32,02; 163-r$ 
126,63; 168-r$ 14,67; 170-r$ 10,42; 176-r$ 105,24; 177-r$ 9,74; 179-r$ 
17,76. Paramed distribuidora de Medicamentos ltda, cNPJ 16.647.278/0001-
95, com valor unitário: item-Valor Unitário: 5-r$ 17,95; 6-r$ 36,00; 13-
r$ 9,85; 14-r$ 100,00; 17-r$ 94,00; 19-r$ 94,00; 21-r$ 3.750,00; 22-r$ 
34,00; 23-r$ 34,00; 24-r$ 2,90; 25-r$ 2,30; 26-r$ 4,50; 29-r$ 10,80; 
31-r$ 47,70; 33-r$ 82,80; 34-r$ 82,80; 35-r$ 82,80; 36-r$ 82,80; 37-r$ 
82,80; 38-r$ 82,80; 39-r$ 82,80; 40-r$ 82,80; 42-r$ 13,50; 43-r$ 33,65; 
44-r$ 19,80; 47-r$ 30,50; 51-r$ 13,00; 52-r$ 13,00; 54-r$ 17,50; 58-r$ 
15,00; 80-r$ 2,48; 82-r$ 50,35; 84-r$ 9,90; 96-r$ 5,00; 97-r$ 5,00; 98-
r$ 2,30; 99-r$ 2,30; 125-r$ 11,00; 126-r$ 11,00; 128-r$ 11,00; 131-r$ 
335,00; 135-r$ 16,00; 140-r$ 62,00; 152-r$ 30,50; 155-r$ 3,00; 165-r$ 
33,00; 167-r$ 14,00; 171-r$ 5,80; 181-r$ 447,00; 182-r$ 414,00; 183-
r$ 492,70; 184-r$ 495,00. Polymedh Eireli, cNPJ 63.848.345/0001-10, com 
valor unitário: item-Valor Unitário: 1-r$ 3,73; 2-r$ 16,65; 3-r$ 16,65; 4-r$ 
16,65; 7-r$ 37,51; 8-r$ 40,15; 9-r$ 14,56; 11-r$ 72,40; 18-r$ 99,74; 20-
r$ 2,06; 30-r$ 11,82; 46-r$ 14,47; 48-r$ 6,04; 56-r$ 4,38; 60-r$ 30,35; 
61-r$ 30,35; 63-r$ 30,35; 64-r$ 30,35; 65-r$ 30,35; 66-r$ 30,35; 67-r$ 
30,35; 68-r$ 30,35; 69-r$ 30,35; 70-r$ 30,35; 79-r$ 13,60; 85-r$ 23,33; 
86-r$ 33,18; 93-r$ 10,91; 94-r$ 10,91; 127-r$ 9,98; 142-r$ 31,47. Ho-
MoloGado Para: Prodent odonto Médico ltda, cNPJ 22.129.569/0001-94, 
com valor unitário: item- Valor Unitário: 91-r$ 22,00; 102-r$ 16,20; 106-r$ 
147,00; 111-r$ 46,00; 121-r$ 57,90; 122-r$ 57,90; 124-r$ 250,00; 133-
r$ 39,00; 143-r$ 47,40; 147-r$ 309,00; 148-r$ 39,00; 149-r$ 39,00; 156-
r$ 42,20; 157-r$ 42,20; 160-r$ 12,00; 161-r$ 26,00; 164-r$ 29,00; 169-
r$ 42,00; 172-r$ 109,00; 173-r$ 26,40; 174-r$ 111,50; 175-r$ 27,00; 
178-r$ 45,20; 180-r$ 102,00. BS Equipamentos industria e comercio ltda, 
cNPJ 04.709.243/0001-54, com valor unitário: item- Valor Unitário: 16-r$ 
3.455,00. Emige Materiais odontologicos ltda, cNPJ 71.505.564/0001-24, 
com valor unitário: item-Valor Unitário: 27-r$ 4,15; 28-r$ 53,50; 32-r$ 
13,57; 41-r$ 5,99; 45-r$ 5,11; 59-r$ 24,84; 62-r$ 44,97; 83-r$ 71,62; 
107-r$ 56,03; 114-r$ 55,81; 115-r$ 55,31; 116-r$ 55,83; 120-r$ 57,92; 
123-r$ 169,61; 132-r$ 10,55; 134-r$ 243,87; 139-r$ 67,97. f cardoso & 
cia ltda, cNPJ 04.949.905/0001-63, com valor unitário: item-Valor Unitário: 
50-r$ 1,33; 53-r$ 963,82; 57-r$ 4,22; 71-r$ 15,27; 72-r$ 15,27; 73-r$ 
15,27; 74-r$ 15,27; 75-r$ 15,27; 76-r$ 15,27; 77-r$ 15,27; 78-r$ 15,27; 
87-r$ 6,57; 88-r$ 9,86; 103-r$ 7,15; 104-r$ 9,47; 117-r$ 8,40; 118-r$ 
8,40; 138-r$ 58,63; 162-r$ 45,50; 166-r$ 20,85; 185-r$ 13,32; 186-r$ 
13,32; 187-r$ 13,32; 188-r$ 13,32. P P f comercio e Serviços Eireli, cNPJ 
07.606.575/0001-00, com valor unitário: item-Valor Unitário: 10-r$ 50,50; 
12-r$ 114,86; 15-r$ 35,11; 49-r$ 2,49; 81-r$ 25,61; 89-r$ 2,01; 90-r$ 
294,11; 92-r$ 7,19; 95-r$ 257,21; 100-r$ 60,80; 105-r$ 21,16; 108-r$ 
31,35; 109-r$ 12,88; 113-r$ 22,30; 130-r$ 26,74; 141-r$ 16,02; 150-r$ 
33,15; 151-r$ 127,70; 153-r$ 6,76; 154-r$ 33,70; 159-r$ 32,02; 163-r$ 
126,63; 168-r$ 14,67; 170-r$ 10,42; 176-r$ 105,24; 177-r$ 9,74; 179-r$ 
17,76. Paramed distribuidora de Medicamentos ltda, cnpj  16.647.278/0001-
95, com Valor Unitário: item-Valor Unitário: 5-r$ 17,95; 6-r$ 36,00; 13-
r$ 9,85; 14-r$ 100,00; 17-r$ 94,00; 19-r$ 94,00; 21-r$ 3.750,00; 22-r$ 
34,00; 23-r$ 34,00; 24-r$ 2,90; 25-r$ 2,30; 26-r$ 4,50; 29-r$ 10,80; 
31-r$ 47,70; 33-r$ 82,80; 34-r$ 82,80; 35-r$ 82,80; 36-r$ 82,80; 37-r$ 
82,80; 38-r$ 82,80; 39-r$ 82,80; 40-r$ 82,80; 42-r$ 13,50; 43-r$ 33,65; 
44-r$ 19,80; 47-r$ 30,50; 51-r$ 13,00; 52-r$ 13,00; 54-r$ 17,50; 58-r$ 
15,00; 80-r$ 2,48; 82-r$ 50,35; 84-r$ 9,90; 96-r$ 5,00; 97-r$ 5,00; 98-
r$ 2,30; 99-r$ 2,30; 125-r$ 11,00; 126-r$ 11,00; 128-r$ 11,00; 131-r$ 
335,00; 135-r$ 16,00; 140-r$ 62,00; 152-r$ 30,50; 155-r$ 3,00; 165-r$ 
33,00; 167-r$ 14,00; 171-r$ 5,80; 181-r$ 447,00; 182-r$ 414,00; 183-
r$ 492,70; 184-r$ 495,00. Polymedh Eireli, cNPJ 63.848.345/0001-10, com 
valor unitário: item Valor Unitário: 1r$ 3,73; 2 r$ 16,65; 3 r$ 16,65; 4 - r$ 
16,65; 7 - r$ 37,51; 8 - r$ 40,15; 9 - r$ 14,56; 11 - r$ 72,40; 18 - r$ 
99,74; 20 - r$ 2,06; 30 - r$ 11,82; 46 - r$ 14,47; 48 - r$ 6,04; 56 - r$ 
4,38; 60 - r$ 30,35; 61 - r$ 30,35; 63 - r$ 30,35; 64 - r$ 30,35; 65 - r$ 
30,35; 66 - r$ 30,35; 67 - r$ 30,35; 68 - r$ 30,35; 69 - r$ 30,35; 70 - r$ 
30,35; 79 - r$ 13,60; 85 - r$ 23,33; 86 - r$ 33,18; 93 - r$ 10,91; 94 - r$ 
10,91; 127 - r$ 9,98; 142 - r$ 31,47. iTENS fracaSSadoS: 55, 101, 110, 
112, 119, 129, 136, 137, 144, 145, 146 E 158. conforme mapa comparativo 
anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da lei nº. 8666/93. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 861497
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 30/2022-PMGP 

objeto: aquisição de 50.515,570 l de óleo diesel para a recuperação de 
64 km de estradas vicinais através do convênio nº 043/2022, processo nº 
2021/673591, sendo as vicinais: vicinal Santo antônio (20 km), -inicio: s 3º 
5’20”w 49º5’29 e final: 3º49’54 w 48º57’55”; vicinal Rio Verde (13km) - iní-
cio: s 3º50’15”w 49º6’14 e final: 3º48’20 w 49º8’5; vicinal Garrafão (31km) 
- início: s 3º48’59” w 49º5’29 e final; 3º47’20” w 48º57’30, no Município de 
Goianésia do Pará - Pa, contratantes: Prefeitura Municipal de Goianésia do 
Pará - PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220480, valor r$ 
383.413,18. J P coMErcio E TraNSPorTE dE coMBUSTiVEl lTda, cNPJ: 
05.731.972/0001-70, data de assinatura: 05/10/2022. Francisco david 
Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 861498

eXtrato de terMo de ratiFicaÇÃo
disPeNsa Nº 7.009/2022/dL/PMGP 

objeto: aquisição de licença de software ferramenta online de sistema de 
cotação de preços, para melhor elaboração e adequação dos preços aos pra-
ticados no mercado. Data da Ratificação: 26/08/2022. Contratante: Prefei-
tura Municipal de Goianésia do Pará, cNPJ: 83.211.413/0001-13.contrato nº 
20220408, valor r$ 10.865,00; contratada: NP TEcNoloGia E GESTÃo dE 
dadoS lTda., cNPJ: 07.797.967/0001-95. data de assinatura: 13/09/2022. 
Francisco david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 861500

,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
eXtrato de terMo aditiVo  

esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato original nº 0104003/2022-SEMEd. 
inexigibilidade de licitação nº 042/2022. Partes: Prefeitura Municipal de 
limoeiro do ajuru e a Empresa Soma Soluçôes Pedagógicas Me, cNPJ nº 
41.041.602/0001-74. objeto do Termo: o presente 1º Termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação da vigência do contrato nº 0104003/2022-SEMEd. 
Vigência: 01/08/2022 a 31/10/2022. data da assinatura:01/08/2022. fiscal 
do 1º Termo aditivo: Neilza Maria castro Tavares, cPf nº 402.310.622-49. 
ordenadores de despesa: alcides abreu Barra - Prefeito Municipal e ra-
elma santana Pinheiro - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 861502

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 24.539/2022-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 067/2022-ceL/seVoP/PMM - 
Tipo Menor Preço (Global). data da Sessão: 27/out/2022 - 09:00h (horário 
local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcU-
ÇÃo daS oBraS dE PaViMENTaÇÃo E UrBaNiZaÇÃo Na PiSTa dE dESa-
cElEraÇÃo da rodoVia TraNSaMaZÔNica, No NUclEo cidadE NoVa, 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal. integra do Edital e 
informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de 
Viação e obras Públicas - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Ma-
rabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: se-
vop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da 
Transparência/Marabá. Franklin carneiro da silva - Presidente da ceL/
seVoP/PMM.

Protocolo: 861507

coNtrato adMiNistratiVo Nº 488/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 26.670/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 139/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: a 
aquisição de proteína animal (carne) para atendimento dos Hospitais e de-
mais Unidades Vinculadas ao fundo Municipais de Saúde de Marabá. Empre-
sa: MEGa MiX diSTriBUidora dE aliMENToS lTda, inscrita no cNPJ sob 
o n° 24.061.231/0001-73. Valor: r$ 28.320,00 (Vinte e oito mil trezentos 
e vinte reais). dotações orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e 
alta complexidade - Mac/SiH, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Mate-
rial de consumo.  daTa da aSSiNaTUra 30 de setembro de 2022. MoNica 
BorcHart NicoLaU - secretária Municipal de saúde - iNteriNa de 
Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 485/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 26.670/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 139/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: a 
aquisição de proteína animal (carne) para atendimento dos Hospitais e demais 
Unidades Vinculadas ao fundo Municipais de Saúde de Marabá. Empresa: 
PioNEira diSTriBUidora lTda, inscrita no cNPJ sob N° 32.320.881/0001-
14. Valor: r$ 607.033,20 (Seiscentos e sete mil e trinta e três reais e vinte 
centavos). dotações orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e 
alta complexidade - Mac/SiH Elemento de despesas: 33.90.30-00 - Material 
de consumo. daTa da aSSiNaTUra 03 de outubro de 2022. MoNica Bor-
cHarT NicolaU - Secretária Municipal de Saúde - iNTEriNa de Marabá /Pa.
coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 490/2022-fMS/PMM Processo administrati-
vo nº 23.638/2021-PMM autuado na modalidade, Pregão Eletrônico (SrP) Nº 
127/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: registro de preço para aquisição de 
materiais permanentes e hospitais de Marabá (HMM/HMi) e unidades vincu-
ladas ao fundo Municipal de Saúde. Empresa: M.K.r coMErcio dE EQUiPa-
MENToS EirEli EPP, inscrita no cNPJ sob o n° 31.499.939/001-76. Valor: r$ 
4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais). 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 
aSSiNaTUra 03 de outubro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - se-
cretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 482/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 27.527/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 144/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: aqui-
sição fraldas descartáveis (geriátrica e infantil) para atender o fundo Munici-
pal de Saúde de Marabá. Empresa: f cardoSo E cia lTda, inscrita no cNPJ 
sob n° 04.949.905/0001-63. Valor: r$ r$ 173.016,50 (cento e setenta e 
três mil e dezesseis reais e cinquenta centavos). dotações orçamentárias: 10 
302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 122 0001 
2.045 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde Elemento de despesas: 
3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 30 de setembro de 
2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal de saúde - 
iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 484/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 20.028/2021/PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 107/2021/cPL/PMM. objeto do contrato: 
aquisição de alimentos estocáveis para atender a demanda da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: PioNEira diSTriBUidora lTda, 
inscrita no cNPJ sob n° 32.320.881/0001-14. Valor: r$ 18.754,00 (dezoito 
mil setecentos e cinquenta e quatro reais). dotação orçamentaria: 10 302 
0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, Elemento de 
despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 03 de 
outubro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal 
de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 467/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 27.518/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 012/2022-cPL/PMM. oBJETo do coNTra-
To: a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinados a 
Secretaria Municipal de Saúde e unidades vinculadas, a Secretaria Municipal 
de Saúde de Marabá. Empresa: crS coMErcio E SErViÇoS lTda, inscrita 
no cNPJ sob nº 06.029.507/0001-54. Valor: r$ 16.416,20 (dezesseis mil 
quatrocentos e dezesseis reais e vinte centavos). doTaÇÕES orÇaMENTá-
riaS: 10 122 0001 2.045, 10 301 0012 2.047, 10 305 0012 2.050 e 10 
302 0012 2.055 Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consu-
mo. daTa da aSSiNaTUra 30 de setembro de 2022. MoNica BorcHart 
NicoLaU - secretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 486/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 20.745/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 105/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: a 
aquisição de materiais descartáveis, isopores, garrafas térmicas, caixas térmi-
cas, material para acondicionamento (sacos), e sacos de lixo com o objetivo 
de atender as necessidades do fundo municipal de saúde e demais unidades 
vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: PioNEi-
ra diSTriBUidora lTda inscrita no cNPJ/Mf sob o Nº 32.320.881/0001-14. 
Valor: r$ 235.320,44 (duzentos e trinta e cinco mil trezentos e vinte reais 
e quarenta e quatro centavos). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 
Manutenção Secretaria Municipal de Saúde, 10 301 0012 2.047 Programa 
atenção Básica de Saúde - PaB, 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saú-
de Epidemiológica, 10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento Móvel Urgente 
-SaMU 192, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/
SiH, 10 302 0012 2.057 Manutenção ações Saúde Trabalhador - cErEST, Ele-
mento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. daTa da aSSiNa-
TUra 03 de outubro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária 
Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 494/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 3.370/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 017/2022-cPL/PMM. oBJETo do coNTra-
To: a aquisição de materiais para laboratório para atender o fundo Munici-
pal de Saúde e demais Unidades Vinculadas. Empresa: rET farMa diSTri-
BUidora dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSP, inscrita no cNPJ sob nº 
12.313.826/0001-90. Valor: r$ 9.000,00 (Nove mil reais).  doTaÇÕES or-
ÇaMENTáriaS: 10 302 0012 2.055. ElEMENTo dE dESPESa: 3.3.90.30.00 
Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 30 de setembro de 2022. 
MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal de saúde - iN-
teriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 861504
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aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 24.445/2022-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 062/2022-ceL/seVoP/PMM - 
Tipo Menor Preço (Global). data da Sessão: 26/out/2022 - 09:00h (horário 
local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcU-
ÇÃo doS SErViÇoS dE coNclUSÃo da rEforMa da EMEf lUZia NUNES 
fErNaNdES, localiZada Na folHa 28, loTE 06, NUclEo NoVa MaraBá, 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Salário Educação / fundeb 30% VaaT 
/ Erário Municipal. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM 
- Prédio da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP, rod. 
Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 
14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal 
do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin carneiro da 
silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 861505

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 091-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 20.474/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE NoBrEaK`S Para UNidadES ViNcUla-
daS a SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E MaTEriaiS laBoraToriaiS dE 
coNTrolE dE QUalidadE dE áGUa Para ViGilÂNcia SaNiTária. UaSG: 
927495 onde sagrou vencedora a empresa: dElfiNi iNdUSTria coMErcio 
lTda - EirEli inscrita no cNPJ sob nº 01.061.762/0001-60, vencedora do 
item: 08 perfazendo o valor total de r$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos 
e cinquenta reais), croNo coMErcio E diSTriBUicao EirEli inscrita no 
cNPJ sob nº 22.003.386/0001-28, vencedora do item: 03, perfazendo o valor 
total de r$ 15.400,00 (Quinze mil quatrocentos reais), caMila GaVaSSoNi 
NaSciMENTo EirEli inscrita no cNPJ sob nº 32.953.789/0001-91, vencedora 
dos itens: 02, 04 perfazendo o valor total de r$ 110.376,00 (cento e dez mil 
trezentos e setenta e seis reais), MTX8 iNTEliGENcia dE NEGocioS lTda 
inscrita no cNPJ sob nº 43.361.407/0001-57, vencedora do item: 05 perfa-
zendo o valor total de r$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), pelo que HoMolo-
Go o resultado. Marabá 04/10/2022 - Monica Borchart Nicolau - secretaria 
Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 2.436/2022-GP.

Protocolo: 861512

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 085-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 18.351/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE rEfriGEraÇÃo, TiPo 
cENTraiS dE ar E frEEZErS, dESTiNadoS a SUPrir aS dEMaNdaS da 
SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd E daS UNidadES ViNcU-
ladaS. UaSG: 927862. onde sagraram  vencedoras as empresas: VENTiSol 
da aMaZoNia iNdUSTria dE aParElHoS ElETricoS lTda, inscrita no cNPJ 
sob nº 17.417.928/0001-79, vencedora do item: 03 perfazendo o valor total 
de r$ 87.267,38 (oitenta e sete mil duzentos e sessenta e sete reais e trinta 
e oito centavos), V G dE SoUSa fErrEira lTda, inscrita no cNPJ sob nº 
23.912.114/0001-03, vencedora dos itens: 01, 02, 07, 09, 11, 12 perfazendo 
o valor total de r$ 1.209.435,00 (Um milhão duzentos e nove mil quatrocen-
tos e trinta e cinco reais), W&M coMErcio E SErVicoS EirEli, inscrita no 
cNPJ sob nº 24.564.535/0001-53, vencedora dos itens: 05, 06 perfazendo o 
valor total de r$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais), Jr co-
MErcio E SErVicoS EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 31.911.796/0001-68, 
vencedora do item: 08 perfazendo o valor total de r$ 148.925,00 ( cento e 
quarenta e oito mil novecentos e vinte e cinco reais), MaSTEr ElETrodo-
MESTico EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 33.859.616/0001-71, vencedora 
do item: 10 perfazendo o valor total de r$ 152.250,00 (cento e cinquenta e 
dois mil duzentos e cinquenta reais), ff SoUZa ProdUToS lTda, inscrita no 
cNPJ sob nº 47.168.542/0001-31, vencedora do item: 04 perfazendo o valor 
total de r$ 30.000,00 (Trinta mil reais), pelo que HoMoloGo o resultado. 
Marabá 05/10/2022 - Marilza de oliveira Leite - secretaria Municipal de 
educação - seMed - Portaria nº 306/2019-GP.

Protocolo: 861511

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 063-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 11.476/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo E SUPriMENToS dE iN-
forMáTica E SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE iMPrESSoraS E rEcarGaS 
dE ToNErS, Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTENcia So-
cial, ProTEÇÃo E aSSUNToS coMUNiTárioS - SEaSPac E oS ProGraMaS 
E ProJEToS ViNcUladoS. UaSG: 927877. onde sagraram-se vencedoras as 
empresas: T. S. fraNco JUNior coMErcio, cNPJ Nº 02.219.339/0001-09, 
vencedora do item: 062 perfazendo o valor total de r$ 32.000,00 (Trinta e 
dois mil reais), ScorPioN iNforMáTica EirEli cNPJ Nº 04.567.265/0001-
27, vencedora dos itens: 03, 49, 52 perfazendo o valor total de r$ 4.442,10 
(Quatro mil quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos), V. c. da 
rocHa diSTriBUidora cNPJ Nº 05.808.979/0001-42, vencedora dos itens: 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 perfazendo o valor total de r$ 35.525,00 (Trinta 
e cinco mil  quinhentos e vinte e cinco reais), ElETroN coMErcio E SErVi-
coS EM iNforMaTica lTda cNPJ Nº 07.164.433/0001-21, vencedora dos 
itens: 34, 56 perfazendo o valor total de r$ 7.760,00 (Sete mil setecentos 
e sessenta reais),  irMaoS BoHrEr ElETro ElETroNicoS EirEli cNPJ Nº 
08.394.735/0001-59, vencedora do item: 75 perfazendo o valor total de r$ 
16.485,00 (dezesseis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais), aUGUSTU S 
iNforMaTica EirEli cNPJ Nº 10.433.143/0001-40, vencedora dos itens: 
01, 02, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 
32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 48, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 63, 64, 67, 
70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80,  perfazendo o valor total de r$ 182.247,20 
(cento e oitenta e dois mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), 
SaNToS E BErTEloNi lTda cNPJ Nº 11.556.437/0001-22, vencedora dos 
itens: 15, 46, 55, 65, 66, 68 perfazendo o valor total de r$ 8.628,10 (oito 

mil seiscentos e vinte e oito reais e dez centavos), iNforTEcH coMErcio E 
SErVicoS dE iNforMaTica EirEli cNPJ Nº 16.914.974/0001-10, vencedo-
ra dos itens: 69, 73, 81, 82  perfazendo o valor total de r$ 12.860,00 (doze 
mil oitocentos e sessenta reais), ilMa cHaVES PErEira 74191209604 cNPJ 
Nº 19.026.964/0001-37, vencedora do item: 17, perfazendo o valor total de 
r$ 1.724,60 (Um mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), 
didaQUE EMPrEENdiMENToS lTda cNPJ Nº 26.854.929/0001-71, vencedo-
ra do item: 90  perfazendo o valor total de r$ 7.600,00 (Sete mil e seiscentos 
reais),  i G doS SaNToS dE oliVEira EirEli cNPJ Nº 27.363.204/0001-
43, vencedora do item: 60 perfazendo o valor total de r$ 36.000,00 (Trin-
ta e seis mil reais), PSa TEcNoloGia E diSTriBUicao - EirEli cNPJ Nº 
30.282.572/0001-71, vencedora dos itens: 23, 24 perfazendo o valor total 
de r$ 136.799,60 (cento e trinta e seis mil setecentos e noventa e nove 
reais e sessenta centavos),  c KoZar doS SaNToS iNfo ElETro cNPJ Nº 
32.314.972/0001-47, vencedora dos itens: 08, 59 perfazendo o valor total de 
r$ 1.521,00 (Um mil quinhentos e vinte e um reais), aTa NoBrEaK SiSTE-
MaS dE ENErGia lTda cNPJ Nº 36.314.871/0001-27, vencedora do item: 
61 perfazendo o valor total de r$ 6.196,00 (Seis mil cento e noventa e seis 
reais), pelo que HoMoloGo o resultado. Marabá 04/10/2022 - Nadjalucia 
oliveira Lima - secretaria Municipal de assistência social - seasPac 
- Portaria nº 224/2017-GP.

Protocolo: 861508

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 35/2022-srP
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Para Prestação de 
Serviços de Sonorização, iluminação e Palco, com o intuito de atender as ne-
cessidades da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa. Tipo: Menor preço 
por item. data da abertura: 20/10/2022 ás 08h00min. local: o pregão eletrô-
nico será realizado através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de 
compras, no site www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos encontram se 
disponíveis no endereço eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

aViso de LicitaÇÃo ParciaLMeNte Fracassada 
PreGÃo eLetroNico Nº 32/2022-srP 

a Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa, torna público que o Pregão 
Eletrônico nº 32/2022 com data de abertura em 30/09/2022 ás 08h00min, 
que versa sobre o registro de Preços Para fornecimento de Uniformes, Te-
cidos, aviamentos e outros, Para atender as necessidades da Prefeitura Mu-
nicipal de Novo Progresso/Pa, foi considerado ParcialMENTE fracaSSado, 
para alguns itens, devido a desclassificação e inabilitação de licitantes. schei-
la Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 861514

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

editaL de citaÇÃo de eX-serVidor
o Presidente da comissão de Processo de sindicância, designada pela 
Portaria nº 2226 de 05 de setembro de 2022, do ilmo. Sr. Secretário Muni-
cipal de Educação, publicada em 13 de setembro de 2022, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto no artigo 228, da lei Municipal nº 
4.231/02 – Estatuto dos Servidores Públicos, ciTa pelo presente Edital o Se-
nhor raimundo Honório de Queiroga, Ex-Secretário Municipal de obras, para 
no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste, comparecer na 
sala da comissão de Processo de Sindicância, localizado a rua araguaia, 161, 
Bairro Da Paz, a fim de prestar Esclarecimento dos Atos e Fatos nos Autos do 
referido Processo.

Parauapebas-Pa, 04 de outubro de 2022.
Noemea rodrigues da rocha-Presidente

Protocolo: 861360

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

editaL de citaÇÃo de eX-serVidor
o Presidente da comissão de Processo de sindicância, designada pela 
Portaria nº 2226 de 05 de setembro de 2022, do ilmo. Sr. Secretário Muni-
cipal de Educação, publicada em 13 de setembro de 2022, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto no artigo 228, da lei Municipal nº 
4.231/02 – Estatuto dos Servidores Públicos, ciTa pelo presente Edital a Se-
nhora Maria Silvana de faria Sousa, Ex-Secretária Municipal de obras, para 
no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste, comparecer na 
sala da comissão de Processo de Sindicância, localizado a rua araguaia, 161, 
Bairro Da Paz, a fim de prestar Esclarecimento dos Atos e Fatos nos Autos do 
referido Processo.

Parauapebas-Pa, 04 de outubro de 2022
Noemea rodrigues da rocha-Presidente

Protocolo: 861361
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO MARIA

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220221 oriGEM: Processo nº. 045/2022-000006, Tom-
ada de Preços n.º 006/2022 coNTraTaNTE: Prefeitura Municipal de rio Ma-
ria-Pa, inscrita no cNPJ sob o n° 04.144.176/0001-78. coNTraTada: ad-
SErV coNSTrUTora lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o n.º 13.095.064/0001-
65. oBJETo: contratação de empresa para execução de serviços de recuper-
ação de 24 km da Vicinal Mogno na Zona rural, no município de rio Maria/
Pa, com as seguintes coordenadas: início - 7º17’58.75”S /50º02’17.39”o 
; fim: 7º13’36.17”S / 50º13’36.17”. (convênio nº 100/2022 - SETraM e 
PMrM). Valor ToTal: 520.634,00 (quinhentos e vinte mil, seiscentos e 
trinta e quatro reais). ProGraMa dE TraBalHo: Órgão: 10 - PrEfEiTU-
ra dE rio Maria; funcional Programática: 26.782.0016.1-035  - abertura 
e conservação de Estradas Vicinais, Bueiros e Pontes, Natureza da despe-
sa: 4.4.90.51.00.00 - obras e instalações. Estado -  dotação orçamentária: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0301; origem do recurso: TESoUro; 
Plano interno: 22dEMPc0040; ação detalhada: 276243. ViGÊNcia: 120 dias 
contados a partir da ordem de serviços conforme item 4 da cláusula iX do 
contrato n.º 20220221. daTa da aSSiNaTUra: 06/10/2022.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Pelo presente termo, a comissão de licitação do Município de rio Ma-
ria-Pa, através da Prefeitura Municipal, torna público para conhecimento dos 
interessados, o julgamento da proposta de que trata o processo licitatório nº 
045/2022-000006 na modalidade Tomada de Preços n.º 006/2022 que teve 
como objetivo a contratação de empresa para execução de serviços de recu-
peração de 24 km da Vicinal Mogno na Zona rural, no município de rio Ma-
ria/Pa, com as seguintes coordenadas: início - 7º17’58.75”S /50º02’17.39”o 
; fim: 7º13’36.17”S / 50º13’36.17”. (convênio nº 100/2022 - SETraM e 
PMrM). foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. desse 
modo,  satisfazendo à lei e ao mérito, HoMoloGo o processo licitatório nº 
045/2022-000006 na modalidade Tomada de Preços n.º 006/2022 e adJUdi-
co à proponente adSErV coNSTrUTora lTda, inscrita no c.N.P.J. sob o n.º 
13.095.064/0001-65, com o valor global de 520.634,00 (quinhentos e vinte 
mil, seiscentos e trinta e quatro reais), vencedora desse certame nos termos 
da ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto. Publique-se. ao departamento 
competente para as providências de costume. rio Maria-Pa em 05 de outubro 
de 2022. Márcia Ferreira Lopes - Prefeita de rio Maria-Pa.

Protocolo: 861515

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
3º aViso de LicitaÇÃo deserta 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 003/2022-seMaP 
a cPL da Prefeitura Municipal de rurópolis/Pa, no uso de suas atribuições 
legais, torna público que o certame licitatório na modalidade concorrência nº 
003/2022, cujo objeto contratação de Empresa para a concessão Precedida 
de obra Pública, a Título oneroso, de Espaços físicos, Para a construção e 
instalação com Exploração comercial de Quiosques, com exclusividade, sem 
ônus para a contratante, pelo prazo de vigência de 20 (vinte) anos, resultou 
deserta na segunda chamada, por não acudirem interessados. Maiores infor-
mações na sede da cPl, sito na rua 10 de maio, 263, centro, no horário das 
8h ás 13h. cezar caetano da silva - Presidente da cPL.

Protocolo: 861516

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

errata de aViso de HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇo N°004/2022 PMsiP

reF. a PUBLicaÇÃo do dia 15/09/2022, PÁG. 109
oNde se LÊ: Valor GloBal: r$1.095.367,79 (um milhão, noventa e cinco 
mil, trezentos sessenta e sete reais e setenta e nove centavos).
Leia-se: Valor GloBal: r$1.095.367,76 (um milhão, noventa e cinco mil, 
trezentos sessenta e sete reais e setenta e seis centavos).

rosinaldo Ferreira de Freitas
Presidente cPl

Protocolo: 861594

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
resULtado de JULGaMeNto 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 002/2022-seMaP 
a comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Munici-
pal de agricultura e Pesca torna público o resultado da concorrência Pública 
Nº 002/2022-SEMaP. objeto: contratação de empresa especializada na im-
plantação, ampliação e reforma em sistema de abastecimento de água em 
comunidades rurais, no município de Santarém, neste estado - convênio nº 
241/2022-SEdoP. Empresa vencedora do certame: construtora Norte do Ta-
pajós, inscrita no cNPJ nº 01.717.048/0001-88, vencedora do certame com 
valor global de r$ 4.412.070,92 (quatro milhões, quatrocentos e doze mil, 
setenta reais e noventa e dois centavos). clauber roge de oliveira rocha 
- Presidente da comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 861517

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de rescisÃo coNtratUaL
coNtrato Nº 105/2020-seMsa 

cHaMada PÚBLica Nº 002/2020 
a secretaria Municipal de saúde comunica o Extrato da rescisão contra-
tual consensual do contrato 105/2020 da chamada Pública nº 002/2020. 
Partes: Prefeitura Municipal de Santarém - Secretaria Municipal de Saúde/ 
instituto Social Mais Saúde. objeto: Gerenciamento, operacionalização e Exe-
cução das ações e Serviços do Hospital Municipal de Santarém e Unidade de 
Pronto atendimento - UPa 24 horas. fica estabelecida a data de 31/12/2022 
para término da vigência contratual. fundamentação: artigo 79, ii da lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. Vânia Maria azevedo Portela - secre-
tária de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs de 22/03/2021.

Portaria Nº 125/2022 - seMsa
a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
dos contratos referentes a contratação de Pessoas Jurídicas para Prestação de 
serviço ao SUS:contratação de Pessoas Jurídicas Para Prestação de Serviços 
Médicos (consultas) em Pneumologia e reumatologia, todos pertencentes à 
Secretaria Municipal de Saúde de Santarém/Pa. Titular:Helena diniz Henn - 
Matrícula 30575, cPf nº 645.205.362-00 e rG: 2509292-SSP/Pa, Servidora 
Temporaria da SEMSa; Suplente: ailson favacho costa - Matricula: 30754cPf 
nº 573.599.202-30rG:2520554Servidor da SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogadas 
todas as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e cum-
pra-se. Santarém/Pa, 04 de outubro de 2022. Vânia Maria azevedo Portela 
- secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 861519

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-36/PMsda

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através da Prefeitura 
Municipal, por intermédio da Pregoeira, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma Eletrô-
nico SrP, tipo Menor Preço, por iTEM, em Sessão Pública Eletrônica a partir 
das 11h00min (onze Horas) (horário de Brasília- df) do dia 19/10/2022, 
através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. objeto: Eventual e fu-
tura contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de 
intermediação no fornecimento de Passagens aéreas e Passagens Terrestres 
Nacionais, com serviços de reserva, emissão de bilhetes, marcação, remarca-
ção e demais atividades pertinentes, para atender às necessidades da Prefei-
tura Municipal de  São domingos do araguaia-Pa, nos termos da lei federal 
nº 10.520/2002, lei federal 8.666/1993, decreto federal nº 10.024/19 de 
20 de setembro de 2019 e suas alterações posteriores. o Edital e seus ane-
xos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município de São 
domingos do araguaia-Pa www.saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br , Mural de 
licitações - TcM/Pa www.tcm.pa.gov.br e/ou no site: www.portaldecompras-
publicas.com.br. São domingos do araguaia - Pa, 05 de outubro de 2022.

Janelma alves da silva-Pregoeira
Protocolo: 861520
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220470 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 096/2021 - srP 
- contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - con-
tratado: P. f. doS aNJoS lTda - objeto: aQUiSiÇÃo dE MoBiliárioS E 
UTENSÍlioS doMÉSTicoS Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, 
SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl. 
Vigência: 29/09/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 151.740,65 (cento e 
cinquenta e um mil, setecentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos) 
- data da assinatura: 29/09/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 861523

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220464 - disPeNsa de LicitaÇÃo Nº dL012/2022- 
contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contra-
tado: BoBoYa SHoWS coMUNicaÇÃo coMErcio E SErViÇoS lTda - ob-
jeto: contratação de empresa especializada para produção realização da 15ª 
exposição agropecuária de São felix do Xingu 2022. através do convenio nº 
050/2022processo 2022/591977 convenio entre o estado do Para e a SEdaP. 
Vigência: 30/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 42.460,00 (quarenta 
e dois mil, quatrocentos e sessenta reais) - data da assinatura: 30/06/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 861524

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2022-028 
PraZo de ViGÊNcia: 04.10.2022 a 31.12.2022

oBJeto: reGistro de PreÇos para futura e eventual contratação de em-
presa especializada em serviços de confecção/malharia. dotação orçamenta-
ria: 2.006. Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia, cNPJ: 10.249.241/0001-
22, contratadas: aNdrÉ PirES dE oliVEira, cNPJ: 41.853.390/0001-20 
cT N. 20220349, valor: 21.995,00; PoliaNa SaNTaNa liMa - ME, cNPJ: 
42.517.057/0001-02 cT N. 20220350, valor: 23.065,00; cENTral Bor-
dadoS lTda - ME, cNPJ: 14.271.361/0001-87 cT N. 20220351, valor: 
85.347,00. São Geraldo do araguaia - Pa, 04 de outubro de 2022, ordenador 
(a) de despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
aViso de eXtrato da ata de reGistro de PreÇos

Pregão Presencial srP Nº. 9/2022-029, ata de reGistro de PreÇos 
Nº 018/2022. oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e eventual aqui-
sição de combustível (óleo diesel S10). Prazo de Vigência: 12 meses. contra-
tante: Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia, cNPJ: 10.249.241/0001-
22, contratada (s): auto Posto Jerusalém comércio de combustíveis ltda 
- Epp, cNPJ: 17.449.903/0001-57 com o valor total de 355.967,59. São Ge-
raldo do araguaia - Pa, 05 de outubro de 2022, ordenador (a) de despe-
sas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

Protocolo: 861525

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

MUNiciPaL do MUNicÍPio de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de retiFicaÇÃo

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, torna público a retifi-
cação da publicação do extrato de contrato, referente a ToMada dE PrEÇoS 
Nº 2/2022-008 que tem por objeto a: construção do Novo Prédio da câmara 
Municipal do Município de São Miguel do Guamá, de acordo com o convênio 
Nº 060/2022, Processo Nº 2022/125929 celebrado Entre o Estado do Pará 
através da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
- SEdoP e o Município de São Miguel do Guamá Traves da Prefeitura Municipal 
circulada em 09/09/2022 no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, 
como segue: onde se lê: Vigência: 05 de setembro de 2022 a 31 de dezem-
bro de 2022, leia-se: Vigência: 05 de setembro de 2022 a  05 de março de 
2023, permanecendo inalteradas as demais informações.

eduardo sampaio Gomes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 861526

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
seGUNdo aditiVo ao coNtrato

esPÉcie: SEGUNdo adiTiVo ao coNTraTo Nº 2022019401, origem: To-
mada de Preço Nº. 005/2021; partes: o Município de SoUrE, através do(a) 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE, e acacio, lEiTE coM.dE aliM. rEPrE-
SENTaÇÕES E SErViÇoS lTda. oBJETo: o presente Termo aditivo objetiva 
a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 03 de novembro de 2022, 
nos termos do art. 57, $ 1o, inciso iii, da lei federal no 8.666/93.

PriMeiro aditiVo ao coNtrato
esPÉcie: PriMEiro adiTiVo ao coNTraTo Nº 2022038501, origem: To-
mada de Preço Nº. 002/2022; partes: o Município de SoUrE, através do(a) 
fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, e aNTocar ENGENHaria EirEli. oBJETo: o 
presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do con-
trato até 02 de novembro de 2022, nos termos do art. 57, $ 1º, inciso iii, da 
lei federal no 8.666/93.

carLos aUGUsto de LiMa GoUVÊa-PreFeito
Protocolo: 861528

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

retiFicaÇÃo
Na publicação do aViso de LicitaÇÃo, circUlado No doU, N° 189, 
SEÇÃO 3, PAGINA 234, COLUNA 1, em 04 de outubro de 2022, retifica-se, 
onde se lê: “licitação as 09:00 horas”, passa a se lê: “licitação as 11:00 ho-
ras”. TUcUMÃ - Pa, 05 de outubro de 2022. reNata de araUJo oLiVeira 
- secretária Municipal de saúde.
Na publicação do aViso de LicitaÇÃo, circUlado No ioEPa, N° 
35.140, PAGINA 75, COLUNA 02, em 04 de outubro de 2022, retifica-se, 
onde se lê: “licitação as 09:00 horas”, passa a se lê: “licitação as 11:00 ho-
ras”. TUcUMÃ - Pa, 05 de outubro de 2022. reNata de araUJo oLiVeira 
- secretária Municipal de saúde.

Protocolo: 861530

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCURUÍ

.

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
  aViso de editaL de LicitaÇÃo

 PreGÃo eLetroNico Nº 8/2022-050
abertura dia 19/10/2022, às 09:00 horas, no portal compras publicas, 
tipo Menor Preço item, objeto registro de preços para futura e eventual con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços em hospedagem 
(casa de passagem ou pousada) para atendimento aos pacientes e acom-
panhantes do Tfd, incluindo café da manhã, almoço e janta na cidade de 
belém-pá. no site http://tucurui.pa.gov.br/.

Tucuruí/Pa,06/10/2022.
FerNaNdo Barros LiMa-Pregoeiro

Protocolo: 861344

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00036; coNTraTaNTE PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE UrUará; coNTraTo nº: 20229387; coNTraTada: MadE-
coN MadEira E coNSTrUÇÃo lTda; Valor ToTal: r$ 3.500.886,00 (Três 
Milhões, Quinhentos Mil e oitocentos e oitenta e Seis reais); coNTraTo 
nº: 20229388; coNTraTada: Edir SUSSEl & cia lTda; Valor ToTal: r$ 
332.734,78 (Trezentos e Trinta e dois Mil, Setecentos e Trinta Quatro reais e 
Setenta e oito centavos); coNTraTo nº: 20229389; coNTraTada: roMa-
rio B. alVES coMErcio lTda; Valor ToTal: r$ 420.568,88 (Quatrocentos 
e Vinte Mil, Quinhentos e Sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos) 
oBJETo: aquisição de material de construção a serem utilizados na constru-
ção de pontes em madeira de lei, conforme termo de convênio nº 055/2019. 
ViGÊNcia: 04/10/2022 à 04/10/2023.

Protocolo: 861531



110  diário oficial Nº 35.143 Quinta-feira, 06 DE OUTUBRO DE 2022

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 020/2022 - seMsa
o Munícipio de Vigia de Nazaré, através da Secretaria Municipal de Saúde 
SEMSa, por intermédio da comissão de licitação, torna público que as 09:00 
horas do dia 19 de outubro de 2022, fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico Nº 020/2022 - SEMSa, do tipo registro de preço destinado 
a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para SErViÇoS dE MaNU-
TENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa coM rEPoSiÇÃo dE PEÇaS NoS EQUi-
PaMENToS HoSPiTalarES PErTENcENTES aS ESfS, PoSToS, cENTroS dE 
SaÚdE E HoSPiTal MUNiciPal dE ViGia dE NaZarÉ, o edital estará dispo-
nível no site: portaldecompraspublicas.com.br e vigia.pa.gov.br e Mural de 
licitações do TcM/Pa.

romulo augusto campos Vieira-Pregoeiro

Protocolo: 861532

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2022-065-PMVX  

oBJeto: Prestação de serviços mecânicos em geral (máquinas pesadas); 
aBErTUra: 20/10/2022, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMa-
ÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, 
www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e também poderá ser lido ou obtidas cópias 
na sede do departamento de Suprimentos e Serviços, situado na avenida 
Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 
12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 05/10/2022. cleonice da silva soares - 
Pregoeira.

Protocolo: 861533

.

.

ParticULares
.

“JoÃo arcHaNJo scaraMUssa  
cPF n° 478.833.837-87 

Proprietário da FaZeNda Boa esPeraNÇa 
localizado no município de Paragominas/Pa, torna público que requereu a 
SEMMa de Paragominas a obtenção da licença de atividade rural - lar para 
o desenvolvimento da atividade de SilVicUlTUra E PEcUária”.

Protocolo: 861536

Marcos aNtoNio LUZZi 
cPF n° 037.694.419-66 

Torna púbico que requereu junto a SEMMa/Goianésia do Pará /Pa, lar para 
bovinocultura e agricultura da fazenda Espora de Prata.

Protocolo: 861537

MarceLo JUares LUZZi 
cPF n° 944.501.109-00

Torna púbico que requereu junto a SEMMa/Goianésia do Pará /Pa, lar para 
bovinocultura e agricultura da Sitio Morada Nova.

Protocolo: 861538

.

.

eMPresariaL
.

roNdoN N10 iMÓVeis Ltda 
cNPJ 01.674.244/0001-12 

Proprietária do imóvel rural denominado Fazenda deus é Bom ii, torna 
público que recebeu da SEMaS/Pa, a lar - licença de atividade rural n° 
13467/2022, com validade até 13/09/2027, protocolo n° 2019/40075, tipo-
logia licenciada: 0109-1 cultura de ciclo curto - porte B-ii, área líquida auto-
rizada 181,0900ha, localizada no Município de dom Eliseu/Pa; e, autorização 
de Supressão Vegetal n° 256/2022, com validade até 13/09/2023, proto-
colo n° 2019/40075. dETENTor: cBNS NEGÓcioS florESTaiS S/a, cNPJ: 
03.496.757/0005-30.

Protocolo: 861539

Master coMÉrcio e eXPortaÇÃo de cereais Ltda
inscrita no cNPJ: 14.119.613/0003-19 

Situada na Br. 163, km 184/Pa, margem direita da rodovia sentindo cuiabá-
Santarém, Gleba Glorotire, distrito castelo de Sonhos - altamira/Pa, torna 
público que recebeu da SEMMa de altamira a lo nº202200000289 para a 
sua atividade.

Protocolo: 861540

cWr - eNGeNHaria e aNaLises tecNicas 
cNPJ nº 12.234.025/0001-39 

Torna público que através do processo n° r071722 recebeu da SEMa/aNa-
NiNdEUa, a lo n° l07822 para a atividade de laboratório de analises físico 
- química e bacteriológicas de aguas, localizada na TV SN 08, n. 12, cidade 
Nova iii, coqueiro, ananindeua/Pa.

Protocolo: 861541

a empresa WiNitY s.a. 
inscrita no cNPJ de n. 34.622.881/0001-02 

Torna público que requereu á SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E 
SaNEaMENTo dE BrEU BraNco a licença Previa para a atividade de implan-
tação de Estação radio Base- ErB, no endereço rua cametá, s/n, Vila Nazaré 
dos Patos, 68488-000, Breu Branco/Pa.

Protocolo: 861542

reQUeriMeNto LiceNÇa de oPeraÇÃo
o empreendimento aUto Posto NoVo HoriZoNte eireLi 

inscrito no cNPJ: 12.239.495/0001-95 
inscrição estadual 15-307481-7

Situado na avenida Weyne cavalcante, S/N, Qd. 59, lt. 01 e 03, Bairro Novo 
Horizonte, canaã dos carajás, torna público que está requerendo a licença 
de operação para a atividade de Empresa transportadora de substâncias e 
produtos perigosos (combustível).
canaã dos carajás, 03 de outubro de 2022.

Protocolo: 861543

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: 861544

NacioNaL GÁs BUtaNo distriBUidora Ltda. 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, Processo nº 2022/0000019988 a ou-
torga de direito de uso dos recursos hídricos nº 6234/2022, val. 03/09/2032, 
Porte B-ii, filial Belém-Pa, rua Salgado filho, S/N, Miramar, cEP 66.119-010, 
cNPJ 06.980.064/0168-52.

Protocolo: 861550

cocaViP 
cNPJ/MF N° 21.346.610/0001-11 

Sito na rua 8 de Maio, s/n°, bairro campina de icoaraci (icoaraci), Belém-
Pa, cEP: 66.813-110, torna público: a concessão da licença de operação N° 
223/2022 pela Secretaria Municipal de Meio ambiente de Belém-Pa, sob o pro-
cesso n° 5440/2021, válida até: 25/07/2026, da atividade: outras atividade não 
Especificados Anteriormente-CENTRAL DE TRIAGEM.

Protocolo: 861552

eaGLe coMÉrcio, 
iMPortaÇÃo e eXPortaÇÃo de MiNerais Ltda 

cNPJ: 32.606.058/0001-70 
Torna publico que rEcEBEU junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMa/Pa, a rENoVaÇÃo da licença de operação Nº lo7522, com validade 
até 13/09/2023, para a atividade de comercio atacadista de resíduos e Su-
catas, localizada na rod Br 316, 365-E, km 5 - águas lindas, no município de 
ananindeua - Pa, através do Processo r045722.

Protocolo: 861553

carVaLHo carBoNiZaÇÃo Ltda
cNPJ 44.590.150/0001-78 

Torna público que recebeu da SEMaS-Pa, licença de operação nº 13672, sob 
o processo nº 22609/2022.

Protocolo: 861554

aNa LUcia seLesKi 
Torna público que requereu da SEMMa, licença de atividade rural, através do 
processo nº 2022/861, para atividade de aVicUlTUra Para aBaTE (frango) 
exercida no imóvel localizado na rodovia dr. Everaldo Martins, Km 19, Zona 
rural, Santarém/Pa.

Protocolo: 861555
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WiLsoN FaBricio caMPos de sÁ Ltda 
cNPJ 640.806.922-34 

Torna público que recebeu da SEMaS-Pa, aUTEf nº 274084/2022, sob o pro-
cesso nº 4123/2022.

Protocolo: 861556

F. s. serViÇos de terraPLeNaGeM Ltda. 
cNPJ: 18.057.293/0001-09 

Torna público que requereu da SEMaS, a lo-lic. de operação (ativ.: Transpor-
te de Substâncias e Produtos Perigosos).

Protocolo: 861557

LUciLeNe dotto NicoLodi eireLi 
cNPJ Nº 04.190.866/0001-63 

inscrição estadual: 15.216.057-4 
localizada na avenida Perimetral Sul, s/n, centro no município de Uruará-Pa, 
torna público que recebeu licença de operação nº 13732/2022 pela Secretaria 
de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade para a atividade de transporte 
rodoviário de produtos perigosos, processo nº 2021/30445.

Protocolo: 861545

rVt coM. de deriVados de PetroLeo Ltda 
inscrita no cNPJ sob n° 43.084.694/0001-03 

Torna público que recebeu da SEMMa/Paragominas licença de instalação sob 
n° 004/2022 para atividade de Posto revendedor de combustível, situado no 
município de Paragominas/Pa.

Protocolo: 861547

UNidos iNd e coM de Madeiras Ltda 
cNPJ: 27.521.206/0001-13 

Torna público que Recebeu da SEMAT/Senador Jose Porfirio - PA, a Licença 
de operação (lo nº 002/2021) para desdobro de Madeira em Tora para Pro-
dução de Madeira Serrada e seu Beneficiamento e Requereu a Renovação da 
mesma.

Protocolo: 861548

sHoPPiNG da Madeira caete Ltda 
cNPJ 44.654.912/0001-52 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Bra-
gança - SEMMa através do protocolo de 18.02.2022 processo nº 022/2022/
SEMMa/PMB  a l.o. (licENÇa dE oPEraÇÃo) de nº 018/2022 com validade 
até 21/06/2024 - comércio Varejista/comércio varejista de ferragens, madei-
ra e materiais de construção.

Protocolo: 861549
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