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COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH
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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP
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Presidente: Bruno Yoheiji Kono Ramos
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NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL
Gerente Executivo: Felipe Coêlho Picanço
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DO PARÁ - ADEPARA
Diretor Geral: Jamir Junior Paraguassú Macedo 
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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 
RURAL DO ESTADO DO PARÁ - EMATER
Presidente: rosival Possidônio do Nascimento
Tel.: (91) 3299-3413/3469/3400

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
E SUSTENTABILIDADE- SEMAS
Secretário: José Mauro de Lima O’ de Almeida
Tel.: ((91) 3184-3398/3318/3319/3384/3380

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA 
BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-Bio
Presidente: Karla lessa Bengtson
Tel.: (91) 3342-2637/2670/ 3184-3377/3362 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL - SEGUP
Secretário:  Ualame fialho Machado
Tel.: (91) 3184-2525 / 3184-2555

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PMPA
Comandante Geral: Cel. QOPM  José Dilson Melo de Souza Júnior
Tel.: (91) 98584-1522

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBMPA
Comandante-Geral: CEL. QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza 
Tel.: (91) (91) 4006-8313 /8355

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
Delegado Geral: Walter Resende de Almeida
Tel.: (91) 4006-9094 /9045 

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ
Diretor Geral: Celso da Silva Mascarenhas 
Tel.: (91) 4009-6012/6032

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
Diretora Superintendente: Renata Mirella Freitas Guimarães de Sousa Coelho
Tel.: (91) 3214-6235>gabinete/3289-7500

secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria - seaP
Secretário: Cel QOPM Marco Antônio Sirotheau Corrêa Rodrigues                       
Tel.: (91) 3239-4201/4202

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretário: Bruno Chagas Da Silva Rodrigues Ferreira
Tel.:(91) 4009-8454/8451

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: Guilherme relvas d’oliveira
Tel.: (91) 3202-4350/4349

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES
Superintendente: Maria da Glória Boulhosa Caputo
Tel.:(91) 3201-9478 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Secretária: Vera Lucia Alves de Oliveira
Tel.: (91) 3202-0901/0910/0911 / 32020931 

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA
Presidente: Hilbert Hil Carreira do Nascimento
Tel.: (91) 4005-7733

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Secretário: Elieth de Fátima da Silva Braga
(91) 3201-5127/5147/3211-5026/5107/5160/5161

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
Reitor: Clay Anderson Nunes Chagas
Tel.: (91) 3299-2202/2200

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER
Secretário: Inocêncio Renato Gasparim
Tel.:   (91) 3239-1414/1400

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
DO PARÁ - FASEPA
Presidente: Luiz Celso da Silva
Tel.: (91) 3210-3308 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 
DE MICROCRÉDITO - CREDCIDADÃO
Gerente Executivo: João Marcel Cavalcante Da Costa
Tel.: (91)3205-7250/7257

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS - SEJUDH
Secretário: Valbetanio Barbosa Milhomem
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MINERAÇÃO  E  ENERGIA - SEDEME
Secretário: José Fernando de Mendonça Gomes Júnior
Tel.: (91) 3110-2558/2552

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ
Presidente: Cláudia Bitar de Moraes Barbosa
Tel.: (91) 3224-2663/98116-9087 (secretária) 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DO PARÁ - CODEC
Presidente: Lutfala de Castro Bitar
Tel.: (91) 3236-2884/3205-4704 

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO 
DO PARÁ - IMETROPARÁ
Presidente: Rafaela Barata Chaves 
Tel.: (91) 3217-0524/0500

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA
Presidente: francisco alves de aguiar
Tel.: (91) 3228-9171/3205-4055/4054

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
Secretário: Benedito Ruy Santos Cabral
Tel.: (91) 3183-0003/0004/0020

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
Presidente: José Antonio De Angelis 
Tel.: (91) 3202-8514/8567/8400

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB
Presidente: Orlando Reis Pantoja
Tel.: (91) 32148500 / 32148502 / 32148442 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
Diretor Geral: Eduardo de Castro Ribeiro Júnior 
Tel.: (91) 3110-8450/8453

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SECTET
Secretário: Edilza Joana Oliveira Fontes
Tel.: (91) 4009-2511/2510/2543

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS 
E PESQUISAS - FAPESPA
Presidente: Marcel do Nascimento Botelho
Tel.: (91) 3323-2573/2574 

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Presidente:  Marcos Antonio Brandão da Costa
Tel.: (91) 3344-5438/5201/5411

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL
Secretário: Nivan Setubal Noronha
Tel.: (91) 3201-2320/2312/2320

secretaria de estado de tUrisMo - setUr
Secretário: André Orengel Dias
Tel.:(91) 3110-5003/5022/5000
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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria N°. 1.376/2022-crG, de 06 de outubro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 88 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, a apresentação do registro civil de Nascimento, Matrí-
cula nº . 066852 01 55 2022 1 00303 019 0320752 17,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1270365, de 03/10/2022.
rESolVE:
i – conceder à servidora carolliNa PYKoSZ aZEVEdo, id. funcional 
n°. 5939068/2, ocupante do cargo de assessor Especial ii, 180 (cen-
to e oitenta) dias de licença Maternidade, no período de 26/09/2022 a 
24/03/2023.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 26 de Setembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 06 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 862258

.

.

errata
.

errata da Portaria N°. 1362/2022-crG, de 23/09/2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.130 de 27/09/2022.
onde se lê:
conceder ao servidor BENEdiTo rodriGUES dE SoUZa, id. fUNcio-
Nal: 3212181/1, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 
12/12/2022 a 10/01/2023,
Leia-se:
conceder ao servidor BENEdiTo rodriGUES dE SoUZa, id. fUNcio-
Nal: 3212181/1, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, nos períodos de 
12/12/2022 a 10/01/2023 e 02/03/2023 a 31/03/2023
Belém-Pa, 06 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 862037

Portaria Nº 1.377/2022-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1280414, de 04 de outubro de 2022; 
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo. 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caPiTÃo PoÇo/Pa, no dia 04/10/2022. 

servidor objetivo
lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula funcional 
n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, lotado na 

diretoria do cerimonial 

assessorar agenda do Governo do Estado, no 
referido município. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 06 de outubro de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 1378/2022-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1280400, de 04 de outubro de 2022; 
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo. 

rESolVE: 
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de caPiTÃo PoÇo/Pa, no dia 04/10/2022. 

servidor objetivo
GlaYcE KariNa SilVa E SilVa, cPf nº 681.141.842-72, matricula 
funcional nº 5960512/1, cargo assessor do cerimonial, lotada na 

diretoria do cerimonial. 

assessorar agenda do Governo do Estado, no 
referido município. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 06 de outubro de  2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Protocolo: 862346

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 022/2022-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 098/2022 – aJUr 
cMG Pa, acostado aos autos do Processo Eletrônico – PaE 2022/ 1262582.
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$ 7.072,80 (sete mil, setenta e dois reais e oitenta 
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: 861941
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 020/2022-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 101/2022 – aJUr 
cMG Pa, acostado aos autos do Processo Eletrônico – PaE 2022/ 1256150.
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$ 4.715,20 (quatro mil, setecentos e quinze reais e 
vinte 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: 861910
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 022/2022-cMG
considerando o Parecer Jurídico 098/2022 – aJUr cMG Pa, reconheço e 
ratifico o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2022 – 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, propician-
do maior segurança técnica e jurídica aos partícipes, pela empresa orZil 
coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda, cNPJ: 21.545.863/0001-14, sedia-
do no SrTVS, Q. 701, Bloco o, Sala 601, Ed. Novo centro Multiempresarial, 
conforme documentação anexada aos autos do Processo Eletrônico – PaE 
2022/1262582.
Valor ESTiMado: r$ 7.072,80 (sete mil, setenta e dois reais e oitenta centavos).
daTa: Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES – cEl QoPM
SUBcHEfE  da caSa MiliTar da GoVErNadoria

Protocolo: 861942
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 020/2022-cMG
considerando o Parecer Jurídico 101/2022 – aJUr cMG Pa, reconheço e 
ratifico o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 020/2022 – 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, propician-
do maior segurança técnica e jurídica aos partícipes, pela empresa orZil 
coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda, cNPJ: 21.545.863/0001-14, sedia-
do no SrTVS, Q. 701, Bloco o, Sala 601, Ed. Novo centro Multiempresarial, 
conforme documentação anexada aos autos do Processo Eletrônico – PaE 
2022/1256150.
Valor ESTiMado: r$ 4.715,20 (quatro mil, setecentos e quinze reais e 
vinte centavos).
daTa: Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES – cEl QoPM
SUBcHEfE  da caSa MiliTar da GoVErNadoria

Protocolo: 861930

eXtrato de Portaria Nº 1168/2022 – di/cMG, 
de 06 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 07 a 10/10/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 
(pousada); Servidor/Mf: cB PM Joselito Mendes Santos, 4220523/3. Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1169/2022 – di/cMG, 
de 06 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 07 a 10/10/2022; Quantida-
de de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousada); Servidor/Mf: 2° SGT PM 
r/r Pedro dos Santos Brito, 53856360/1. Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco anto-
nio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1170/2022 – di/cMG, 
de 06 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: São Paulo/SP; Perío-
do: 04 a 06/10/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação); Servido-
res/Mf: MaJ QoPM Khistian Batista castro, 57198337/2; MaJ QoPM Paulo 
Henrique Bechara e Silva, 57199724/3; MaJ QoPM José rogério da Silva 
Holanda, 57198359/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau 
corrêa rodrigues;

Protocolo: 862353

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria nº 499/2022-PGe.G., 06 de outubro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
TraNSfErir, o gozo de férias referente ao período aquisitivo 2021/2022, 
da servidora, Maria de lourdes da conceição de almeida, identidade fun-
cional nº 3155609/1, concedida pela portaria nº 473/2022-PGE.G., de 
29.09.2022, para o período de 14.11 a 13.12.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 861918

Portaria Nº 498/2022-PGe/cG., de 27 de setembro de 2022.
o Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais,
considerando o disposto no art. 126 e seguintes da lei Estadual nº 8.979, 
de 13 de janeiro de 2020, os quais instituem o Procedimento de reparação 
de danos no âmbito do Estado do Pará;
considerando o disposto no art. 17 do decreto Estadual nº 1.528, de 13 de 
maio de 2021, que trata especificamente do Procedimento de Reparação 
de danos ao Erário;
considerando a apuração prévia realizada em sede do Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/934353;
considerando as conclusões alcançadas no Parecer nº 000537/2021-PGE 
e em despacho proferido no autos do Processo SaJ nº 2022.02.002800;
considerando a anuência do terceiro suposto causador do dano à tentativa 
de solução do conflito pela via administrativa, na forma do art. 14, §1º, do 
decreto Estadual 1.528, de 2021,
rESolVE:
i – instaurar Procedimento administrativo de reparação de danos ao Erá-
rio, para apurar indícios de danos descritos no PaE nº 2022/934353 e no 
Parecer nº 000537/2021-PGE;
ii – designar o Procurador do Estado artêmio Marcos damasceno ferreira, 
identidade funcional nº 5819067/5, lotado na Procuradoria do contencioso 
administrativo, para atuar como Procurador-instrutor no procedimento, na 
forma da legislação aplicável; e
iii – fixar o prazo para a conclusão dos trabalhos em 30 (trinta) dias úteis, 
a contar da publicação
desta Portaria, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias úteis, ex vi do art. 
15, iV, do decreto Estadual
1.528/2021.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 862038
Portaria Nº 489/2022-PGe/G., de 03 de outubro de 2022
o Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais ...
rESolVE:
Nomear a Procuradora do Estado carla NaZarÉ JorGE MElÉM SoUZa, 
identidade funcional nº 5707544/2, como Procuradora-corregedora em 
substituição a Procuradora do Estado aNa cláUdia SaNTaNa doS SaN-
ToS aBdUlMaSSiH, a contar de 09/10/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 861597
Portaria Nº 497/2022-PGe.G., de 05 de outubro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais…
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de residual de férias ao Procurador do Esta-
do, roland raad Massoud, identidade funcional nº 5660920/1, no período 
de 27.12.2022 a 10.01.2023, referente ao período aquisitivo 2021/2022, 
devendo responder pelo cargo de corregedor-Geral, a Procuradora do Es-
tado, Tatiana chamon Seligmann ledo, id. funcional nº 5634407/2.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 861815
Portaria Nº 495/2022-PGe.G., 05 de outubro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:

Nome id. Funciona Portaria de interrupção/concessão data de interrupção

agnaldo Souza dos Santos 6120814/1 Nº 373/2022-PGE.G., de 28.07.2022 30.09.2022

Edna Marlene Miranda Tourao 251119/1 Nº 373/2022-PGE.G., de 28.07.2022 03.10.2022

João olegário Palácios 57223907/1 Nº 373/2022-PGE.G., de 28.07.2022 03.10.2022

roland raad Massoud 5660920/1 Nº 423/2022-PGE.G., de 29.08.2022 28.10.2022

iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o gozo de férias dos servidores 
abaixo relacionados:
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 861858

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 496/2022-PGe.G., de 05 de outubro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais…
rESolVE:
dESiGNar, a Procuradora do Estado, Tatiana chamon Seligmann ledo, id. 
funcional nº 5634407/2, para responder pelo cargo de corregedor-Geral, 
no período de 13.10 a 27.10.2022, por motivo de férias do titular, roland 
raad Massoud, identidade funcional nº 5660920/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 861869
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diÁria
.

Portaria Nº 388/2022-PGe.G., de 03 de agosto de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/980103;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 03 ½ diárias à 
Procuradora do Estado, ana carolina lobo Gluck Paul, identidade funcional 
nº 57234659/2, para participar do XlViii congresso Nacional dos Procura-
dores dos Estados e do distrito federal, representando o Procurador-Geral 
do Estado, no período de 29.08 a 01.09.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Gramado/rS
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa
republicada por ter saído com incorreções no doE nº 35069 de 05.08.2022

Protocolo: 862032
Portaria Nº 434/2022-PGe.G., de 02 de setembro de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/980103;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 01 diária à servi-
dora ana carolina lobo Gluck Paul, Procuradora-Geral adjunta do conten-
cioso, identidade funcional nº 57234659/2, para participar de reunião em 
Brasília/df no dia 02.09.2022.
local de origem: Gramado/rS
local de destino: Brasília /df - Belém/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa
republicada por ter saído com incorreções no doE nº 35106 de 06.09.2022

Protocolo: 862035
Portaria Nº 494/2022-PGe.G. Belém, 05 de outubro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo os Processos administrativos Eletrônicos nº 2022/595452, 
nº 2022/1055955 e nº 2022/969503.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, ½ diária ao ser-
vidor Kaldy Ney Pinto Barbosa, auxiliar operacional de Procuradoria, iden-
tidade funcional nº 55589380/1, com objetivo de conduzir servidor para 
participar de audiência de Saneamento referente ao processo nº 0801273-
87.2018.8.14.0097 (SaJ 2020.01.008598), no dia 17.08.2022
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Benevides/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 861839

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

errata
Na publicação do Diário Oficial Nº 35.143, do dia 6 de outubro de 
2022, Protocolo: 861676:
onde se lê:
EXTraTo – 1º TErMo adiTiVo ao coNTraTo Nº 15/2018-SEac/Pa.
Leia-se:
EXTraTo – 1º TErMo adiTiVo ao coNTraTo Nº 15/2021-SEac/Pa.

Protocolo: 862060

coNtrato
.

eXtrato – coNtrato Nº 037/2022-seac/Pa.
objeto:contratação de empresa especializada em manutenção e recarga 
de extintores de incêndio por demanda, conforme as especificações deste 
Termo de referência, para atender as necessidades das Usinas da PaZ da 
região metropolitana de Belém (cabanagem, Benguí, icuí-Guajará, Juru-
nas/condor, Guamá, Terra firme e Marituba - Nova União), pelo período 
de 12 (doze) meses.
fundamento: art. 24, inciso ii, da lei federal nº. 8.666/1993 e decreto nº. 
2.168 de 10 de março de 2010, que institui o Sistema de cotação Eletrôni-
ca, e a resolução nº. 001/SEPof/Pa.
data da assinatura: 06/10/2022.
Vigência: 06/10/2022 a 05/10/2023.
Valor Global: r$ 10.017,00 (dez mil e dezessete reais).
orçamento:
760101; função: 08; Subfunção: 422; Programa: 1500; Projeto ativida-
de: 8818; Natureza da despesa: 339039; fonte de recurso: 0101000000; 
ação: 278361 (implementação à Usina da Paz – Guamá); Plano interno: 

105USG8818c (implantação da USiPaZ do Guamá); ação: 278363 (im-
plementação 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 – implementação da USiPaZ cabana-
gem; Plano interno: 105USc8818c – USiPaZ cabanagem; ação: 264810 – 
implementação da USiPaZ ananindeua; Plano interno: 105USa8818c – USi-
PaZ ananindeua; ação: 277817 – implementação da USiPaZ Marituba; Plano 
interno: 105USM8818c – USiPaZ Marituba; ação: 276591 – implementação 
da USiPaZ Benguí; Plano interno: 105USB8818c – USiPaZ Benguí.
contratada: MaiS GaS iNdÚSTria dE GaSES lTda, cNPJ: 
25.089.951/0001-00, sediada na rodovia do Tapanã, 75 B, cEP: 66825-
522, Tapanã – Belém/Pa.
ordenador
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 862091
eXtrato – coNtrato Nº 038/2022-seac/Pa.
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, conforme especificações contidas no Edital e 
Termo de referência, que são partes integrantes deste instrumento.
fundamento: art. 24, inciso ii, da lei federal nº. 8.666/1993 e decreto nº. 
2.168 de 10 de março de 2010, que institui o Sistema de cotação Eletrôni-
ca, e a resolução nº. 001/SEPof/Pa.
data da assinatura: 06/10/2022.
Vigência: 06/10/2022 a 05/10/2023.
Valor Global: r$ 15.840,00 (quinze mil, oitocentos e quarenta reais).
orçamento:
760101; função: 08; Subfunção: 422; Programa: 1500; Projeto ativida-
de: 8818; Natureza da despesa: 339030; fonte de recurso: 0101000000; 
ação: 278361 (implementação à Usina da Paz – Guamá); Plano interno: 
105USG8818c (implantação da USiPaZ do Guamá); ação: 278363 (im-
plementação 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 – implementação da USiPaZ cabana-
gem; Plano interno: 105USc8818c – USiPaZ cabanagem; ação: 264810 
– implementação da USiPaZ ananindeua; Plano interno: 105USa8818c – 
USiPaZ ananindeua; ação: 277817 – implementação da USiPaZ Marituba; 
Plano interno: 105USM8818c – USiPaZ Marituba; ação: 276591 – im-
plementação da USiPaZ Benguí; Plano interno: 105USB8818c – USiPaZ 
Benguí; ação: 276207 – implementação da USiPaZ canaã dos carajás; 
Plano interno: 105Ucc8818c – USiPaZ canaã dos carajás; ação: 264817 
– implementação da USiPaZ Parauapebas; Plano interno: 105USP8818c 
– USiPaZ Parauapebas.
contratada: N c coMErcio dE GaS E BEBidaS lTda, cNPJ: 28.628.545/0001-66, 
sediada na Passagem Marinho, 80-a, bairro Sacramenta, cEP 66.083-495, no 
município de Belém/Pa.
ordenador
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 862103

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato – 6º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 06/2018-seac/Pa.
Termo aditivo: 6º
contrato: 06/2018
objeto: repactuação do contrato nº. 006/2018, no percentual aproximado 
de 13,98%, em razão de convenção coletiva de Trabalho 2022/2023 - Si-
NElPa x SEac.
fundamento: art. 55, iii, c/c art. 65, ii, “d” da lei n. 8.666/93.
data da assinatura: 30/10/2022.
Vigência: 30/09/2022 a 20/03/203, com efeito financeiro retroativo janeiro 
a agosto/2022.
Valor Mensal: r$ 8.299,26 (oito mil, duzentos e noventa e nove reais e 
vinte e seis centavos)
orçamento:
Órgão – 760101; função – 08; Subfunção – 422; Programa – 1500; Proje-
to/atividade – 8818; Elemento de despesa – 339037; fonte – 0101006360; 
ação: 263076; Plano interno: 4120008408c
contratada:  E B cardoSo-EirEli, cNPJ Nº 34.849.836/0001-87, com 
sede em cj cohab - Gleba i, rua We 4, 386, bairro Nova Marambaia, cEP 
66.623-284, Belém/Pa.
ordenador
ricardo Brissola Balestreri
Secretário de Estado

Protocolo: 862113
1º terMo de coNtrato N° 033/2021 – seac
coNTraTaNTE: SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia, av. doutor freitas n° 2531, Pedreira, Belém/Pa cEP: 
66.087-812, inscrita no cNPJ/Mf 37.205.760/0001-45.
coNTraTada: aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo, inscrita sob o cNPJ/Mf: 
07.553.026/0001-06, localizada na rua antônio Barreto, 714, Umarizal, 
66.055.050 Belém-Pa.
oBJETo: objeto a prorrogação da vigência do contrato nº. 033/2021-
SEac, por mais 12 (doze) meses, com fundamento no art. 57, inciso ii da 
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lei n° 8.666/93, com a repactuação do valor do contratual, decorrente do 
acordo coletivo de Trabalho 2019/2023, que corresponde em um aumento 
de 6,89% ao valor do contrato.
PriMeira dotaÇÃo orÇaMeNtÁria:

Unidade orçamentária: 760101 seac
função: 08 assistência Social

Subfunção: 422 direitos individuais, coletivos e difusos
Programa: 1500 cidadania, Justiça e direitos humanos

Projeto de atividade: 8818 implementação das Usinas da Paz
Natureza da despesa: 339037 Serviços de locação de Mão de obra

fonte do recurso: 0101000000 contratos de Vigilância
ação: 264810 implementação da USiPaZ de ananindeua

Plano interno: 105USa8818c USiPaZ de ananindeua

seGUNda dotaÇÃo orÇaMeNtÁria:

Unidade orçamentária: 760101 seac
função: 08 assistência Social

Subfunção: 422 direitos individuais, coletivos e difusos
Programa: 1500 cidadania, Justiça e direitos humanos

Projeto de atividade: 8818 implementação das Usinas da Paz
Natureza da despesa: 339037 Serviços de locação de Mão de obra

fonte do recurso: 0101000000 contratos de Vigilância
ação: 264811 implementação da USiPaZ de cabanagem

Plano interno: 105USc8818c USiPaZ da cabanagem

Valor GloBal: r$ 2.869.535,76 (dois milhões, oitocentos e sessenta e 
nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos).
ViGÊNcia: 01/10/2022 a 01/10/2023.
daTa da aSSiNaTUra: 30/09/2022.
ordENador: ricardo BriSolla BalESTrEri.
Secretário de Estado.

Protocolo: 862227

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria aGe Nº 129/2022, de 06 de oUtUBro de 2022
o aUdiTor-GEral do ESTado, no exercício das atribuições instituídas na 
lei Estadual nº 6.176/1998, alteradas pela lei Estadual nº 6.832/2006 e 
no decreto nº 2.536, de 03 de novembro de 2006; e
coNSidEraNdo, a criação da auditoria-Geral do Estado em 29 de dezem-
bro de 1998, por meio da lei nº 6.176;
coNSidEraNdo, que em 2023 a auditoria-Geral do Estado completará 25 
(vinte e cinco) anos de criação;
coNSidEraNdo, que essa data precisa ser comemorada de modo adequa-
do às competências institucionais da aGE;
coNSidEraNdo, que em conversas entre a direção da aGE e os servido-
res, surgiram diversas propostas para comemoração da data;
coNSidEraNdo, a necessidade de desenvolver um projeto básico voltado 
para organizar o(s) evento(s) comemorativo(s); e
coNSidEraNdo, o que consta no PaE nº 2022/1285316.
rESolVE:
art. 1º.  constituir comissão destinada a organizar o(s) evento(s) come-
morativo(s) aos 25 (vinte e cinco) anos de criação da auditoria-Geral do 
Estado, composta dos seguintes membros, sob a coordenação do primeiro:
fraNNEY carValHo dE oliVEira, auditor-adjunto;
faBÍola dE alMEida EVaNGEliSTa, chefe de Gabinete;
adriaNa fiGUEirEdo dE alBUQUErQUE, Gerente administrativa e fi-
nanceira;
lorENa arÊdE BarBoSa fErNaNdES, auditora de finanças e controle; e
lUcila rodriGUES PErEira, assessora de comunicação.
art. 2º. Publique-se, registre-se e cumpra-se.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 861981

FÉrias
.

Portaria aGe Nº 130/2022-GaB, de 06 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 2022/1292289.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora andréa 
do Nascimento Pinto, matrícula nº 5960263/1, ocupante do cargo de as-
sessor, lotada na auditoria Geral do Estado, no período de 02/01/2023 a 
16/01/2023, referente ao período aquisitivo de 01/06/2021 a 31/05/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 862115

Portaria aGe Nº 131/2022-GaB, de 06 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 2022/934155.
rESolVE:
alTErar o período de férias regulamentares à servidora celian Monteiro 
Silva Bernardes, matrícula nº 55588612/2, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão Pública, lotada na auditoria Geral do Estado, de 03/10/2022 a 
22/10/2022, para 25/10/2022 a 13/11/2022, referente ao período aquisi-
tivo de 06/04/2021 a 05/04/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 862335
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 261 de 06 de oUtUBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 11 (onze) diárias e ½ 
(meia) em favor dos servidores listados abaixo que irão realizar o plane-
jamento logístico para inicio das atividades do novo imóvel que irá abrigar 
o Polo desta fundação no município de Marabá/Pa, no período de 07 de 
outubro de 2022 a 18 de outubro de 2022.

serVidor MatrÍcULa
danúzia Silva de Souza 54192479/2

José fernando Santos dos Santos 54191508/2
Sílio de almeida Barbosa 54190572/2

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

Protocolo: 862070

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 259 de 06 de oUtUBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor abaixo relacionado, 15 (quinze) dias de férias re-
gulamentares, a serem gozadas no mês de NoVEMBro/2022.

ideNtidade 
FUNcioNaL NoMe PerÍodo aQUi-

sitiVo PerÍodo GoZo

5946661/1 aNa PaUla liMa dE oliVEira 11/02/2021 a 
10/02/2022

01/11/2022 a 
15/11/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 862073
Portaria Nº 258 de 06 de oUtUBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, aos servidores abaixo relacionado, 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares, a serem gozadas no mês de NoVEMBro/2022.

ideNtidade 
FUNcioNaL NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5902308/3 aliNNE lariSSa dE alMEida MaToS 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

5928284/3 aNdrE lUiS liMa ParENTE 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

54191956/3 cYNTHia SiNara liMa lEiTE 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022
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54192479/2 daNUZia SilVa dE SoUZa 21/10/2021 a 
20/10/2022

03/11/2022 a 
02/12/2022

5960432/1 EdilENE dE faTiMa da SilVa PErEira 06/05/2021 a 
05/05/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

5953715/1 fErNaNdo HarlEY TaVarES NoGUEira 20/01/2021 a 
20/01/2022

11/11/2022 a 
10/12/2022

5953175/1 JaNilE caBral dE SoUZa 03/12/2020 a 
02/12/2021

01/11/2022 a 
30/11/2022

5953802/1 JoHN faBricio corrEa dUarTE 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

5953768/1 JoÃo BaTiSTa TEiXEira NETo 20/01/2021 a 
20/01/2022

15/11/2022 a 
14/12/2022

5953764/1 KElaNia araUJo E SilVa 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

5906283/2 lEaNdro HENriQUE coSTa BarroS 20/01/2021 a 
20/01/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

5904906/3 NElMa PaNToJa aNdradE 03/02/2021 a 
02/02/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

5946741/1 PaUlo iVaN coNcEiÇÃo dE liMa 19/02/2021 a 
18/02/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

5919076/2 rildY UaNa acacio QUEiroZ 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

5953786/1 SaMara dE JESUS SaNToS 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

5107393/1 SaNdra SUEli MarTiNS rEiS 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

5953779/1 TiaGo da PaiXÃo da GaMa 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/11/2022 a 
30/11/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 862066

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 260 de 06 de oUtUBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei no 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.
rESolVE:
dESiGNar o servidor SÍlio dE alMEida BarBoSa, MaTrÍcUla: 
54190572/2, para responder pelo cargo de dirETor adMiNiSTraTiVo 
E fiNaNcEiro, no período de 03/11/2022 a 02/12/2022, em virtude do 
titular o servidor daNUZia SilVa dE SoUZa, matrícula: 54192479/2 en-
contrar-se de férias.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 862075

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 951/2022-daF/sePLad, de 04 de oUtUBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1187260;
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor aGUiNaldo da SilVa rocHa, identidade funcio-
nal nº 26360/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional e Segurança, 
lotado na coordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 03 de outubro de 2022 a 01 de novembro de 2022, 
referente ao triênio de 01.08.2001 a 31.07.2004 (1ª etapa).
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: 861753

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 0283/2022-GaBs-sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º. e dispositivos seguintes, do 
decreto Estadual nº. 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor daNiEl coUTo SalGado, ocupante do cargo de 
aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional de 
n° 57189499-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 006/2020, firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e 
o Município de aNaNiNdEUa.
ii – dESiGNar a servidora SaMirES frEiTaS dE carValHo, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheira civil, matrí-
cula funcional de n° 5965667-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- cfiS, para o acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0284/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBros de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MiNdiYara UaKTi PiMENTEl frEiTaS, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra – arquiteto e Urbanista, ma-
trícula funcional de n° 5965674-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- CFIS, para o acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 001/2021, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e o Município de coNcEiÇÃo do araGUaia:
ii – dESiGNar o servidor HElToN caSTro fraNÇa, ocupante do cargo 
de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional 
de n° 57175256-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0285 /2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor daNiEl coUTo SalGado, ocupante do cargo de 
aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional de 
n° 57189499-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 002/2021, firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e 
o Município de BaNNacH:
ii – dESiGNar a servidora SaMirES frEiTaS dE carValHo, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheira civil, matrí-
cula funcional de n° 5965667-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- cfiS, para o acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0286/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor daNiEl coUTo SalGado, ocupante do cargo de 
aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional de 
n° 57189499-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 003/2021, firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e 
o Município de SaNTarÉM.
ii – dESiGNar a servidora SaMirES frEiTaS dE carValHo, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheira civil, matrí-
cula funcional de n° 5965667-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- cfiS, para o acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
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Portaria Nº. 0287/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MiNdiYara UaKTi PiMENTEl frEiTaS, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra – arquiteto e Urbanista, ma-
trícula funcional de n° 5965674-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- CFIS, para o acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 004/2021, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e o Município de florESTa do araGUaia.
ii – dESiGNar o servidor HElToN caSTro fraNÇa, ocupante do cargo 
de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional 
de n° 57175256-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0288/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor daNiEl coUTo SalGado, ocupante do cargo de 
aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional de 
n° 57189499-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 005/2021, firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e 
o Município de PiÇarra.
ii – dESiGNar o servidor MiNdiYara UaKTi PiMENTEl frEiTaS, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra – arquiteto e Urbanista, ma-
trícula funcional de n° 5965674-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- cfiS, para o acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0289/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor daNiEl coUTo SalGado, ocupante do cargo de 
aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional de 
n° 57189499-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 006/2021, firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e 
o Município de MÃE do rio.
ii – dESiGNar a servidora SaMirES frEiTaS dE carValHo, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheira civil, matrí-
cula funcional de n° 5965667-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- cfiS, para o acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº.0290/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora SaMirES frEiTaS dE carValHo, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheira civil, matrí-
cula funcional de n° 5965667-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- CFIS, para o acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 007/2021, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e o Município de PlacaS.
ii – dESiGNar o servidor daNiEl coUTo SalGado, ocupante do cargo 
de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional 
de n° 57189499-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Portaria Nº. 0291/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora SaMirES frEiTaS dE carValHo, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheira civil, matrí-
cula funcional de n° 5965667-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- CFIS, para o acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 008/2021, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e o Município de MEdicilÂNdia.
ii – dESiGNar o servidor daNiEl coUTo SalGado, ocupante do cargo 
de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional 
de n° 57189499-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0292/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor daNiEl coUTo SalGado, ocupante do cargo de 
aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional de 
n° 57189499-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 009/2021, firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e 
o Município de MÃE do rio.
ii – dESiGNar a servidora SaMirES frEiTaS dE carValHo, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheira civil, matrí-
cula funcional de n° 5965667-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- cfiS, para o acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de setembro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0293/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora SaMirES frEiTaS dE carValHo, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheira civil, matrí-
cula funcional de n° 5965667-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- CFIS, para o acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 010/2021, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e o Município de SaNTa BárBara do Pará.
ii – dESiGNar o servidor daNiEl coUTo SalGado, ocupante do cargo 
de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional 
de n° 57189499-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0294/2022-GaBs-sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor daNiEl coUTo SalGado, ocupante do cargo de 
aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional de 
n° 57189499-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 001/2026, firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e 
o Município de MÃE do rio.
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ii – dESiGNar a servidora SaMirES frEiTaS dE carValHo, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheira civil, matrí-
cula funcional de n° 5965667-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- cfiS, para o acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0295/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MiNdiYara UaKTi PiMENTEl frEiTaS, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra – arquiteto e Urbanista, ma-
trícula funcional de n° 5965674-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- CFIS, para o acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 002/2022, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e o Município de PacaJá.
ii – dESiGNar o servidor HElToN caSTro fraNÇa, ocupante do cargo 
de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional 
de n° 57175256-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0296/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MiNdiYara UaKTi PiMENTEl frEiTaS, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra – arquiteto e Urbanista, ma-
trícula funcional de n° 5965674-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- CFIS, para o acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 003/2022, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e o Município de cUrUÇa.
ii – dESiGNar o servidor HElToN caSTro fraNÇa, ocupante do cargo 
de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional 
de n° 57175256-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0297/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora SaMirES frEiTaS dE carValHo, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheira civil, matrí-
cula funcional de n° 5965667-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- CFIS, para o acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 004/2022, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e o Município de ViGia dE NaZarÉ.
ii – dESiGNar o servidor daNiEl coUTo SalGado, ocupante do cargo 
de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional 
de n° 57189499-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0298/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora SaMirES frEiTaS dE carValHo, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheira civil, matrí-

cula funcional de n° 5965667-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- CFIS, para o acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 005/2022, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e o Município de PlacaS.
ii – dESiGNar o servidor daNiEl coUTo SalGado, ocupante do cargo 
de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional 
de n° 57189499-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0299/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor daNiEl coUTo SalGado, ocupante do cargo de 
aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional de 
n° 57189499-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 006/2022, firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e 
o Município de acará:
ii – dESiGNar o servidor MiNdiYara UaKTi PiMENTEl frEiTaS, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra – arquiteto e Urbanista, ma-
trícula funcional de n° 5965674-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- cfiS, para o acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0300/2022-GaBs/sePLad, 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor Helton castro frança, ocupante do cargo de aNa-
liSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional de n° 
57175256-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o acom-
panhamento do CONVÊNIO FDE Nº 007/2022, firmado entre a SECRE-
Taria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e o 
Município de GarrafÃo do NorTE.
ii – dESiGNar a servidora SaMirES frEiTaS dE carValHo, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheira civil, matrí-
cula funcional de n° 5965667-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- cfiS, para o acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0301/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MiNdiYara UaKTi PiMENTEl frEiTaS, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra – arquiteto e Urbanista, ma-
trícula funcional de n° 5965674-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- CFIS, para o acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 008/2022, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e o Município de coNcEiÇÃo do araGUaia.
ii - dESiGNar o servidor HElToN caSTro fraNÇa, ocupante do cargo 
de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional 
de n° 57175256-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0302/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
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r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora SaMirES frEiTaS dE carValHo, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheira civil, matrí-
cula funcional de n° 5965667-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- CFIS, para o acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 009/2022, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e o Município de QUaTiPUrU.
ii – dESiGNar o servidor daNiEl coUTo SalGado, ocupante do cargo 
de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional 
de n° 57189499-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0303/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor daNiEl coUTo SalGado, ocupante do cargo de 
aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional de 
n° 57189499-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 010/2022, firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e 
o Município de JUrUTi.
ii – dESiGNar a servidora SaMirES frEiTaS dE carValHo, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheira civil, matrí-
cula funcional de n° 5965667-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- cfiS, para o acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0304/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MiNdiYara UaKTi PiMENTEl frEiTaS, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra – arquiteto e Urbanista, ma-
trícula funcional de n° 5965674-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- CFIS, para o acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 011/2022, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e o Município de coNcEiÇÃo do araGUaia.
ii – dESiGNar o servidor HElToN caSTro fraNÇa, ocupante do cargo 
de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional 
de n° 57175256-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0305/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor HElToN caSTro fraNÇa, ocupante do cargo 
de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional 
de n° 57175256-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para 
o acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 012/2022, firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e 
o Município de roNdoN do Pará.
ii - dESiGNar o servidor MiNdiYara UaKTi PiMENTEl frEiTaS, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra – arquiteto e Urbanista, ma-
trícula funcional de n° 5965674-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- cfiS, para o acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Portaria Nº. 0306/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor daNiEl coUTo SalGado, ocupante do cargo de 
aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional de 
n° 57189499-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 013/2022, firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e 
o Município de SaNTarÉM.
ii – dESiGNar a servidora SaMirES frEiTaS dE carValHo, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheira civil, matrí-
cula funcional de n° 5965667-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- cfiS, para o acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0307/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MiNdiYara UaKTi PiMENTEl frEiTaS, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra – arquiteto e Urbanista, ma-
trícula funcional de n° 5965674-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- CFIS, para o acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 014/2022, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e o Município de coNcEiÇÃo do araGUaia.
ii – dESiGNar o servidor HElToN caSTro fraNÇa, ocupante do cargo 
de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional 
de n° 57175256-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0308/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor HElToN caSTro fraNÇa, ocupante do cargo de 
aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional de 
n° 57175256-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 015/2022, firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e 
o Município de SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa.
ii – dESiGNar o servidor MiNdiYara UaKTi PiMENTEl frEiTaS, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra – arquiteto e Urbanista, ma-
trícula funcional de n° 5965674-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- cfiS, para o acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0309/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor MiNdiYara UaKTi PiMENTEl frEiTaS, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra – arquiteto e Urbanista, ma-
trícula funcional de n° 5965674-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- CFIS, para o acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 016/2022, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e o Município de coNcEiÇÃo do araGUaia.
ii - dESiGNar o servidor HElToN caSTro fraNÇa, ocupante do cargo 
de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional 
de n° 57175256-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
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iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0310/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor HElToN caSTro fraNÇa, ocupante do cargo de 
aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional de 
n° 57175256-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 017/2022, firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e 
o Município de liMoEiro do aJUrU.
ii – dESiGNar o servidor MiNdiYara UaKTi PiMENTEl frEiTaS, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra – arquiteto e Urbanista, ma-
trícula funcional de n° 5965674-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- cfiS, para o acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0311/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor MiNdiYara UaKTi PiMENTEl frEiTaS, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra – arquiteto e Urbanista, ma-
trícula funcional de n° 5965674-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- CFIS, para o acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº. 018/2022, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e o Município de MaGalHÃES BaraTa.
ii - dESiGNar o servidor HElToN caSTro fraNÇa, ocupante do cargo 
de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional 
de n° 57175256-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0312/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora SaMirES frEiTaS dE carValHo, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheira civil, matrí-
cula funcional de n° 5965667-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- CFIS, para o acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 019/2022, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e o Município de BraSil NoVo.
ii – dESiGNar o servidor daNiEl coUTo SalGado, ocupante do cargo 
de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional 
de n° 57189499-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0313/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora SaMirES frEiTaS dE carValHo, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheira civil, matrí-
cula funcional de n° 5965667-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- CFIS, para o acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 020/2022, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - 
SEPlad e o Município de NoVa TiMBoTEUa.

ii – dESiGNar o servidor daNiEl coUTo SalGado, ocupante do cargo 
de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional 
de n° 57189499-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, acima descri-
to, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0314/2022-GaBs/sePLad, de 03 de oUtUBro de 2022
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 8.933, de 29 de no-
vembro de 2019, coNSidEraNdo que o acompanhamento do convênio, 
no âmbito desta Secretaria, será efetivado nos termos desta portaria, lei 
nº 8.666/93 em seu art. nº 67 c/c art. 1º e dispositivos seguintes, do de-
creto Estadual nº 870/2013.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor HElToN caSTro fraNÇa, ocupante do cargo de 
aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra - Engenheiro civil, matrícula funcional de 
n° 57175256-1, lotado na coordenadoria de fiscalização - cfiS, para o 
acompanhamento do CONVÊNIO FDE Nº 021/2022, firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e 
o Município de cUMarÚ do NorTE.
ii – dESiGNar o servidor MiNdiYara UaKTi PiMENTEl frEiTaS, ocupante 
do cargo de aNaliSTa EM iNfraESTrUTUra – arquiteto e Urbanista, ma-
trícula funcional de n° 5965674-1, lotado na coordenadoria de fiscalização 
- cfiS, para o acompanhamento, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 862011

GoVerNo do estado do ParÁ - secretaria de estado de 
PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo – (sePLad)

secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria – seaP
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 

PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio) - c-208
editaL Nº 149/seaP/sePLad, de 06 de oUtUBro de 2022

resULtado deFiNitiVo da ProVa discUrsiVa – sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
(SEaP), em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do proces-
so n° 0813094-96.2021.8.14.0028 que tramita na 3ª Vara cível e Empre-
sarial de Marabá, após análise dos recursos interpostos contra o resultado 
Preliminar da Prova discursiva – Sub Judice, tornam público o resultado 
Definitivo da Prova Discursiva do candidato abaixo especificado:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - caraJÁs
NoMe iNscriÇÃo Nota

MaraMaldo SaNdro dE oliVEira SilVa (Sub Judice) 50218 0,0

1. informar que a medida liminar já foi devidamente cumprida, com a nova 
correção da prova discursiva do candidato, por avaliador distinto, com obe-
diência aos critérios avaliativos previstos no edital do certame.
2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 06 de outubro de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
cEl QoPM Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 862348

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N.º 185 de 06 de oUtUBro de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril de 2022.
considerando o processo de nº 111/2022.
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor VicTor aBraHaM coSTa BENiTEZ, matrícula 
n° 57231235/2, cPf nº69038694253, Suprimento de fundos, no valor de 
r$ 4.000,00 (quatro mil reais) destinados a atender as despesas emergen-
ciais do setor de  compras.
Classificação da Despesa:
22.122.1297.8338-33.90.30 - r$ 2.000,00 – (consumo)
22.122.1297.8338-33.90.39 - r$ 2.000,00 – (Pessoa Jurídica)
art. 2º o período de aplicação são de 30 (trinta) dias a partir da data de 
emissão da ordem bancária, o responsável deverá prestar contas no prazo 
máximo 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 861985
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INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 157 de 05 de outubro de 2022
coNcEdEr, à servidora ValdEriNa caMElo XaViEr matrícula nº 
3152723/1, Técnico de administração e finanças 30(trinta) dias de licença 
Prêmio, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810 de 24/01/1994, referen-
te ao 5º triênio, 30/01/2003 a 29/01/2006, para usufruto no período de 
03/10/2022 a 01/11/2022.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 03 de outubro de 2022.
aNÍZio BESTENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 861961

errata
.

errata
errata reF.ao coNtrato nº.031/2019,
PUBLicado No doe N.35.012, dia 20.06.2022, ProtocoLo n.777750.
coNtratada: ceNtro de diaGNostico ocULar Ltda-Me-VisioN Pro
- oNde se LÊ:
cENTro dE diaGNoSTico ocUlar lTda-ME-ViSioN Pro
-Leia-se:
ViTria ofTalMoloGia lTda.
- oNde se LÊ:
Termo aditivo: 3º
-Leia-se:
Termo aditivo: 4º
ordenador: BErNaNdo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 861896

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrat0
Termo aditivo: 4º
Justificativa: Prorrogação do prazo Contrato.
data da assinatura: 04/09/2022
ViGÊNcia: 04.09.2022 a 04.09.2023
contrato: 016
Exercício: 2020
Processo nº. 2022/154834
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339037
coNTraTada: EMPrESa c&S ViGilÂNcia E SEGUraNÇa PaTriMoNial lTda.
cNPJ: 14.151.000/0001-05
Endereço: alameda Moreira da costa, nº. 14 Bl- B, Bairro: São Brás, cida-
de Belém-Pa, cEP:66.093-710,
Telefone (91) 33.554-0531,
ordenador: Bernardo albuquerque de almeida.

Protocolo: 861878
terMo aditiVo a coNtrat0
Termo aditivo: 3º
Justificativa: Prorrogação do prazo Contratual
data da assinatura: 05/09/2022
Vigência:05.09.2022 a 05.09.2023.
contrato: 017
Exercício: 2020
Processo nº. 2022/1254854
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339037
coNTraTada: EMPrESa caNTÃo ViGilÂNcia E SEGUraNÇa lTda.
cNPJ: 14.966.650/0003-62
Endereço: Trav. Quintino Bocaiuva n.º 2129 – Bairro: condor - fone (91) 
3230-2750 cEP 66.033-620, Belém/Pa.
ordenador: Bernardo albuquerque de almeida.

Protocolo: 861794

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 763/2022, de 05/10/2022.
onde se lê: 11 de setembro de 2022.
Leia-se: 11 de outubro de 2022.
(Publicada com incorreção no doE nº 35.143, de 06/10/2022).

Protocolo: 862314

diÁria
.

Portaria Nº 768 de 06 de oUtUBro de 2022
o diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará – iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto 
Governamental de 08/07/2020, publicado no doE nº 34.276, de 09/07/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1220192 (PaE), de 21/09/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da 
Silva, matrícula nº 5945964/2, ocupante do cargo de Presidente, a viajar a 
cidade de São Paulo/SP, no período de 18/10/2022 a 21/10/2022, a fim de 
desenvolver suas atividades funcionais na referida cidade.
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 06 de outubro de 2022.
fraNKliN JoSÉ NEVES coNTENTE
diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará

Protocolo: 862197

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo Por editaL
Processo: 2022/874757. Pelo presente edital NoTificaMoS a senho-
ra ESTEliTa PiNHEiro da SilVa, Matrícula nº 239976/1, aposentada no 
cargo de Professor ad-1, lotada na Secretaria Estado de Educação - SE-
dUc, que o Tribunal de contas do Estado do Pará, através do ofício n° 
202202883/SEGEr-TcE, por ocasião da análise do seu processo de inati-
vação, para fins de registro, recomendou e este Instituto de Previdência 
acatou a revisão da composição de seu benefício, no sentido de retificar 
o percentual do adicional por Tempo de Serviço, de 60% (sessenta por 
cento) para 35% (trinta e cinco por cento), tendo em vista que foi equivo-
cadamente utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data 
de seu afastamento para aguardar a aposentadoria, em 02/03/2008. Vale 
ressaltar que realizamos ainda a alteração da regra de aposentadoria da 
segurada, passando a constar o art. 2º, incisos I, II e III, ‘a’ e ‘b’, §1º, II 
da EC 41/03; §3° e 8° do art. 40 da CF/88, com redação da EC n° 41/03, 
art. 1º da Lei 10.887/04, e no art. 54, incisos I,II e III, ‘a’ e ‘b’, §1º, II, 
e §4º c/c os artigos 36-A e 36-B da Lei Complementar nº 039, de 09 de 
janeiro de 2002, alterada pela lei complementar nº 049, de 21 de janeiro 
de 2005. Prazo para comparecimento e/ou manifestação perante este ins-
tituto: 15 dias, a contar desta publicação. Prazo para comparecimento e/
ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a contar desta publicação.
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

Protocolo: 861796

Portaria Nº 769 de 06 de oUtUBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1286964 (PaE), de 05/10/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor antônio cristhiano Braga Guimarães, matrícula nº 
5948805/1, ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças, a 
viajar a cidade do rio de Janeiro/rJ, no período de 09/10/2022 a 14/10/2022, 
a fim de desenvolver suas atividades funcionais na referida cidade.   
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 06 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 770 de 06 de oUtUBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1286964 (PaE), de 05/10/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Gabriela ohana rocha freire, matrícula nº 
5921027/3, ocupante da função de Técnico Previdenciário a, a viajar a ci-
dade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 09/10/2022 a 14/10/2022, a fim 
de desenvolver suas atividades funcionais na referida cidade.   
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 06 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 862351
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o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do 
Pará – iGePreV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Gover-
namental de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
Considerando que o disposto no art. 100,§3º da CF/88;
considerando que a requisição de Pequeno Valor – rPV trata-se daquela 
relativa a crédito cujo montante atualizado e individualizado, no momento 
de sua expedição, seja igual ou inferior aos parâmetros estabelecidos no 
art. 87, incisos i e ii, da adcT, art. 1º da lei Estadual nº 6.624/2004; 
considerando que cabe à administração Pública garantir a transparência e 
efetiva publicidade de seus atos, em respeito ao art. 37 da cf/88, sendo ex-
ceção apenas àqueles dispostos no art. 5º, lX da constituição da república;
rESolVE:
i- Tornar público a íntegra da relação de requisições de Pequeno Valor – 
rPV pagas rEfErENTE ao MÊS dE aGoSTo/2022

Processo JUdiciaL NÚMero do rPV BeNeFiciÁrio
0875950-87.2020.8.14.0301 S/N Maria MarlENE rodriGUES doS SaNToS
0865199-75.2019.8.14.0301 2021-1353/2JEfP raiMUNda dE liMa SoUZa
0808081-78.2018.8.14.0301 S/N ZildoMar SarUBBY do NaSciMENTo
0808081-78.2018.8.14.0301 S/N dircilENE MaGNo rocHa
0852645-11.2019.8.14.0301 2021-1649/1 JEfP lEoNardo liMa da crUZ

0834888-38.2018.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP alBErTo dE NaZarENo QUadroS caSTElo 
BraNco

0834888-38.2018.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP JorGE fErrEira dE SoUZa
0834888-38.2018.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP JorGE SilVa MElo
0834888-38.2018.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP MaUro liMa aMaral
0834888-38.2018.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP MilToN SoUZa da MaTa
0808081-78.2018.8.14.0301 S/N JoSE Maria alBErNaZ
0834888-38.2018.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP NiValdo doS SaNToS NaSciMENTo
0808081-78.2018.8.14.0301 S/N roSa dE faTiMa faMPa dE SoUZa
0818235-53.2021.8.14.0301 0818235-53.2021.814.0301 JEfP raiMUNda riBEiro da SilVa
0808081-78.2018.8.14.0301 S/N ValVEr oScariNo coSTa cardoSo
0822615-22.2021.8.14.0301 2021/1-0822615-22 rEGiNa Maria NEGrÃo dE SoUZa
0825203-02.2021.8.14.0301 0825203-02.2021.814.0301 JEfP iVaNETE rodriGUES BarroS da coSTa
0818375-58.2019.8.14.0301 2021/1715 Maria flaVia coSTa dE liMa
0865237-87.2019.8.14.0301 2021/1738 EliETE da SilVa carMo SiMoES
0874939-23.2020.8.14.0301 2021-S/N/1JEfP aUrElio SilVa do NaSciMENTo
0832421-18.2020.8.14.0301 2021/1735 Maria iZETE MarTiNS alVES
0824329-17.2021.8.14.0301 0824329-17.2021.814.0301 JEfP Maria fraNciSca da SilVa
0835053-80.2021.8.14.0301 0835053-80.2021.814.0301 JEfP ESMEralda MENdES dE aZEVEdo
0835542-20.2021.8.14.0301 0835542-20.2021.814.0301 JEfP Maria Sofia colarES MaraNHao
0876278-17.2020.8.14.0301 2022-1-0876278-17.2020/1JEfP Nair WaNZElEr PaNToJa
0877753-76.2018.8.14.0301 0877753-76.2018.814.0301 JEfP Maria VilaNY PiNHEiro fariaS
0876254-57.2018.8.14.0301 S/N aNToNia GoMES da SilVa
0803656-71.2019.8.14.0301 S/N dEUZElENE WaTaNaBE dE SoUSa
0850261-41.2020.8.14.0301 S/N ladY SoUSa dE caSTro
0809995-75.2021.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP ailZoN fraNcEliNo dE SoUZa
0807166-92.2019.8.14.0301 S/N JUSTiNa doS SaNToS MaToS dE SoUZa

0861996-08.2019.8.14.0301 2021-0861996-
08.2019.8140301/2jefp roSiaNE doS SaNToS foro

0863876-69.2018.8.14.0301 2021-S/N/1JEfP liEGE MarY dE MiraNda BriTo
0832681-32.2019.8.14.0301 2022-S/N/1JEfP GraciETE doS NaVEGaNTES cardoSo
0863318-63.2019.8.14.0301 2021-S/N/1JEfP JaNdira daS GracaS MaGNo BarroSo
0847187-76.2020.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP EdSoN BarBoSa fErrEira
0825051-22.2019.8.14.0301 2021-S/N/1JEfP Maria GoNcalVES alMEida
0819890-60.2021.8.14.0301 0819890-60.2021.8.14.0301 Maria MarlENY ViEira caValcaNTE
0801412-38.2020.8.14.0301 2021-1478/2JEfP JUraci dE SoUZa cUNHa
0879367-48.2020.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP Maria dE NaZarE MoNTEiro PiNHEiro
0861928-58.2019.8.14.0301 2022-0861928-58.2019.814.0301 Maria alBUQUErQUE doS SaNToS
0834357-44.2021.8.14.0301 0834357-44.2021.8.14.0301 EliEUZa liMa daMaScENo
0844754-70.2018.8.14.0301 2022/100 lUiZa Naiff da SilVa E SilVa
0867726-97.2019.8.14.0301 2022-S/N/1JEfP raiMUNda iZaBEl GaMa doS SaNToS
0847537-64.2020.8.14.0301 2022-0847537-64.2020.814.0301 Maria dolorES MorEira dE alMEida
0811479-28.2021.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP aNaNilZa BaTiSTa MarTiNS
0808589-19.2021.8.14.0301 2021/1734 EdiNEia TaVarES TEiXEira
0830961-30.2019.8.14.0301 2021-1-0830961-30.2019.8.14.0301 adalGiSa dE oliVEira cHaVES
0822392-69.2021.8.14.0301 2021-S/N/1JEfP Maria do Socorro rodriGUES dE SoUZa
0810652-85.2019.8.14.0301 2022-0810652-85.2019.814.0301 Maria BEaTriZ PiNTo NoGUEira loPES
0861021-49.2020.8.14.0301 2021/2JEfP iolaNda da SilVa SoarES
0834503-85.2021.8.14.0301 0834503-85.2021.8.14.0301 Maria JoSE cUNHa BaSToS
0833384-26.2020.8.14.0301 2022-0833384-26.2020.814.0301 ElVio foNSEca JUNior
0826466-69.2021.8.14.0301 2021/1731/2JEff HElENa faVacHo dE SoUZa
0821664-96.2019.8.14.0301 2022-0821664-96.2019.814.0301 VaNda alMEida dE SoUZa BriTo
0809523-45.2019.8.14.0301 0809523-45.2019.814.0301 JoSE rEGiNaldo do ESPiriTo SaNTo doS rEiS

0809593-62.2019.8.14.0301 00201-1420/2JEfP raiMUNda liMa da SilVa
0830324-79.2019.8.14.0301 2021-1468/2JEfP aNdrEliNa ViEira da SilVa
0817063-13.2020.8.14.0301 2021-1-S/N/1JEfP Maria MadalENa dE SoUSa SErrao
0869270-86.2020.8.14.0301 S/N VEra lUcia araUJo da SilVa
0803052-13.2019.8.14.0301 0803052-13.019.814.0301/1 fraNciSca aUGUSTa doS aNJoS coSTa
0806735-58.2019.8.14.0301 2021-S/N/1JEfP Maria dE NaZarE SoUZa QUarESMa
0865499-37.2019.8.14.030 2021-S/N/1JEfP SaNdra HEliaNa oliVEira lacErda
0814905-82.2020.8.14.0301 2021-1480 Maria da coNcEicao PEiXoTo lEiTE
0833279-20.2018.8.14.0301 2021-S/N/1JEfP ValdEcY aVEliNo dE MoUra
0846842-81.2018.8.14.0301 2022-0846842-81.2018.814.0301 PaUlo SErGio PErEira dE MoraES
0833279-20.2018.8.14.0301 2021-S/N/1JEfP ViTor doS SaNToS GoNZaGa
0824066-53.2019.8.14.0301 2021-1600/2JEfP dElci KaUfMaNN lUNKES
0803358-79.2019.8.14.0301 2021-1514/2JEfP JoEl da SilVa ESTUMaNo
0833279-20.2018.8.14.0301 2021-S/N/1JEfP carloS dEMETrio BorGES da SilVa
0803358-79.2019.8.14.0301 2021-1511/2JEfP dEUSdETE aTaidE dE MiraNda
0833279-20.2018.8.14.0301 2021-S/N/1JEfP fraNciSco GalVao da TriNdadE
0833279-20.2018.8.14.0301 2021-S/N/1JEfP lUiZ GUilHErME raMoS dE BarroS
0846842-81.2018.8.14.0301 2022-0846842-81.2018.814.0301 MaX fariaS TaVarES
0803358-79.2019.8.14.0301 2021-1508/2JEfP alfrEdo doS SaNToS corrEa
0846842-81.2018.8.14.0301 2022-0846842-81.2018.814.0301 MaNoEl MoraES da PaiXÃo
0833279-20.2018.8.14.0301 2021-S/N/1JEfP aNToNio aUGUSTo PErdiGao QUadroS
0846842-81.2018.8.14.0301 2022-0846842-81.2018.814.0301 JoSE MENdES
0846842-81.2018.8.14.0301 2022-0846842-81.2018.814.0301 coNcEicao dE Maria BraGa MarQUES
0833279-20.2018.8.14.0301 2021-S/N/1JEfP adilSoN GoNcalVES alMEida
0846842-81.2018.8.14.0301 2022-0846842-81.2018.814.0301 EliEl caValcaNTE GUiMarÃES
0864993-95.2018.8.14.0301 2021/1621-2JEfP lUciValdo SilVa dE caMPoS
0803985-15.2021.8.14.0301 003985-15.2021.814.0301 Maria do carMo fariaS dE caSTro
0846842-81.2018.8.14.0301 2022-0846842-81.2018.814.0301 ElEUTErio coSTa da SilVa
0803358-79.2019.8.14.0301 2021-1509/2JEfP BENEdiTo dE MoraES coSTa
0846842-81.2018.8.14.0301 2022-0846842-81.2018.814.0301 Joao aNToNio doS SaNToS
0846842-81.2018.8.14.0301 2022-0846842-81.2018.814.0301 alfrEdo fErrEira da coSTa
0803358-79.2019.8.14.0301 2021-1510/2JEfP clEa Mara NoGUEira dE SoUZa
0864993-95.2018.8.14.0301 2021/1623/2JEfP rEGiNo doS SaNToS dE oliVEira filHo
0846842-81.2018.8.14.0301 2022-0846842-81.2018.814.0301 aNToNio MEdEiroS fEiToSa
0803358-79.2019.8.14.0301 2021-1512/2JEfP doriValdo GaTTi da rocHa
0864993-95.2018.8.14.0301 2021/1616/2JEfP GaUdENcio PUrEZa
0803358-79.2019.8.14.0301 2021-1513/2JEfP HilSoN PErEira dE JESUS
0864993-95.2018.8.14.0301 2021/1619/2JEfP JoSE EVEraldo cUNHa
0803358-79.2019.8.14.0301 2021-1517/2JEfP lUiZ GoNZaGa NaSciMENTo
0864993-95.2018.8.14.0301 2021/1615/2JEfP aNToNio EliaS dE SoUZa
0864993-95.2018.8.14.0301 2021/1622/2JEfP raiMUNdo dE liMa fErrEira
0864993-95.2018.8.14.0301 2021/1618/2JEfP JorGE oliVEira dE SoUZa
0864993-95.2018.8.14.0301 2021/1617/2JEfP HUMBErTo dE alENcar dS coSTa MacHado
0833279-20.2018.8.14.0301 2021-S/N/1JEfP odiloN cordoVil do ESPiriTo SaNTo
0864993-95.2018.8.14.0301 2021/1624/2JEfP roSaliNa aMaral TorrES ladiSlaU
0818012-71.2019.8.14.0301 2021-1675/2JEfP ElEM criSTiNa GoNÇalVES alMEida
0818012-71.2019.8.14.0301 2021-1674/2JEfP ciSlENE doS SaNToS PiNHEiro
0818012-71.2019.8.14.0301 2021-1677/2JEfP Maria do Socorro rodriGUES dE SoUZa
0838781-37.2018.8.14.0301 2021-1550/2JEfP JoSE NaZarENo PErEira dE SiQUEira JUNior
0838781-37.2018.8.14.0301 2021-1548/2JEfP JoaQUiM fErrEira dE SoUZa
0838781-37.2018.8.14.0301 2021-1549/2JEfP JoSE fErNaNdES SaNToS
0838781-37.2018.8.14.0301 2021-1547/2JEfP Joao BoSco MoUra da SilVa
0838781-37.2018.8.14.0301 2021-1545/2JEfP EdNa Maria oliVEira daMoUS
0838781-37.2018.8.14.0301 2021-1545/2JEfP EVilaSio fErrEira BaTiSTa
0838781-37.2018.8.14.0301 2021-1543/2JEfP aMElia BarBoSa PirES
0838781-37.2018.8.14.0301 2021-1544/2JEfP EdilSoN coSTa dE SoUZa
0863070-34.2018.8.14.0301 2021-1656/2JEfP Maria HElENa da SilVa fErrEira
0830339-14.2020.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP aldo cESar da SilVa BlaNco
0813323-18.2018.8.14.0301 2021-1688/2JEfP aNa cHriSTiNa calliari BENTES
0841553-70.2018.8.14.0301 2021-1682/2JEfP SaNdoVal NaSciMENTo JUNior
0827076-08.2019.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP Maria dE faTiMa fErrEira coSTa
0829954-03.2019.8.14.0301 2021-1423/2JEfP diEcKSoN MiraNda roMEro
0829954-03.2019.8.14.0301 2021-1423/2JEfP EMMaNUElE MiraNda roMEro
0827474-52.2019.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP Maria NÉria da SilVa
0807001-74.2021.8.14.0301 2021-967/5VPf JoSE Maria fariaS do aMaral
0805795-93.2019.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP Maria daS GracaS MoNTEiro caBral
0830949-16.2019.8.14.0301 2022-1 S/N/1JEfP/rPV NaidE ladiSlaU BaTiSTa

0805777-38.2020.8.14.0301 2022-1-0805777-
38.2020.8.14.0301/1JEfP odETH MarTiNS QUadroS coSTa

0842812-32.2020.8.14.0301 0842812-32.2020.814.0301 GENoVEVa SarraZiN SaNToS
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0812942-73.2019.8.14.0301 0812942-73.2019.814.0301/1JEfP diVa PErEira alcoforado
0824397-35.2019.8.14.0301 037rPV/2021 JaNdira GoNcalVES WaNZElEr
0879517-29.2020.8.14.0301 0879517-29.2020.8.14.0301 Maria dalVa araUJo doS SaNToS

0866098-73.2019.8.14.0301 2021-0866098-
73.2019.8.14.0301/2JEfP GEralda dircE coUTo doS SaNToS

0833734-14.2020.8.14.0301 0833734-14.2020/2JEfP aNToNio doS SaNToS coSTa
0817689-66.2019.8.14.0301 0817689-66.2019.8.14.0301/2JEfP odalEa da SilVa caldEira
0835768-59.2020.8.14.0301 0835768-59.2020.8.14.0301 Maria dE NaZarE doS SaNToS
0842805-40.2020.8.14.0301 2021-10842805-40.2020/1JEfP Ecilda SilVEira doS SaNToS
0810381-76.2019.8.14.0301 039 rPV/2021 oNEidE doS SaNToS rodriGUES
0866227-15.2018.8.14.0301 2021-1167/2JEfP/rPV VaNilda BriTo da SilVa
0805323-25.2019.8.14.0000 183/2022 JoaZil MacHado SErrao dE caSTro
0843706-08.2020.8.14.0301 2JEfP/rPV.0843706-08.2020 irENildE dE SoUSa doS SaNToS
0822178-78.2021.8.14.0301 0822178-78.2021.8.14.0301 JUrEMa dE SoUSa araUJo
0833043- 34.2019.8.14.0301 2020-422/1JEfP BENEdiTa alMEida dE caSTro
0868411-07.2019.8.14.0301 0868411-07.2019.8.14.0301 Maria dE liMa SilVa

0861078-04.2019.8.14.0301 2021-0861078-
04.2019.8.14.0301/2JEfP Maria fEliPa MoNTEiro SilVa

0824906-92.2021.8.14.0301 2021-1-0824906-
92.2021.814.0301/1JEfP lEoNilda daS NEVES MEirElES

0861227-63.2020.8.14.0301 0861227-63.2020.8.14.0301 ValdENicE JoSEfa SalES SilVEira
0825338-82.2019.8.14.0301 2021-1470/2JEfP aNa Maria PiNHEiro MaciEl
0808866-35.2021.8.14.0301 0808866-35-2021.8.14.0301 MariNalVa daMaScENo dE oliVEira
0802078-39.2020.8.14.0301 2021-543/2JEfP Maria lidioMar SaNToS dE araUJo
0806520-48.2020.8.14.0301 2021-992/2JEfP Maria oNEidE NaSciMENTo NoroNHa
0824192-06.2019.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP PaUliNa lUciMar dE QUadroS NicolaK
0809386-63.2019.8.14.0301 2021-1609/2JEfP Maria oSEliTa do NaSciMENTo oliVEira
0860215-48.2019.8.14.0301 2021-SN/2JEfP odiNEa fiGUEirEdo aVElar
0837886-42.2019.8.14.0301 0837886-42.2019.8.14.0301 MiriaM TErEZa alVES MENdES
0831234-09.2019.8.14.0301 2021-1149/2JEfP Maria EdY MarQUES TEiXEira
0826939-26.2019.8.14.0301 2022-S/N/1JEfP MarTa Maria dE carValHo BaTiSTa
0826780-83.2019.8.14.0301 0826780-83.2019.8.14.0301 darcY rEGiNa NoroNHa dE SoUZa
0827680-32.2020.8.14.0301 2022-S/N/1JEfP lUiZ BarBoSa da rocHa
0828182-05.2019.8.14.0301 236-rPV/2021 VaNda alVES raMalHo
0812632-67.2019.8.14.0301 2022-S/N/1JEfP Maria do carMo aViZ alMEida
0819520-52.2019.8.14.0301 2021-1151/1JEfP SoNia coSTa lUcENa
0812894-17.2019.8.14.0301 2021-652/1JEfP/rPV aNa Maria fErrEira GESSE
0822240-89.2019.8.14.0301 2021-SN/2JEfP MErElUcE ViEira coSTa
0828491-26.2019.8.14.0301 S/N/1JEfP Maria daS GracaS aNdrE dE SoUSa
0863419-37.2018.8.14.0301 2021-1832/1JEfP TErEZiNHa dE JESUS oliVEira da SilVa
0866514-07.2020.8.14.0301 0866514-07.2020.814.0301 JEfP alda aNToNia SoarES alMEida
0859863-27.2018.8.14.0301 2021-0859863-27.2018.814.0301 TErEZiNHa MarTiNS dE caSTro
0800273-51.2020.8.14.0301 2021-0800273-51.2020.814.0301 MarilZa aNdradE dE SoUZa
0814039-11.2019.8.14.0301 2022-0814039-11.2029.814.0301 criSoMar cordEiro dE oliVEira
0819798-53.2019.8.14.0301 2022-0819798-53.2019.814.0301 Maria dE loUrdES dE oliVEira coSTa
0800689-53.2019.8.14.0301 2022-0800689-53.2019.814.0301 Maria liNdoMar MacHado NoroNHa
0832446-02.2018.8.14.0301 0832446-02.2018.8.14.0301 ariSToTElES MENdoNca MaToS
0857657-40.2018.8.14.0301 2022-0857657-40.2018.814.0301 Maria claUdETE MoraiS da coSTa
0836064-18.2019.8.14.0301 2022-0857657-40.2018.814.0301 Maria lUcia da SilVa MElo
0874947-97.2020.8.14.0301 0874947-97.2020.8.14.0301/2JEfP aNa lUcia QUarESMa coUTiNHo
0807626-45.2020.8.14.0301 0807626-45.2020.814.0301 Maria do liVraMENTo fErrEira loBaTo
0860656-29.2019.8.14.0301 0860656-29.2019.814.0301 adElaidES alVES rioS
0805459-60.2017.8.14.0301 S/N Joao carloS BarBoSa dE MEllo
0825984-92.2019.8.14.0301 0825984-92.2019.814.0301 Maria raiMUNda corrEa NoNaTo
0862651-77.2019.8.14.0301 0862651-77.2019.814.0301 Maria do Socorro SilVa MaToS
0877452-27.2021.8.14.0301 0877452-27.2021.814.0301 Maria da coNcEicao liMa rodriGUES
0820436-18.2021.8.14.0301 0820436-18.2021.814.0301 EliZaBETH cHaGaS dE oliVEira
0803409-56.2020.8.14.0301 0803409-56.2020 Maria daS dorES SilVa SaNTaNa
0816822-44.2017.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP VaNESSa corrEa VaScoNcEloS
0861414-42.2018.8.14.0301 2021-0861414-42.2018.814.0301 crEUSa caBral da coSTa
0866413-04.2019.8.14.0301 0866413-04.2019.814.0301 Maria lUcia loBo SiQUEira
0827679-47.2020.8.14.0301 0827679-47.2020.814.0301 Maria EUNicE SaNTaNa da coSTa
0865210-07.2019.8.14.0301 2021/1378 2JEff Maria aUXiliadora PoNTES dE QUEiroZ
0833962-52.2021.8.14.0301 2JEfP/rPV00 BENEdiTo PErEira BarBoSa
0811430-84.2021.8.14.0301 258 rPV/2021 MariSalda da coSTa MoraES
0837290-29.2017.8.14.0301 2021-1367/1JEfP/rPV WaldEMir fErrEira da coSTa
0831841-22.2019.8.14.0301 2021-1604/2 JEfP Maria MarGarida fErrEira da SilVa
0865171-44.2018.8.14.0301 S/N dElZa GoMES ScHErr MaGalHaES
0808504-67.2020.8.14.0301 2022/483/5VfP rUTH HElENa Maia da coSTa
0825576-67.2020.8.14.0301 2021-S/N /2JEfP cElia dE faTiMa SarMaNHo dE SoUZa

0820930-77.2021.8.14.0301 2021-1568/2JEfP SolaNGE Maria GUEdES da SilVa
0841545-93.2018.8.14.0301 2021-1679/2JEfP carloS alBErTo ViEira coSTa
0824211-12.2019.8.14.0301 2021-1727/2JEfP EriNEidE dE alMEida alVES
0843514-75.2020.8.14.0301 2021/S/N/1JEfP claUdiETE carValHo MElo
0820753-84.2019.8.14.0301 2021-1299/2 JEfP lUciETE fUrTado ESQUErdo
0824621-70.2019.8.14.0301 2021/1732/2JEfP Maria odElia SaNToS SiQUEira
0801268-98.2019.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP cEcilia rEiNaldo dE oliVEira
0801247-25.2019.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP ViToria PiNHEiro lEal
0835764-22.2020.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP daNiEl SENa loPES
0807833-44.2020.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP Maria TErEZiNHa fErrEira da SilVa
0859638-02.2021.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP raiMUNda cardoSo riBEiro
0800384-65.2020.8.14.0000 145/2022-SJ SaNdra Maria GoMES VEiGa
0806119-16.2019.8.14.0000 141/2022-SJ liVia criSTiNa GalVao dE liMa caValcaNTE
0806110-54.2019.8.14.0000 167/2022-SJ BraGMar diaS doS SaNToS
0805599-56.2019.8.14.0000 166/2022-SJ claUdia criSTiNa BEcHara SoBral
0865715-95.2019.8.14.0301 2021-466/1JEfP SaNdra do Socorro MarTiNS foNSEca
0805316-33.2019.8.14.0000 148/2022-SJ SUraMa SaMPaio caValcaNTE
0865822-71.2021.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP Maria daS GracaS NUNES do NaSciMENTo
0842778-57.2020.8.14.0301 2022-S/N/2JEfP adEliNa MoNTEiro VilEla

0819366-34.2019.8.14.0301 2021-
0819366.34.2019.814.0301/1JEfP orBElia Maria aMoriM BENTES

0824879-80.2019.8.14.0301 rPV/2021JEfP aNa Maria ViEira da SilVa
0866879-95.2019.8.14.0301 2022-1-0866879-9520198140301 aNTiSaldiNa TENorio da coSTa
0814085-97.2019.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP Marcio lUiS coSTa MacEdo
0803474-51.2020.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP rEGiNaldo SalES cUNHa
0834069-04.2018.8.14.0301 S/N NoEMia rodriGUES dE MacEdo
0834069-04.2018.8.14.0301 2021-___/2JEfP dEloriZaNo daS NEVES BorGES filHo
0834069-04.2018.8.14.0301 2021-___/2JEfP aUriNo PiNdUca QUiriNo GoNÇalVES
0834069-04.2018.8.14.0301 2021-___/2JEfP MaNoEl PaiXao MarTiNS
0819350-12.2021.8.14.0301 S/N JEfP roSa BEaTriS ViEira
0803474-51.2020.8.14.0301 2021-1759/JEfP aVEliNo SaMUEl SaBiNo caMPoS
0834069-04.2018.8.14.0301 2021-___/2JEfP Joao carloS crUZ SaNToS
0803474-51.2020.8.14.0301 2021-1756/JEfP JoSE PErEira da SilVa NETo
0834069-04.2018.8.14.0301 2021-___/2JEfP PaUlo dElGado lEao
0803474-51.2020.8.14.0301 2021-17582JEfP NaZarE EUfraZia alViM da SilVa
0834069-04.2018.8.14.0301 2021-___/2JEfP WaNia doUrado TorrES
0834069-04.2018.8.14.0301 2021-0834069-04.2018/2JEfP raiMUNdo MoUra
0807856-87.2020.8.14.0301 2021-1754/JEfP aldo JoSE SilVa dE PaUla
0817143-74.2020.8.14.0301 2021-1748/JEfP roBErTo cHaGaS dE oliVEira filHo
0833027-46.2020.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP alcidES BarBoSa SaNTiaGo
0819676-74.2018.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP JoNaS alENcar dE SoUZa
0804097-18.2020.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP ValTEr MarTiNS doS SaNToS
0829506-64.2018.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP aNToNio WilSoN dE oliVEira PErEira
0862256-22.2018.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP oTaVio roBErTo PaMPloNa SEaBra
0825556-81.2017.8.14.0301 S/N JoSiaS carMo da SilVa
0874208-95.2018.8.14.0301 2021-0874208-95.2018.814.0301 aldErSoN SaNToS daS cHaGaS
0874208-95.2018.8.14.0301 2021-0874208-95.2018.814.0301 aNToNio MESQUiTa
0874208-95.2018.8.14.0301 2021-0874208-95.2018.814.0301 JardEl SalES SaNToS
0874208-95.2018.8.14.0301 2021-0874208-95.2018.814.0301 JoSE da coNcEicao NaNTES
0874208-95.2018.8.14.0301 2021-0874208-95.2018.814.0301 lUiZ carloS SilVa dE caMPoS
0811895-98.2018.8.14.0301 0811895-98.2018.8.14.0301 PaUlo roBErTo dE SoUZa crUZ
0874208-95.2018.8.14.0301 2021-0874208-95.2018.814.0301 PEdro araUJo BarBoSa
0832564-12.2017.8.14.0301 0832564-12.2017.814.0301 ErNESTo carloS airES raMoS
0801940-77.2017.8.14.0301 0801940-77.2017.814.0301 JoSE orlaNdo dE SoUZa SilVa
0829335-39.2020.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP aNaclETa GoMES ViEira
0864639-36.2019.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP NaZarE lUcia PaNToJa MEirElES
0817065-80.2020.8.14.0301 2021/1479/2JEfP lUZiNEa Said coMETTi
0837443-91.2019.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP Maria dUlcilENE liMa fErrEira
0873147-34.2020.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP Maria faTiMa aNdradE PErEira
0811501-86.2021.8.14.0301 0811501-86.2021/1JEfP MaTildE Maria dE SoUSa riBEiro
0855550-23.2018.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP Maria idaliNa PiNTo PErEira
0861398-88.2018.8.14.0301 2JEfP/rPV-o861398-88.2018 Maria dE faTiMa SilVa riBEiro
0847487-09.2018.8.14.0301 0847487-09.2018.8.14.0301 Maria JoSE fErrEira dE MiraNda
0844880-23.2018.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP HElENa Maria rodriGUES dE BriTo

0879205-53.2020.8.14.0301 2021-0879205-
53.2020.8.14.0301/2JEfP roSa Maria fiGUEirEdo fErrEira

0806649-87.2019.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP raiMUNda Maria GoMES TaVarES

0865202-30.2019.8.14.0301 2021-0865202-
30.2019.8.14.0301/2JEfP Maria NoNaTa MacHado SoUZa

0810039-31.2020.8.14.0301 2021/S/N/2JEfP ElENicE lEal dE araUJo



16  diário oficial Nº 35.145 sexta-feira, 07 dE oUTUBro dE 2022

0822255-58.2019.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP cElia daS NEVES TEiXEira

0818381-65.2019.8.14.0301 0818381-65.2019.8.14.0301/1JEfP NaTaliNa dE JESUS PErEira BraGa

0806262-38.2020.8.14.0301 XXXXXXX-XX.20XX.814.0301 JEfP raiMUNda TElMa do carMo coiMBra

0805512-02.2021.8.14.0301 0805512-02.2021.8.14.0301/1JEfP aNGElica doS SaNToS SilVa

0810170-06.2020.8.14.0301 2021-0810170-06.2020.814.0301 iraNY SoUZa coSTa

0862499-92.2020.8.14.0301 2021-0862499-92.2020.814.0301 aNToNio alVES doS SaNToS

0801623-74.2020.8.14.0301 2021-S/N-2JEfP raiMUNda MarTiNS XaViEr

0800332-05.2021.8.14.0301 0800332-05.2021.814.0301 Maria dUlcirENE dE liMa SilVa

0865045-57.2019.8.14.0301 2021-0865045-57.2019.814.0301 acY dE oliVEira caSTaNHo

0825948-79.2021.8.14.0301 0825948-79.2021 TErEZiNHa raMoS GoNcalVES

0860520-95.2020.8.14.0301 2022/S/N/1JEff iZaBEl BarBoSa da SilVa

0802973-63.2021.8.14.0301 0802973-63.2021.814.0301/JEfP Sadia dE NaZarE NUNES loUrEiro ValENTE

0801741-55.2017.8.14.0301 0801741-55.2017.8.14.0301 MaNoEl daVid PiNHEiro doS SaNToS

0801741-55.2017.8.14.0301 0801741-55.2017.8.14.0301 JorGE TaSSo carValHo doS SaNToS

0801741-55.2017.8.14.0301 0801741-55.2017.8.14.0301 GETUlio NUNES da SilVa

0801741-55.2017.8.14.0301 0801741-55.2017.8.14.0301 lUiZ aUGUSTo dE QUadroS riBEiro

0827061-68.2021.8.14.0301 2021/S/N/1JEfP fraNciSca BaTiSTa MaciEl

0866202-65.2019.8.14.0301 2021-443/1JEfP rUTE dE oliVEira da SilVa

0823332-05.2019.8.14.0301 2020-832/2JEfP Maria ZUlEidE alVES da SilVa

0818137-39.2019.8.14.0301 2021-0818137.39.2019 fraNciSca dYElia fErNaNdES riBEiro

0015199-51.2012.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP EMErSoN PErEira doS SaNToS

0872957-42.2018.8.14.0301 2021-1726/JEfP oScar PiNHEiro da coSTa filHo

0818222-54.2021.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP clara PaNToJa PaiVa

0807173-84.2019.8.14.0301 2021-903/1JEfP Maria MErcES Gaia GUiMaraES

0822572-85.2021.8.14.0301 2021-S/N/1JEfP KEila SUElY dE SoUSa SaNToS

0825516-94.2020.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP fraNciSca alUSSia dE aGUiar alcaNTara

0828174-28.2019.8.14.0301 2021-S/N/2JEfP Maria daS GracaS dE MoraES PalHETa

0822726-74.2019.8.14.0301 2021-082272674.2019 roSiNETE rodriGUES da crUZ

0807256-03.2019.8.14.0301 2020-723/2JEfP Maria MadalENa doS SaNToS rEiS

0843360-28.2018.8.14.0301 2021-589/2JEfP/rPV Maria rEGiNa SaNToS da coSTa

0824141-92.2019.8.14.0301 2020-1789/1JEfP Maria lUcidalVa dE aQUiNo SaNToS

0805505-10.2021.8.14.0301 S/N-2JEfP fraNciSca rodriGUES diaS

0814562-57.2018.8.14.0301 S/N 2021 Marilia aGlair rocHa da SilVa

0807231-87.2019.8.14.0301 2020-1786/1JEfP TaSMUNda dE MiraNda NEGrao

0803424-25.2020.8.14.0301 2021-0803424-
25.2020.8.14.0301/2JEfP Maria NaZarE do NaSciMENTo MoraiS

0867096-75.2018.8.14.0301 2022___/2JEfP/rPV lUciMEi fErrEira da SilVa

0802202-85.2021.8.14.0301 0802202-85.2021.8.14.0301 Maria da coNcEicao da SilVa rodriGUES

0842047-27.2021.8.14.0301 S/N/2JEfP/rPV roSiMar roSa dE MElo

0800888-75.2019.8.14.0301 2021/____/2JEfP/rPV clEidE Maria GUiMarÃES liVraMENTo

0821755-21.2021.8.14.0301 2021-1467/2JEfP diNorElia oliVEira SaNToS

0828696-21.2020.8.14.0301 2021-0828696-
21.2020.814.0301/2JEfP SoNia TErESiNHa GroSS

0809523-45.2019.8.14.0301 0809523-452019.814.0301 JoSE rEGiNaldo do ESPiriTo SaNTo doS rEiS

0835157-09.2020.8.14.0301 2021-353/1JEfP/rPV raiMUNda MoNTEiro dE caSTro GoMES

0001303-72.2011.8.14.0301 022/2022 clEUcio TEiXEira dE oliVEira

0836180-24.2019.8.14.0301 2021-792/1JEfP/rPV Maria oSMar da coSTa PiNHEiro

ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
PrESidENTE do iGEPrEV

Protocolo: 862357
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do 
Pará – iGePreV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Gover-
namental de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
considerando que cabe à administração Pública garantir a transparência e 
efetiva publicidade de seus atos, em respeito ao art. 37 da cf/88, sendo ex-
ceção apenas àqueles dispostos no art. 5º, lX da constituição da república;
rESolVE:
i – Torna Público o relatório  de avaliação da carteira de investimentos - 
(fUNPrEV/fiNaNPrEV) – MÊS dE aGoSTo/2022.

1. iNtrodUÇÃo
os investimentos realizados ao longo de 2022 serão norteados pela Política 
de investimento 2022, elaborada atendendo as disposições da resolução 
cMN 4.963 publicada em 25/11/2021. 
considerando que a Política de investimento 2022 foi aprovada pelo con-
selho Estadual de Previdência - cEP no dia 15/07/2022, após a 1ª reunião 
ocorrida com a formação do novo conselho 2022.
os investimentos realizados em aGoSTo de 2022 foram executadas de 
acordo com as estratégias de investimentos propostas na Política de 2022 
e com as disposições contidas na nova resolução 4.963/2021, tendo pre-
sentes os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, moti-
vação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência.
o relatório Mensal de avaliação da carteira de investimento (fUNPrEV/
fiNaNPrEV/SPSM) contém um balanço geral do desempenho das cartei-
ras de investimentos geridas pelo iGEPrEV, registrando todos os eventos 
relevantes ocorridos no mês de aGoSTo/2022 para a gestão de recursos 
previdenciários.
2. carteira de iNVestiMeNtos iGePreV/Pa
2.1. carTEira GloBal iGEPrEV/Pa
a carteira de investimentos do iGEPrEV Pará é composta por 67 fundos 
de investimentos distribuídos entre 17 gestores, além das operações com-
promissadas (lfT) executadas pelo banco do Estado – Banpará, que es-
tão vinculados ao seu respectivo plano, quais sejam: fundo Previdenciário 
(fUNPrEV), fundo financeiro (fiNaNPrEV) e Sistema Social de Proteção 
dos Militares (SPSM). 
Tabela 1: carteira de investimento Global – agosto de 2022
GLOBAL AGOSTO/2022

APLICAÇÃO RESGATE AMORTIZAÇÃO
FUNPREV (*) 263.299.920,51R$     349.384.534,16R$  76.178.681,40R$     51.663.760,55R$        4.103.728.583,93R$     

FINANPREV- FUNDOS 23.152.234,29R$       -R$                     3.439.744,74R$          327.797.046,38R$        
FINANPREV -LFT 240.170.570,08R$     241.797.564,99R$  978.275,61R$             23.744.122,82R$          

SPSM - LFT 48.007.325,67R$       48.104.987,38R$    97.661,77R$               -R$                            
Taxa ADM -LFT 2.497.804,45R$         6.008.779,62R$      11.879,70R$               2.497.804,45R$            

Disponibilidade Financeira 417.278.776,09R$        
IGEPREV/PA 577.127.855,00R$     645.295.866,15R$  56.191.322,36R$        4.875.046.333,66R$     

Fonte: NUGIN/IGEPREV

Observação: O valor do PL Funprev não consta o saldo de R$ 156.354.326,27, pois este valor foi contabilizado na Disponibilidade Financeira, 
em virtude do recurso ter sido resgatado,porem está em trânsito e será aplicado no mês seguinte

CARTEIRA RENDIMENTO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RECEITA

Gráfi co 1: Distribuição de Recurso por Instituição Financeira – Agosto de 2022

Gráfi co 2: Distribuição de Recursos por Estratégia – Agosto 2022Gráfi co 2: Distribuição de Recursos por Estratégia – Agosto 2022

Gráfi co 3: Alocação por Segmento – Setembro 2021 a Agosto 2022 (so-
mente fundos de investimentos)
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2.2. carTEira fUNPrEV
HiSTÓrico dE MoViMENTaÇÕES 2022 
Tabela 2: Historico de Movimentações 2022

SALDO DISPONIBILIDADE SALDO
ANTERIOR ARRECADAÇÃO OUTROS(*) AMORTIZAÇÃO LC 125 TAXA DE ADM OUTROS(*) AMORTIZAÇÃO ATUAL

JANEIRO 4.176.772.202,05      1.392.073,59R$    -R$                     4.300.000,00R$    10.806.719,09R$    4.184.670.994,73R$  
FEVEREIRO 4.184.670.994,73      3.862.687,88R$    -R$                     15.671.768,89R$  23.197.325,57R$    4.196.059.239,29R$  

MARÇO 4.196.059.239,29      -R$                    15.671.768,89R$  -R$                     14.000.000,00R$  94.353.777,88R$    4.292.084.786,05R$  
ABRIL 4.292.084.786,05      3.000.000,00R$    45.996.401,51R$    42.852.521,90-R$    4.206.235.862,64R$  
MAIO 4.206.235.862,64      -R$                    -R$                   -R$                     6.000.000,00R$    30.165.767,52R$    4.230.401.630,16R$  

JUNHO 4.230.401.630,16      -R$                    6.388.503,82R$    -R$                     8.500.000,00R$    6.392.314,65R$    59.773.064,61-R$    4.162.124.754,73R$  
JULHO 4.162.124.754,73      3.810,83R$           8.691.875,18R$    60.891.415,40R$    4.214.328.105,77R$  

AGOSTO 4.214.328.105,77      187.161.159,11R$  76.138.761,40R$  5.800.000,00R$    349.384.534,16R$  76.178.681,40R$  51.663.760,55R$    156.354.326,27R$  4.260.082.897,54R$  
TOTAL 4.214.328.105,77      8.254.761,47R$    187.161.159,11R$  98.202.844,94R$  45.996.401,51R$    47.291.875,18R$  349.384.534,16R$  98.242.764,94R$  168.453.179,49R$  4.260.082.897,54R$  

Fonte: NUGIN/IGEPREV

Observação: A Receita Aplicada (outros): Identifica as receitas aplicada provenientes dos resgates dos fundos desenquadrados e encerrados.
Resgate(Outros): Identifica os valores dos fundos que foram resgatados parcialmente ou totalmente em virtude de desequadramento ou encerramento do fundo.

MOVIMENTAÇÃO FUNPREV - AGOSTO/2022

MÊS RENDIMENTO
RECEITA APLICADA RESGATE

2.3. MoViMENTaÇÕES da carTEira aGoSTo 
Tabela 3: Movimentações fUNPrEV – agosto de 2022

DATA APLICAÇÃO RESGATE AMORTIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO DESCRIÇÃO
15/08/2022 105.044.906,54        BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESGATE TOTAL ENCERRAMENTO FUNDO
15/08/2022 68.480.180,25        BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO AMORTIZAÇÃO 
16/08/2022 3.942.685,96          BTG PACTUAL 2024 I FI RF AMORTIZAÇÃO 
17/08/2022 36.571.889,51          BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESGATE PARCIAL - ENCERRAMENTO FUNDO
17/08/2022 48.129.122,10          BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESGATE PARCIAL - ENCERRAMENTO FUNDO
16/08/2022 1.145.365,33          CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA AMORTIZAÇÃO 
16/08/2022 905.290,67              CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA AMORTIZAÇÃO 
16/08/2022 1.486.251,05          CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA AMORTIZAÇÃO 
23/08/2022 218.908,14              BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II AMORTIZAÇÃO 
25/08/2022 50.000.000,00          CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP RESGATE FUNDO DESENQUADRADO
25/08/2022 35.000.000,00          WESTERN ASSET ATIVO FI RF RESGATE FUNDO DESENQUADRADO
25/08/2022 257.321.844,20        NTN-B 760199 - 15/05/2055 ESTRATEGIA DE ALOCAÇÃO
26/08/2022 5.799.088,17             NTN-B 760199 -  15/05/2055 ESTRATEGIA DE ALOCAÇÃO
29/08/2022 74.638.616,01          BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA RESGATE TOTAL - FUNDO DESENQUADRADO
30/08/2022 178.988,14                ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP AMORTIZAÇÃO 

TOTAL 263.299.920,51R$   349.384.534,16R$   76.178.681,40R$   
FONTE: Nugin/Igeprev

MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV - AGOSTO 2022

2.4. coMPoSiÇÃo da carTEira Por fUNdoS dE iNVESTiMENTo
Tabela 4: carteira de investimentos – fUNPrEV – renda fixa – agosto 2022

VOL Taxa Taxa
TIR META* TIR TIR/META 12 meses Adm Performance

Art. 7º, inciso I, alínea "a" - Limite % RPPS até 100% 13.549,74-           263.107.382,63       6,41%
NTNB 2055 25.08.22_5,882 -0,01% -0,11% -0,01% - - - 14.885,25-            257.306.958,95        6,27%
NTNB 2055 26.08.22_5,882 0,02% -0,11% 0,02% - - - 1.335,52              5.800.423,69            0,14%
Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos 9.216.430,24      1.719.423.587,16    41,90%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 0,01% -0,11% 6,48% 100,09% 2,65 % 0,20 % 0,00% 13.688,49            223.884.671,92        5,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,70% -0,11% 8,85% 136,77% 1,70 % 0,15% 0,00% 252.655,26          -                            0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,59% -0,11% 8,71% 134,61% 1,77 % 0,20% 0,00% 618.694,78          -                            0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,21% -0,11% 7,09% 109,60% 1,89 % 0,20% 0,00% 352.099,30          32.126.696,75          0,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,69% -0,11% 8,80% 136,08% 1,70 % 0,20% 0,00% 329.661,98          -                            0,00%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -50,69% -0,11% -48,87% -755,34% 50,78 % 0,15% 0,00% 28.859,56            3.807.178,56            0,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA 1,08% -0,11% 4,33% 66,85% 5,43 % 0,20% 0,00% 516.872,09          48.421.729,34          1,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 1,47% -0,11% 6,96% 107,60% 1,65 % 0,40% 0,00% 3.718.575,87       256.234.302,83        6,24%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -3,13% -0,11% -0,05% -0,75% 5,11 % 0,20% 0,00% 54.030,12-            37.113.926,58          0,90%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -3,01% -0,11% -0,16% -2,52% 5,14 % 0,20% 0,00% 47.989,53-            30.763.537,20          0,75%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -2,94% -0,11% -0,10% -1,49% 5,11 % 0,20% 0,00% 79.633,15-            51.613.275,30          1,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,05% -0,11% 6,58% 101,76% 2,62 % 0,20% 0,00% 67.128,74            141.062.592,60        3,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,11% -0,11% 5,99% 92,52% 2,82 % 0,20% 0,00% 196.373,38-          180.375.338,77        4,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I 0,00% -0,11% 6,51% 100,56% 2,62 % 0,18% 0,00% 10.308,30-            228.084.001,89        5,56%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA 1,37% -0,11% 3,95% 60,99% 5,84 % 0,30% 0,00% 502.882,10          37.121.401,16          0,90%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA 1,37% -0,11% 3,24% 50,10% 6,14 % 0,50% 0,00% 536.476,76          39.678.137,74          0,97%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA 1,21% -0,11% 4,73% 73,15% 2,37 % 0,80% 0,00% 305.244,15          25.495.116,55          0,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 0,61% -0,11% 6,77% 104,59% 1,40 % 0,40% 0,00% 1.652.321,28       272.514.673,50        6,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP 0,64% -0,11% 6,98% 107,87% 1,94 % 0,50% 20,00% 709.604,35          111.127.006,47        2,71%
Art. 7º,  III,  "a" - FI RENDA FIXA 13.572.892,25    1.047.042.985,72    25,51%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP 1,18% -0,11% 4,49% 69,37% 5,53 % 0,20 % 0,00 % 3.930.287,52       279.371.692,25        6,81%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP 0,51% -0,11% 5,77% 89,12% 3,77 % 0,50 % 0,00 % 138.566,74          27.412.507,01          0,67%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA 1,10% -0,11% 3,83% 59,13% 6,10 % 0,30 % 20,00 % 814.685,94          -                            0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 1,18% -0,11% 7,90% 122,08% 0,16 % 0,20 % 0,00 % 6.495.437,37       555.418.572,81        13,53%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA 1,29% -0,11% 7,63% 117,98% 0,91 % 0,40 % 0,00 % 1.008.695,32       52.359.284,48          1,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC 0,90% -0,11% 7,77% 120,04% 0,77 % 0,50 % 20,00 % 1.163.885,19       130.723.901,72        3,19%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 1,23% -0,11% 6,30% 97,44% 0,17 % 0,20 % 0,00 % 21.334,15            1.757.027,46            0,04%
Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior 6.542,52-             2.137.887,63           0,05%
BBIF MASTER FIDC LP -0,31% -0,11% -4,97% -76,82% 1,53 % 0,23 % 0,00 % 6.542,52-              2.137.887,63            0,05%
Art. 7º, V, "b" 245.842,90         19.850.478,85         0,48%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RF CP LP 1,25% -0,11% 6,57% 101,58% 0,23 % 0,30 % 20,00 % 245.842,90          19.850.478,85          0,48%
TOTAL RENDA FIXA 23.015.073,13     3.051.562.321,99     74,36%

Rendimento R$FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA PL (R$)

 * A meta foi negativa em virtude da deflação ocorrida em Agosto 

% CARTEIRA
AGOSTO ANO
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Tabela 5: carteira de investimentos – fUNPrEV – renda Variável – agosto 2022

VOL Taxa Taxa
TIR META* TIR TIR/META 12 meses Adm Performance

Art. 8º, inciso I - FI Ações 34.152.515,64    540.784.915,23       13,18%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 6,35% -0,11% 5,45% 84,17% 20,02 % 1,50 % 0,00 % 856.406,63          14.332.696,43          0,35%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES 6,15% -0,11% 4,60% 71,14% 20,03 % 0,50 % 0,00 % 128.608,01          2.220.613,19            0,05%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES 6,83% -0,11% 3,44% 53,16% 17,76 % 2,00 % 20,00 % 89.199,84            1.394.327,73            0,03%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 6,36% -0,11% 8,49% 131,26% 19,73 % 2,00 % 20,00 % 210.271,63          3.516.883,07            0,09%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 6,86% -0,11% -4,76% -73,51% 26,73 % 2,00 % 20,00 % 306.680,96          4.780.380,49            0,12%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES 6,88% -0,11% -1,45% -22,35% 25,13 % 1,50 % 0,00 % 1.172.754,52       18.213.885,56          0,44%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES 8,78% -0,11% 11,81% 182,58% 20,85 % 2,00 % 20,00 % 302.371,29          3.745.495,03            0,09%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 5,74% -0,11% -0,42% -6,55% 25,22 % 3,00 % 0,00 % 4.846.691,74       89.315.330,97          2,18%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES 6,40% -0,11% 7,60% 117,49% 17,58 % 1,50 % 0,00 % 160.834,08          2.674.897,87            0,07%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 6,54% -0,11% 3,13% 48,42% 18,86 % 1,90 % 20,00 % 2.399.458,49       39.099.053,13          0,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES 6,84% -0,11% 1,37% 21,12% 22,07 % 0,80 % 10,00 % 1.900.842,01       29.693.147,61          0,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES 7,53% -0,11% 1,88% 28,98% 22,04 % 2,00 % 20,00 % 5.212.516,30       74.479.469,27          1,81%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES 5,90% -0,11% 0,94% 14,46% 21,85 % 1,97 % 20,00 % 2.857.137,55       51.285.026,46          1,25%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES 6,81% -0,11% 6,01% 92,96% 17,72 % 0,97 % 20,00 % 1.431.648,13       22.463.647,03          0,55%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES 5,97% -0,11% -3,19% -49,26% 16,88 % 2,00 % 20,00 % 1.744.948,53       30.957.627,97          0,75%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES 6,77% -0,11% -0,96% -14,88% 25,63 % 2,00 % 0,00 % 920.964,09          14.518.151,89          0,35%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES 7,23% -0,11% 1,09% 16,86% 21,93 % 1,90 % 20,00 % 2.831.531,45       41.991.071,73          1,02%
OCCAM FIC AÇÕES 7,11% -0,11% 6,31% 97,46% 18,81 % 2,00 % 20,00 % 1.434.977,83       21.628.401,76          0,53%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES 5,73% -0,11% 2,04% 31,46% 19,50 % 1,00 % 20,00 % 2.144.157,70       39.580.581,23          0,96%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES 10,10% -0,11% -0,98% -15,13% 30,75 % 2,00 % 20,00 % 3.200.514,85       34.894.226,80          0,85%
TOTAL RENDA VARIÁVEL 34.152.515,64    540.784.915,23       13,18%

 * A meta foi negativa em virtude da deflação ocorrida em agosto 

ANO
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL % CARTEIRA

AGOSTO
Rendimento R$ PL (R$)

Tabela 6: carteira de investimentos – fUNPrEV – investimento no Exterior, Estruturado e Total fUNPrEV – agosto 2022
VOL Taxa Taxa

TIR META* TIR TIR/META 12 meses Adm Performance
Art. 9º, inciso II - FI Investimento no Exterior 656.830,84-         52.477.891,22         1,28%
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO -1,49% -0,11% -13,98% -216,02% 14,54 % 1,00 % 10,00 % 118.377,42-          7.809.929,76            0,19%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO1,31% -0,11% -14,23% -219,98% 12,29 % 0,10 % 0,00 % 300.696,09          23.221.476,34          0,57%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES-3,77% -0,11% -24,46% -378,08% 27,45 % 1,00 % 0,00 % 839.149,51-          21.446.485,12          0,52%
Art. 9º, inciso III - FI Ações BDR Nível I 4.830.210,09-      113.148.021,70       2,76%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I -3,92% -0,11% -25,19% -389,38% 22,39 % 0,70 % 0,00 % 3.109.561,75-       76.315.017,83          1,86%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I -4,46% -0,11% -33,57% -518,79% 26,24 % 1,50 % 0,00 % 1.720.648,34-       36.833.003,87          0,90%
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (5.487.040,93)     165.625.912,92       4,04%

VOL Taxa Taxa
TIR META* TIR TIR/META 12 meses Adm Performance

Art. 10º, inciso I - FI ou FIC Multmercado 647.363,28-         265.487.562,44       6,47%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO -3,18% -0,11% -12,06% -186,34% 20,83 % 0,50 % 0,00 % 772.773,46-          23.516.812,54          0,57%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO -3,22% -0,11% -12,19% -188,42% 21,03 % 1,00 % 0,00 % 1.528.486,82-       46.012.990,68          1,12%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO 0,20% -0,11% 7,50% 115,91% 2,04 % 0,96 % 20,00 % 76.095,00            37.912.975,25          0,92%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO 1,43% -0,11% 7,83% 121,01% 1,44 % 0,50 % 20,00 % 108.132,25          7.645.230,40            0,19%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 2,21% -0,11% 7,59% 117,31% 3,26 % 0,50 % 0,00 % 2.550.036,45       117.790.700,46        2,87%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO -3,21% -0,11% -12,18% -188,29% 21,03 % 0,80 % 0,00 % 1.080.366,71-       32.608.853,11          0,79%
Art. 10º, inciso II - FI Participações 630.575,99         80.267.871,34         1,96%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP* -23,27% -0,11% -90,42% -1397,54% 90,99 % 2,00 % 20,00 % 53.141,79-            896.998,13               0,02%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP 0,87% -0,11% 5,43% 83,88% 56,66 % 2,00 % 20,00 % 683.717,78          79.370.873,21          1,93%
TOTAL ESTRUTURADOS 16.787,29-            345.755.433,78       8,43%
TOTAL FUNPREV 0,99% -0,11% 3,18% 49,19% 51.663.760,55    4.103.728.583,93    100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 156.354.326,27       
TOTAL GERAL 4.260.082.910,20    

* A meta em Agosto foi negativa devido a deflação do IPCA (-0,36%)

% CARTEIRA

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
AGOSTO ANO

Rendimento R$ PL (R$) % CARTEIRA

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ESTRUTURADOS
AGOSTO ANO

Rendimento R$ PL (R$)

fUNdo ESTrESSado
o iGEPrEV possui apenas 01(um) fundo estressado na carteira fUNPrEV – fidc BBif MaSTEr.

ago/22
FIDC BBIF MASTER Valor

APLICAÇÃO 12.000.000,00    
Quant. Cotas 107,16                
VALOR REAL(EXTRATO) 2.137.887,63      
VALOR ATUALIZADO (IPCA + 8,5%) 55.742.400,00        
RETORNO NO MËS (%) -0,31%
RETORNO NO MËS ($) 6.542,52-             
PATRIMÔNIO DO FUNDO 27.893.710,54    
VARIAÇÃO(atualizado - Valor Real) 53.604.512,37-    



diário oficial Nº 35.145  19Sexta-feira, 07 DE OUTUBRO DE 2022

2.5. EVolUÇÃo da carTEira fUNPrEV
Gráfico 4: Evolução do Patrimônio Líquido – FUNPREV – Janeiro 2022 a 
agosto 2022.

Gráfico 5: Evolução do Rendimento – FUNPREV – Janeiro/2022 a Agosto 
2022

2.6. carTEira fiNaNPrEV
2.6.1. coMPoSiÇÃo Por fUNdoS dE iNVESTiMENToS E lfT
Tabela 7: carteira de investimentos – fiNaNPrEV – agosto 2022

VOL Taxa Taxa
TIR META TIR TIR/META 12 meses Adm Performance

Art. 7º, inciso I, alínea "b"  FI 100% Títulos Públicos 20.084,44R$         16.578.246,18R$     4,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP -0,11% -0,11% 5,99% 87,33% 2,82 % 0,20 % 0,00 % 12.243,87-R$          11.246.390,46R$      3,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 0,61% -0,11% 6,77% 98,72% 1,40 % 0,40 % 0,00 % 32.328,31R$          5.331.855,72R$        1,52%
Art. 7º, inciso II. 978.275,61R$       23.744.122,82R$     6,75%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS * * * * * 978.275,61R$        23.744.122,82R$      6,75%
Art. 7º, inciso III, alínea "a" - Limite % RPPS até 60%- Limite 5 PL até 15% 2.905.370,78R$   267.888.090,83R$  76,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 1,18% -0,11% 7,90% 115,23% 0,16 % 0,20 % 0,00 % 22.523,96R$          1.926.002,19R$        0,55%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA 1,29% -0,11% 7,63% 111,36% 0,91 % 0,40 % 0,00 % 577.894,66R$        45.540.109,51R$      12,95%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 0,10% -0,11% 0,10% 1,50% 0,16 % 0,20 % 0,00 % 23.868,09R$          23.176.102,38R$      6,59%
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP 1,21% -0,11% 6,98% 101,81% 1,19 % 0,50 % 20,00 % 191.179,63R$        15.958.011,02R$      4,54%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,17% -0,11% 7,85% 114,50% 0,17 % 0,20 % 0,00 % 226.991,58R$        19.557.871,18R$      5,56%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 1,21% -0,11% 8,14% 118,82% 0,16 % 0,20 % 0,00 % 258.238,69R$        21.607.472,33R$      6,15%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA 0,98% -0,11% 6,01% 87,70% 1,30 % 0,40 % 0,00 % 374.798,13R$        38.441.026,07R$      10,93%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA 1,21% -0,11% 8,00% 116,76% 0,25 % 0,30 % 0,00 % 339.130,50R$        28.321.909,09R$      8,06%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 1,23% -0,11% 7,97% 116,21% 0,17 % 0,20 % 0,00 % 890.745,55R$        73.359.587,06R$      20,87%
Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Limite % RPPS até 40% - Limite % PL de 15% 514.289,51R$       43.330.709,37R$     12,33%
BTG PACTUAL YIELD FI RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO 1,20% -0,11% 8,17% 119,15% 0,17 % 0,30 % 0,00 % 514.289,51R$        43.330.709,37R$      12,33%

TOTAL FINANPREV 1,13% -0,11% 7,53% 116,42% 4.418.020,34R$   351.541.169,20R$  100,00%
FONTE: NUGIN/IGEPREV

OBSERVAÇÃO: 
 1) Não foi calculada a Taxa de Retorno e Volatilidade das operações compromissadas em virtude dessa aplicação ser de curtissimo prazo(1 mês).
2) Nessa planilha não considerar informações do SPSM
3)  A meta em AGOSTO foi negativa devido a deflação do IPCA (-0,36%)
4) O fundo Santander Institucional premium entrou na carteira no dia 29/08/2022

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA  Rendimento R$ PL (R$) % CARTEIRA
AGOSTO ANO

2.6.2. EVolUÇÃo da carTEira fiNaNPrEV
Gráfico 6: Evolução do Patrimônio Líquido - FINANPREV (Fundos + LFT) – 
Janeiro/2022 a agosto/2022

Gráfico 7: Evolução do Rendimento do FINANPREV (Fundos + LFT) – Janei-
ro/2022 a agosto/2022

3. TaXa dE adMiNiSTraÇÃo
a taxa de administração é a taxa de manutenção para atender as despesas 
administrativas do igeprev/Pa. Ela é custeada exclusivamente pelos recur-
sos provenientes da arrecadação previdenciária do fUNPrEV. Nos casos 
em que a arrecadação não cobre a taxa de administração, é solicitado o 
resgate dos recursos capitalizados nos fundos de investimentos da carteira 
fUNPrEV.
Para custear as despesas administrativas de agosto de 2022, foram utiliza-
das as receitas arrecadadas do fUNPrEV diretamente pelo setor de arreca-
dação mais o valor de r$ 5.800.000,00, recurso resgatado dos fundos de 
investimentos da carteira fUNPrEV. 
No ano já foram resgatados dos fundos de investimentos da carteira 
fUNPrEV e repassado para o pagamento das despesas do igeprev o valor 
de r$ 47.291.875,18 (quarenta e sete milhões, duzentos e noventa e um 
mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos). o valor total 
utilizado para pagamento das despesas com taxa de administração está 
demonstrado no quadro abaixo.
 Tabela 8: recurso utilizado para a taxa de administração

MÊS
Resgatado dos fundos 
de investimentos do 

FUNPREV

Proveniente da 
Receita Arrecadada 

do FUNPREV
Total

JANEIRO R$ 4.300.000,00 R$ 7.500.000,00 R$ 11.800.000,00
FEVEREIRO R$ 0,00 R$ 9.000.000,00 R$ 9.000.000,00
MARÇO R$ 14.000.000,00 R$ 7.000.000,00 R$ 21.000.000,00
ABRIL R$ 0,00 R$ 8.000.000,00 R$ 8.000.000,00
MAIO R$ 6.000.000,00 R$ 8.031.675,91 R$ 14.031.675,91
JUNHO R$ 8.500.000,00 R$ 10.269.148,19 R$ 18.769.148,19
JULHO R$ 8.691.875,18 R$ 10.495.937,61 R$ 19.187.812,79
AGOSTO R$ 5.800.000,00 R$ 10.721.384,08 R$ 16.521.384,08
TOTAL R$ 47.291.875,18 R$ 71.018.145,79 R$ 118.310.020,97
Fonte: Nugin/Coaf

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

4. TraNSfErÊNcia fUNPrEV Para fiNaNPrEV – lEi coMPlEMENTar 
115/2017 E 125/2019.

Tabela 9: Transferência fUNPrEV para fiNaNPrEV – 2016 a 2022

PERÍODO DESCRIÇÃO VALOR
2016 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2016 652.065.924,15R$        
2017 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2017 576.435.802,81R$        
2018 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2018 411.344.663,66R$        
2019 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2019 629.863.135,36R$        
2020 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2020 209.416.677,77R$        
2021 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2021 80.224.987,67R$          
2022 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2022 86.091.758,47R$          

TOTAL R$ 2.645.442.949,89
Fonte: NUGIN

TRANSFERÊNCIAS FUNPREV PARA O FINANPREV

Para atendimento da lei complementar 115/2017, alterada pela 
125/2019, já foram transferidos do funprev para o finanprev o valor de r$ 
2.645.442.949,89 no período de 2016 até agosto de 2022. 

                    Tabela 10: compensação

Meses Rendimento 
mensal

Compensação Saldo a transferir* Saldo a 
compensar

jan/21 18.759.789,79-   -                         18.759.789,79-   
fev/21 21.008.057,53-   -                         39.767.847,32-   
mar/21 16.125.109,46   16.125.109,46 -                         23.642.737,85-   
abr/21 46.948.066,10   23.642.737,85 23.305.328,25        -                    
mai/21 48.433.004,41   48.433.004,41        -                    
jun/21 8.486.655,01     8.486.655,01          -                    
jul/21 20.997.495,57-   -                         20.997.495,57-   
ago/21 33.103.462,65-   54.100.958,22-   
set/21 38.687.337,67-   92.788.295,90-   
out/21 67.201.357,91-   159.989.653,81- 
nov/21 40.505.761,99   40.505.761,99 119.483.891,81- 
dez/21 37.122.470,79   37.122.470,79 82.361.421,02-   
jan/22 10.806.719,09   10.806.719,09 71.554.701,93-   
fev/22 23.197.325,57   23.197.325,57 48.357.376,37-   
mar/22 94.353.777,88   48.357.376,37 45.996.401,51        -                    
abr/22 42.852.521,90-   42.852.521,90-   
mai/22 30.165.767,52   30.165.767,52 12.686.754,38-   
jun/22 59.773.064,61-   72.459.818,99-   
jul/22 60.891.415,40   60.891.415,40 11.568.403,59-   
ago/22 51.663.760,55   11.568.403,59 40.095.356,96        -                    
Total 

*O saldo é transferido no mês subsequente
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5. PolÍTica dE iNVESTiMENTo 2022.
 considerando as alterações trazidas pela resolução 4.963/2021, que pas-
sou a vigorar a partir de 03/01/2022. 
considerando que as estratégias adotadas na execução da carteira de in-
vestimento devem atender aos limites mínimos e máximos propostos para 
a Política de investimentos 2022.
Na tabela 10, observamos que os investimentos da carteira estão dentro 
dos limites mínimos e máximos propostos para a Política de investimen-
tos 2022, no entanto é necessário realizar realocações visando atender as 
estratégias-alvo.
Tabela 11: distribuição e Enquadramento dos investimentos iGEPrEV/Pa 
(FUNPREV+FINANPREV+SPSM) – Agosto/2022

Artigo Tipo de Ativo Valor (R$) Carteira 
%

Limite 
Inferior

Estratégia 
Alvo

Limite 
Superior

Limite 
Legal

Renda Fixa 3.405.601.295,64           76,40% 70,05% 100%
Art. 7º, I, "a" Títulos Públicos de Emissão do TN (SELIC)               263.107.382,63 5,90% 0,00% 20,00% 40,00% 100,00%
Art. 7º, I, "b" Fundos RF 100% Títulos Públicos 1.736.001.833,34           38,94% 0,00% 30,00% 55,00% 100,00%
Art. 7º, II Operações Compromissadas 26.241.927,27                0,59% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00%
Art. 7º, III "a" Fundos de Renda Fixa 1.314.931.076,55           29,50% 0,00% 18,00% 40,00%
Art. 7º, V "a" FIDC Cota Senior 2.137.887,63                  0,05% 0,00% 0,05% 1,00% 10,00%
Art. 7º, V "b" Fundos de Crédito Privado 63.181.188,22                1,42% 0,00% 2,00% 5,00% 10,00%

Renda Variável 540.784.915,23              12,13% 12,50% 40%
Art. 8º, I Fundos de Ações 540.784.915,23              12,13% 0,00% 12,50% 20,00% 40,00%

Exterior 165.625.912,92              3,72% 8,95% 10%
Art. 9º, II Fic - Aberto- Investimento no Exterior 52.477.891,22                1,18% 0,00% 6,45% 10,00% 10,00%
Art. 9º, III Fundos de Ações - BDR Nível I 113.148.021,70              2,54% 0,00% 2,50% 10,00% 10,00%

Estruturados 345.755.433,78              7,76% 8,50% 20%
Art. 10º, I Fundos Multimercados 265.487.562,44              5,96% 0,0% 5,00% 10,00% 10,0%
Art. 10º, II Fundos de Participações (FIP) 80.267.871,34                1,80% 0,0% 3,50% 5,00% 5,0%
Total da Carteira 4.457.767.557,57R$       100,00% 100,00%
Disponibilidade Financeira 417.278.776,09R$          
Total Geral 4.875.046.333,66R$       

Fonte: NUGIN/IGEPREV

70,00%

6. rESUMo do cENário EcoNÔMico – aGoSTo 2022
Tabela 12: resumo do cenário Econômico – agosto 2022

Gráfi co 8: Trajetória da taxa SELIC

Gráfi co 9: Meta de Infl ação e IPCA acumulado 12 mesesGráfi co 9: Meta de Infl ação e IPCA acumulado 12 meses

Gráfi co 10: Desempenho dos Benchmarks de Renda Fixa - Ago/ 2022

Gráfi co 11: Desempenho dos Benchmarks de Renda Fixa – Ano 2022

Gráfi co 12: Desempenho dos Benchmarks de Renda Variável – Ago/2022Gráfi co 12: Desempenho dos Benchmarks de Renda Variável – Ago/2022

Gráfi co 13: Desempenho dos Benchmarks de Renda Variável – Ano 2022Gráfi co 13: Desempenho dos Benchmarks de Renda Variável – Ano 2022

Gráfi co 14: Desempenho dos Benchmarks de Investimentos no Exterior – 
ago/2022
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Gráfi co 15: Desempenho dos Benchmarks de Investimentos no Exterior – 
ano 2022

7. dESEMPENHo da carTEira dE iNVESTiMENTo fUNPrEV
A meta atuarial do FUNPREV é de IPCA+3%. O desempenho do fundo no 
mês de agosto e no ano.
Gráfi co 16: Retorno da carteira FUNPREV em relação à Meta Atuarial

o desempenho da carteira fUNPrEV em agosto foi de 0,99% para uma 
meta de -0,11%, com esse desempenho foi possível o cumprimento da 
meta atuarial do mês. No ano, a continuidade da escala infl acionária glo-
bal, com efeitos expressivos no Brasil, e o desempenho positivo da bolsa 
no Brasil e negativo no Exterior prossegue mantendo o desempenho do 
fUNPrEV, de 3,18% em 2022 está abaixo da meta atuarial do ano, que 
está em 6,47%.
o mês de agosto foi marcado pela observação do mercado de uma escala-
da de juros por parte do Banco central norte americano para a contenção 
da escalada infl acionária nos EUA, o que impulsionou uma baixa generaliza 
dos ativos de risco globais. No Brasil, a percepção de uma chegada da 
proximidade do fi m do ciclo de aperto monetário auxiliou na melhora da 
Bolsa e da renda fixa, o que contribuiu para o resultado positivo do mês. 
Ratifi cando a tese de que nosso país está posicionado em outra fase do 
ciclo econômico.
Gráfi co 17: Contribuição ao Retorno – Estratégia e FUNPREV (Agosto 2022)

fonte: Bloomberg/NUGiN.
Em termos de contribuições das Estratégias para o resultado do fUNPrEV, 
observamos que renda fixa agregou 0,37% no mês e 4,61% no ano, a 
renda Variável contribuiu com 0,78% no mês e 0,13% no ano, seguido 
pelo Exterior com contribuição de -0,13% mês e -1,37% ano e do Estru-
turado que contribuiu com -0,02% no mês e -0,19% no ano. o Exterior 
se mantém na liderança do detrator de performance do fUNPrEV no ano.
os detalhes do desempenho da carteira fUNPrEV em agosto e em 2022, 
por Estratégia e benchmark, pode ser visualizado abaixo:
Tabela 13: retorno e contribuição – Estratégia, Benchmark e fUNPrEV 
(agosto e 2022)(agosto e 2022)

fonte: Bloomberg/NUGiN. contribuição apresenta retornos aproximados.
A escalada da infl ação global resultante dos efeitos da normalização pós
-pandemia infl uenciaram no não atendimento da meta atuarial em 12 e 24 
meses. o portfólio fUNPrEV está sendo sempre em estudo para adapta-lo 
para as condições de mercado e perspetivas futuras dos ativos fi nanceiros.
8. GErENciaMENTo dE riSco
8.1. riSco dE MErcado
os parâmetros de risco de mercado da carteira de investimentos fUNPrEV são:
Tabela 14: indicadores de risco: Volatilidade, Var e drawdown – Estraté-
gia e fUNPrEV

ago/22 2022
Renda Fixa 74,45% 6,99% 3,23% -0,74% -0,74%
Renda Variável 12,95% 22,83% 9,82% -3,09% -20,80%
Estruturado 4,14% 13,17% 6,27% -2,16% -8,30%
Exterior 8,39% 20,55% 10,07% -7,79% -32,50%
FUNPREV 100,00% 7,06% 3,26% -1,32% -2,61%

Drawdown 
VaRVol 12m%

fonte: Bloomberg/NUGiN

Tabela 15: Teste de Estresse - Estratégia e fUNPrEV
Teste de Estresse Renda FixaRenda Variável Estruturado Exterior FUNPREV

Alta do mercado de ações em 2009 -0,49% 35,59% 19,13% 17,06% 6,64%
Ações em alta de 10% 0,14% 12,08% 5,19% 8,62% 2,48%
Alta de 10% do EUR vs. USD 0,35% 6,84% 3,32% -0,17% 1,44%
Terremoto do Japão em mar 2011 0,98% -0,11% 0,44% -2,71% 0,65%
Crise financeira da Grécia 2015 0,98% -3,82% -0,66% -0,86% 0,13%
Choque do Petróleo da Líbia Fev 2011 0,21% -0,24% 0,21% -1,92% 0,06%
Queda do preço do Petróleo Mai 2010 0,76% -9,70% -3,64% -3,27% -1,15%
Queda 10% EUR vs. USD -0,25% -6,84% -3,30% 0,17% -1,36%
Crise da dívida e Downgrade do EUA 2011 2,01% -16,98% -7,23% -12,87% -1,87%
Ações em queda de 10% -0,10% -12,08% -5,18% -8,62% -2,45%
Falência do banco Lehman 2008 -0,81% -22,11% -10,25% -8,23% -4,72%
Crise financeira da Rússia 2008 1,52% -41,19% -18,28% -19,26% -6,62%

fonte: Bloomberg/NUGiN.
 diante dos parâmetros de risco de mercado observados, destacamos que 
o fUNPrEV encontra-se dentro do limite esperado pelas métricas de mer-
cado. o drawndown máximo do fUNPrEV de -2,61% em 2022 encontra-se 
dentro do limite de risco (Var) de 3,26% para o ano. além disso, todas as 
estratégias de investimentos mantiveram-se dentro do patamar de risco 
no mês de agosto.
8.2. riSco E rETorNo doS fUNdoS dE iNVESTiMENToS crEdENcia-
doS JUNTo ao iGEPrEV.
o estudo técnico de análise de risco e retorno dos fundos de investimentos 
devidamente credenciados é apresentado através do “relatório Mensal de 
avaliação de fundos de investimentos”. 
Este relatório serve como suporte para a tomada de decisão da diretoria 
Executiva do iGEPrEV – dirEX em relação às recomendações de movi-
mentação fi nanceira dos fundos de investimentos proposta pela área téc-
nica do iGEPrEV.
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8.3. riSco dE crÉdiTo
Na carteira fUNPrEV existem 7 fundos com recursos investidos no Brasil 
(com patrimônio equivalente a 27,53% dos recursos da carteira fUNPrEV) 
que possuem, entre suas estratégias, ativos de crédito privado (títulos 
privados, debêntures, direitos creditórios, etc.). Em termos agregados, os 
ativos de crédito privado representam 32,22% do patrimônio destes 7 fun-
dos. Em síntese, a carteira fUNPrEV possui 8,88% do seu patrimônio de 
ativos de crédito privado.
os parâmetros de risco de crédito da carteira de investimentos fUNPrEV são:
Tabela 16: rating de risco dos ativos de crédito privado – fUNPrEV
rating de crédito  ago/22

Rating AAA 71,46%
Rating AA 17,18%
Rating A 4,16%
Rating BBB 0,07%
Rating B 0,22%
Outros 6,91%
total 100%

fonte: Quantumaxis. competência de mai/2022, última carteira com da-
dos abertos na cVM.
 
diante dos parâmetros de risco de crédito observados, destacamos que o 
fUNPrEV encontra-se dentro do limite esperado pelas métricas de mer-
cado. destaca-se que 92,79% dos ativos de crédito privado do fUNPrEV 
possuem rating a (aaa, aa ou a), demostrando uma robusta qualidade de 
ativos. os ativos de crédito privado no Brasil encontram-se em uma fase 
favorável do ciclo de mercado.
8.4. riSco dE liQUidEZ
os parâmetros de risco de liquidez da carteira de investimentos fUNPrEV 
são:
Gráfico 19: Liquidez da carteira - FUNPREV

fonte: Bloomberg/NUGiN.
diante dos parâmetros de risco de liquidez observados, destacamos que 
o fUNPrEV encontra-se em patamar confortável de liquidez, em razão do 
fundo possuir um passivo de longo prazo, alta liquidez de curtíssimo prazo 
(66,62%) e respeitar os parâmetros de passivo atuarial. a lei complemen-
tar n°125/2019, no entanto, exige a manutenção de liquidez elevada para 
transferência dos rendimentos do fUNPrEV ao fiNaNPrEV, fator que pode 
restringir a gestão de um fundo previdenciário de longo prazo.
com o avanço na compra de títulos públicos federais marcados na curva, 
a liquidez do fUNPrEV será reduzida, com títulos com vencimentos longo 
entrando na carteira, como o Tesouro Inflação 2055.
8.5. riSco oPEracioNal
Seguindo os procedimentos e processos definidos no Manual de Gestão de 
investimentos, informamos que no mês de agosto de 2022 não foi consta-
tado nenhuma ocorrência de eventos com risco operacional, decorrente de 
falhas de caráter humano ou tecnológico, com potencial de perda à carteira 
de investimentos.
8.6. riSco lEGal
durante o mês analisado, não foram observados eventos relevantes das 
instituições financeiras credenciadas ao IGEPREV que poderia afetar nega-
tivamente a imagem do instituto.
considerando as normativas da resolução cMN 4.963/2021, o NUGiN 
realiza o monitoramento periódico da carteira a fim de garantir que os 
investimentos do rPPS estejam enquadrados conforme os limites estabe-
lecidos. Neste sentido prossegue o desenquadramento passivo de 3 (três) 
fundos pertencentes a carteira fUNPrEV. os referidos desenquadramentos 
foram decorrentes de situações involutárias1, conforme art. 27 da res. 
4.963/2021. 
 além disto, o iGEPrEV possui um fundo estressado, fidc BBif Master na 
carteira. Este fundo está em processo de reestruturação dos seus ativos.
contingência: 
• Processo judicial para reaver o valor investido no FIDC BBIF Master.
• Enquandramento dos fundos que sofreram desenquadramento involu-
tário.
9. ParEcEr TÉcNico NUGiN
o parecer técnico do NUGiN refere-se à avaliação da área técnica sobre 
os fatores que impactam a gestão de investimentos dos fundos previden-
ciários, bem como, proposições de futuras realocações estratégicas nos 
portfólios gerenciados.
Para fins de atendimento da Política de Investimento 2022, o NUGIN pro-
duziu uma avaliação crítica do desempenho da carteira, seu histórico e sua 
atual configuração, ponderando os fatos recentes e apresentando estudos 
para recomposição do portfólio visando o cumprimento da meta atuarial.

1  Conforme a legislação 4.963/2021, art. 27 §1, dentre as situações involuntárias considera-
das, os desequadramento passivos da carteira FUNPREV ocorreram devido: i) resgate de cotas 
de fundos de investimento por outro cotista, nos quais o regime próprio de previdência social 
não efetue novos aportes; ii) valorização ou desvalorização de ativos financeiros do regime 
próprio de previdência social.

9.1. HiSTÓrico rEcENTE
O desempenho histórico do FUNPREV, do CDI, da inflação e da meta atua-
rial em um longo ciclo de mercado (2016-2022) encontra-se abaixo:
Gráfico 20: Retorno Anual da Carteira FUNPREV (TIR) x Meta Atuarial e 
cdi (2016-2022).

fonte: NUGiN.
destaca-se o desempenho do fUNPrEV acima da meta atuarial em diver-
sos períodos. Somente com a intensa escalada inflacionária pós pandemia, 
que ocasionou um impacto profundo no mercado financeiro, é que obser-
vamos um desvio da trajetória histórica de ganhos reais recorrentes da 
estratégia do fundo previdenciário. 
Gráfico 21: Acumulado do Retorno Carteira FUNPREV (TIR), Meta Atuarial 
e cdi (2016-2022).

fonte: NUGiN.
Evidencia-se que o retorno acumulado do fUNPrEV de 2016 a 2022 en-
contra-se em linha com a meta atuarial. constata-se ainda que apesar da 
SElic e do cdi encontrarem-se atualmente em patamar em linha com a 
meta atuarial, uma avaliação de longo prazo demonstra que indexar inte-
gralmente a carteira a esta estratégia impossibilitaria o cumprimento da 
meta em algumas janelas de tempo.
assim, se faz necessária a contínua defesa de um portfólio balanceado 
para cumprimento da meta em diversos ciclos de mercado, uma vez que 
a diversificação de um investidor institucional demanda gestão ativa para 
captura de prêmios em diferentes classes de ativos, estratégias, geografias 
e moedas.
9.2. aValiaÇÃo do cENário aTUal
a rapidez de mudança nos ciclos econômicos foi um dos principais pontos 
elencados na Política de investimentos de 2022. diante disto, a possibili-
dade aventada de que o processo inflacionário em curso poderia se agravar 
e ensejar um encurtamento mais incisivo da política monetária global se 
concretizou (cenário adverso para ativos de risco globais). 
os eventos recentes, os quais sejam a saída da pandemia do cononavírus, 
a política de covid 0 da china, a guerra entre rússia e Ucrânia, forte vola-
tilidade e elevação de juros globais, desarranjando as cadeias produtivas 
globais, entre outros, impactaram em uma desaceleração da economia glo-
bal, com inflação pressionada e incerteza elevada. 
Na produção de estratégia de investimentos, o NUGiN utiliza como base 
projeções de mercado, análises do cenário econômico e das perspetiva dos 
ativos financeiros. Entre estes estudos, utiliza-se o boletim FOCUS pro-
duzido pelo Banco central Brasileiro. Neste boletim semanal, estes riscos 
citados acima são sintetizados nas projeções do mercado brasileiro para os 
índices de Inflação (IPCA), PIB, Dólar e SELIC).
Podemos evidenciar nos boletins focUS utilizado na produção da Política 
de investimentos de 2021 (outubro/20), na Política de investimentos de 
2022 (setembro/21) e no boletim mais atual (agosto/22) esta rapidez de 
mudança nos cenários e nos ciclos econômicos, uma constante dos últimos 
três anos. com isto, as estratégias de investimentos precisam ser adapta-
das a cada momento.
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Tabela 17: Boletim focus – Expectativas de Mercado – 30 de outubro de 
2020, 24 de setembro de 2021 e 26 de agosto de 2022.

Indicador 2020 2021 2022 2023
IPCA 3,02 3,11 3,50 3,25
SELIC 2,00 2,75 4,50 6,00
PIB -4,81 3,34 2,50 2,50
Câmbio 5,45 5,20 5,00 4,96

Indicador 2021 2022 2023 2024
IPCA 8,45 4,12 3,25 3,00
SELIC 8,25 8,50 6,75 6,50
PIB 5,04 1,57 2,20 2,50
Câmbio 5,20 5,24 5,10 5,08

Indicador 2022 2023 2024 2025
IPCA 6,70 5,30 3,41 3,00
SELIC 13,75 11,00 8,00 7,50
PIB 2,10 0,37 1,80 2,00
Câmbio 5,20 5,20 5,10 5,17

Expectativa de Mercado - Out/2020

Expectativa de Mercado - Set/2021

Expectativa de Mercado - Ago/2022

fonte: Boletim focUS.
observando as expectativas do mercado, percebe-se que há disparidades 
na trajetória dos indicadores analisados em cada período. 
Em 2020 a expectativa era que o iPca de 2022 fechasse em 3,50%. Toda-
via, a previsão atual é que se encerre em 6,70%. Para a SElic, em 2020 
a previsão era de 4,50% pra 2022, atualmente encontra-se em 13,75%. 
a expectativa que permaneceram próximas são a do PiB que passou de 
2,50% para 2,10% e o câmbio era 5% e passou para 5,10%.
assim, as expectativas de mercado oscilam e as estratégias de investi-
mentos precisam ser adaptadas para terem maior desempenho possível 
para cada conjuntura, ajustando o retorno potencial e risco da carteira de 
investimentos do instituto. Em termos das propostas de alocações estraté-
gicas presentes na Política de investimentos de 2022, a visão síntese era:
1. reduzir renda fixa e migrar para Títulos Públicos direto. Estratégia que 
está sendo executada.
2. Aumentar Exterior e Estruturado para diversificação nacional e interna-
cional. Estratégia que está sendo mantida constante.
3. Manutenção da renda Variável e focar nos melhores gestores.
Em outras palavras, a carteira do instituto possuía mandato e margem 
para aplicar em renda Variável e Exterior, mas não executou em razão da 
incerteza elevada nesses mercados. os resultados, por prudência e pro-
teção, mostraram o acerto da decisão. a partir disto, o NUGiN buscará a 
continuidade dar diretrizes da Política de investimentos de 2022, porém 
adaptando a carteira ao cenário atual e com um perfil mais conservador. 
Em resumo, dado o ambiente externo adverso e volátil, a renda fixa é a 
estratégia que possui melhor combinação de risco e retorno, com Títulos 
Públicos com taxas acima da meta atuarial. desta forma, a recomendação 
é de aplicação até o limite máximo permitido pela Política 2022 e manuten-
ção da diversificação da Renda Variável e do Exterior para observar melhor 
momento de entrada para o longo prazo.
alteração de estratégia que contribuiria para um melhor desempenho do 
fUNPrEV para cumprimento da meta atuarial.
9.3. adaPTaÇÃo da ESTraTÉGia alVo
diante dos fatores apresentados, o NUGiN elaborou uma avaliação da atual 
carteira do iGEPrEV-Pa e das oportunidades de investimentos apresen-
tadas pela dinâmica dos ativos financeiros. Um estudo com objetivo de 
ajustar a carteira para o ano calendário de 2022. O NUGIN definiu como 
alocação estratégica mais adequada aos parâmetros de mercado atual o 
modelo descrito abaixo:
Tabela 18: Estratégia de alocação – fUNPrEV atual e alvo NUGiN.

Renda Fixa 74,45% ↑ 78,42% Qualificação da Renda Fixa: defesa da meta atuarial com menor volatilidade
Alocação Dinâmica 35,43% = 35,40%
  CDI Ativo 21,65% ↓ 16,65%
  CDI Referenciado 13,26% = 13,26%
  Crédito Privado 0,52% 2,00%
  Tesouro SELIC - 4,00%
Juro Nominal - 4,00%
  Tesouro Pré Fixado - 4,00%
Juro Real 39,02% 39,02%
  IDKA 2 4,35%
  IMA-B 5 14,30%
  IMA-B 12,38%
  Vértice 6,91%
  Tesouro Inflação 1,08% 39,02%

Renda Variável 12,95% = 12,95% Captura de oportunidade, com maior controle sobre custo, risco e liquidez
Bolsa Brasil 12,95%
  Livre 8,41%
  Ibovespa 1,66%
  Smallcaps 1,29%
  FoF 1,59%

Exterior 4,14% = 4,14% Diversificação no Exterior: defesa de tese estrutural, com posição defensiva
Alocação Dólar 3,03% 2,50%
   Bolsa S&P Dólar 2,84% 1,50%
   Multimercado Dólar 0,19% 1,00%
Alocação Hedge 1,11% 1,64%
   Bolsa S&P Hedge 0,55% 0,00%
   Multimercado Hedge 0,56% 1,50%

Estruturado 8,39% ↓ 4,49% Foco em Ativos Alternativos: consistência para o longo prazo
Multimercado Brasil 3,90% ↓ 0,00%
Multimercado CDI+S&P 2,57% 2,57%
Economia Real 1,92% 1,92%

FUNPREV 100,00% 100,00%

↓ Adaptação ao cenário econômico vigente, focando no controle de risco, mas mantendo 
posição esturtural de diversificação no exterior. Taxas de juros globais mais altas, risco de 
recessão e incertezas impõe necessidade de posição defensiva. Ajuste para uma composição 
com maior parcela de recursos em multimercados com dólar e hedge para a captura de 
prêmios e oportunidades táticas.

↑

Consolidação da estratégia de investimentos alternativos, com continuidade de  estudo 
ativos da economia real e realocação da parcela de Multimercado Brasil (em razão da baixa 
capacidade de agregar valor acima do CDI) para CDI e Multimercado Internacional.

=

↑

↑ A SELIC deve convergir para sua média histórica ao longo dos próximos 3 a 5 anos. Com isto, 
momento se torna atrativo para compra de Tesouro Pré fixado.

=
Opportunidade de taxas acima da meta atuarial com o Tesouro Inflação. Taticamente, é 
válido vincular parcela dos recursos a SELIC até a observação de melhores taxas conforme a 
evolução da conjuntura, sobretudo relativo ao risco fiscal.

0,00%

= 12,95%

Consolidação dos melhores gestores e busca por maior aderência ao Benchmark Ibovespa, 
reduzindo número de fundos e adicionando de ativos de baixo custo (ETF's). A materialização 
de cenários positivos (queda do juros SELIC, crescimento e fase distinta do ciclo econômico) 
pode gerar valor a carteira, adicionando ganhos de diversificação.

Estratégia Atual % Alvo % Racional

Elevar ativos CDI através da compra de Tesouro SELIC, gerando redução de custos e do risco 
de perda de aderência ao benchmark. A perspectiva de manutenção do CDI em patamar 
acima da meta ao longo de um período de 3 anos mantêm a estratégia atrativa.

fonte: NUGiN

Destaca-se que o ambiente econômico desafiador provoca a necessidade 
desta adaptação da estratégia de investimentos, com a busca por con-
solidação de ativos de retorno potencial atrativo e menor risco, custo e 
liquidez, como os Títulos públicos com taxas acima da meta atuarial (SE-
LIC, Pré-Fixado e Inflação) e de diversificação no mercado brasileiro e in-
ternacional.
o NUGiN elaborou um estudo de projeção dos impactos destas estratégias 
no resultado do fUNPrEV sob diversos cenários de mercado. 

Tabela 19: Estimativas de Inflação, Hipóteses de Retorno e Projeções de 
impacto das Estratégias alvo no fUNPrEV.

Pessimista Base Otimista
Estimativa Inflação 12 meses 6,50% 5,50% 3,50%
Projeção Meta Atuarial 9,69% 8,66% 6,60%

Hipóteses de Retorno
Estratégia Máximo Média + Média Média - Min

Renda Fixa 12,27% 12,27% 12,27% 12,27% 12,27%
Renda Variável 35,59% 18,17% -4,88% -12,56% -41,19%
Estruturado 19,13% 5,66% -1,69% -6,94% -18,28%
Exterior 17,06% 8,62% -2,67% -6,43% -19,26%

Projeção de contribuição
Estratégia Máximo Média + Média Média - Min

Renda Fixa 9,62% 9,62% 9,62% 9,62% 9,62%
Renda Variável 4,61% 2,35% -0,63% -1,63% -5,33%
Estruturado 0,79% 0,23% -0,07% -0,29% -0,76%
Exterior 0,77% 0,39% -0,12% -0,29% -0,86%

Estimativa Retorno FUNPREV 12 meses
Projeção FUNPREV 15,79% 12,59% 8,80% 7,42% 2,66%
Média Cenários FUNPREV 9,45%

fonte: NUGiN, com base no estudo de cenários de estresse da Bloomberg2.
assim, destaca-se a ampliação das possibilidades de cumprimento da meta 
sob diversos cenários possíveis com a implementação desta alteração 
estratégica. Um portfólio mais equilibrado, resiliente e com flexibilidade 
estratégia para diversos cenários econômicos e trajetórias de ativos fi-
nanceiros possíveis, com um melhor gerenciamento de risco e retorno do 
fUNPrEV.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 862358

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do 
Pará – iGePreV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Gover-
namental de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
considerando o que estabelece o art. 8 da Portaria MPS n.º 519, de 
24/08/2011.
rESolVE tornar público a íntegra do conteúdo do Boletim Previdenciário, 
referente ao MÊS dE aGoSTo dE 2022.
dadoS forNEcidoS PEla coordENadoria dE coNcESSÃo dE BENE-
fÍcioS - ccoB
dados somente do Executivo 
Benefícios concedidos

tiPo QUaNtitatiVo
aposentadoria 229

Pensão 169
reserva/reforma 112

total 510
 
coNTEÚdo do BolETiM PrEVidENciário 2022
dadoS forNEcidoS PEla coordENadoria dE arrEcadaÇÃo E fiSca-
liZaÇÃo – coaf – aGoSTo
Beneficiários e Segurados

TIPO

QUaNtitatiVo

FUNPreV FiNaNPreV sPsM totaL

inativo - 30.391 9.472 39.863

Pensionista 30 8.273 4.037 12.340

Total 30 38.664 13.509 52.203

tiPo

VaLor da FoLHa

FUNPreV FiNaNPreV sPsM totaL

inativo 0 227.490.038,80 110.421.855,69 337.911.894,5

Pensionista 28.388,85 47.927.103,96 24.623.917,05 72.579.409,86

Total 28.388,85 275.417.142,76 135.045.772,74 410.491.304,35

2  Renda Fixa estimada com retorno médio de 12,27% para 12 meses (Alocação Dinâmica a 
13,75%, Juros Nominal a 12% e Juro Real 11,30%, com inflação estimada em 5,50% e juro real 
médio de 5,50%). Renda Variável, Exterior e Estruturado com base nos cenários de estresse 
(Tabela 15), sendo o as hipóteses retorno sendo utilizada com base no retorno máximo, mí-
nimo, médio, média dos cenários positivos e média dos cenários negativos. Contribuição = 
Peso % da Estratégia x Hipótese de Retorno. Estimativa de Retorno FUNPREV somatório da 
contribuição de cada estratégia.
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rEcEiTa PrEVidENciária - rPPS/Pa
folHa dE PaGaMENTo
SPSM
arrecadado: 60.719.232,68
fUNPrEV
arrecadado: 7.574.234,66
resultado dos investimentos: 48.089.052,55
fiNaNPrEV
arrecadado: 207.810.456,66
resultado dos investimentos: 4.295.970,33
fUNPrEV

contribuição do Segurado 3.787.117,33

contribuição Patronal 3.787.117,33

rendimento no período 48.089.052,55

foNTE: coaf/iGEPrEV.
fiNaNPrEV

contribuição do Segurado 102.738.409,99

contribuição Patronal 105.072.046,67

reserva finanprev (2019/2020) -

Salario familia 9.496,48

rentabilidade – (2020) -

Superavit -

lei complementar 125/19
rentabilidade – (2019) -

aPorTE 67.616.182,58

rendimento no período 4.295.970,33

foNTE: coaf/iGEPrEV.
SPSM

contribuição SPSM segurado 22.368.320,00

contribuição SPSM patronal 38.350.912,68

aporte complementar 74.326.150,86

Salario família 389,20

foNTE: coaf/iGEPrEV.

FUNPreV aLePa tce MPc/Pa tcM MPc/M tJe MPe JMe. deF. PUB.

contribuição do Segurado 151.177,62 43.871,47 1.242.559,57 101.685,96 102.540,37

contribuição do Patronal: 151.177,62 43.871,47 1.242.559,57 101.685,96 102.540,37

foNTE: coaf/iGEPrEV.

FiNaNPreV aLePa tce MPc/Pa tcM MPc/M tJe MPe deF. PUB

contribuição Segurado 2.111.938,50 972.203,43 139.548,51 713.322,10 56.515,22 7.799.231,77 2.994.624,11 1.612.957,60

contribuição Patronal 3.469.613,25 1.597.191,35 229.258,45 1.171.886,25 92.845,45 12.813.000,35 4.919.739,61 2.649.858,91

rentabilidade

(lei complementar n.º 
125/19) - 2019

contribuição Segurado 
Superávit

contribuição Patronal 
Superávit

Tesouro Superávit

Saldo Positivo 662.098,04 17.483,02 4.734.414,13 1.854.106,25 340.106,84

aporte 1.938.606,16 167.818,41 395.823,40
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foNTE: coaf/iGEPrEV.
coNTEÚdo do BolETiM PrEVidENciário 2022
dadoS forNEcidoS PElo NÚclEo dE GESTÃo dE iNVESTiMENTo – NU-
GiN – aGoSTo

carteira FUNPreV - aGosto 2022

atiVos rendimento PL % carteira

rENda fiXa

 art. 7º, i, “a” -  Títulos Públicos -r$            13.549,74  r$      263.107.382,63 6,41%

TP 2055 25.08.22_5,882 -r$            14.885,25  r$      257.306.958,95 6,27%

TP 2055 26.08.22_5,882  r$               1.335,52  r$           5.800.423,69 0,14%

 art. 7º, i, “b” - fundos de investimentos 100% Títulos Públicos  r$       9.216.430,24  r$   1.719.423.587,16 41,90%

BB iMa-B 5 fic rENda fiXa PrEVidENciário lP  r$             13.688,49  r$      223.884.671,92 5,46%

BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca i fi rENda fiXa PrEVidENciário r$ 252.655,26  0,00%

BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca iV fi rENda fiXa PrEVidENciário  r$           618.694,78  0,00%

BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca Vi fi rENda fiXa PrEVidENciário  r$           352.099,30  r$         32.126.696,75 0,78%

BB TÍTUloS PÚBlicoS Vii fi rENda fiXa PrEVidENciário  r$           329.661,98  0,00%

BTG PacTUal 2024 TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa  r$   28.859,56  r$           3.807.178,56 0,09%

BradESco iNSTiTUcioNal iMa-B TÍTUloS PÚBlicoS fic rENda fiXa  r$   16.872,09  r$         48.421.729,34 1,18%

caiXa BraSil GESTÃo ESTraTÉGica fic rENda fiXa  r$       3.718.575,87  r$      256.234.302,83 6,24%

caiXa BraSil 2024 iV TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa -r$            54.030,12  r$         37.113.926,58 0,90%

caiXa BraSil 2024 V TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa -r$            47.989,53  r$         30.763.537,20 0,75%

caiXa BraSil 2024 i TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa -r$            79.633,15  r$         51.613.275,30 1,26%

caiXa BraSil iMa-B 5 TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP  r$             67.128,74  r$      141.062.592,60 3,44%

caiXa BraSil idKa iPca 2a TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP -r$          196.373,38  r$      180.375.338,77 4,40%

iTaÚ iNSTiTUcioNal iMa-B 5 fic rENda fiXa i -r$            10.308,30  r$      228.084.001,89 5,56%

Safra iMa fic rENda fiXa  r$ 502.882,10  r$         37.121.401,16 0,90%

WESTErN aSSET iMa-B aTiVo rENda fiXa  r$  536.476,76  r$         39.678.137,74 0,97%

WESTErN aSSET aTiVo MaX fi rENda fiXa  r$ 305.244,15  r$         25.495.116,55 0,62%

iTaÚ iNSTiTUcioNal alocaÇÃo diNÂMica fic rENda fiXa  r$ 1.652.321,28  r$      272.514.673,50 6,64%

iTaÚ iNSTiTUcioNal lEGENd fic rENda fiXa lP  r$ 709.604,35  r$      111.127.006,47 2,71%

 art. 7º, iii, “a” - fundos de renda fixa Geral  r$     13.572.892,25  r$   1.047.042.985,72 25,51%

caiXa NoVo BraSil fic rENda fiXa rEfErENciado iMa-B lP  r$       3.930.287,52  r$      279.371.692,25 6,81%

XP iNflaÇÃo fi rENda fiXa rEfErENciado iPca lP  r$   138.566,74  r$         27.412.507,01 0,67%

BradESco H Nilo fi rENda fiXa  r$   814.685,94  0,00%

BB PErfil fic rENda fiXa rEfErENciado di PrEVidENciário lP  r$ 6.495.437,37  r$      555.418.572,81 13,53%

WESTErN aSSET aTiVo fi rENda fiXa  r$       1.008.695,32  r$         52.359.284,48 1,28%

iTaÚ iNSTiTUcioNal GloBal diNaMico rf lP fic  r$       1.163.885,19  r$      130.723.901,72 3,19%

BB iNSTiTUcioNal fi rENda fiXa  r$             21.334,15  r$           1.757.027,46 0,04%

 art. 7º, V,”a” - fidc cota Senior -r$              6.542,52  r$           2.137.887,63 0,05%

BBif MaSTEr fidc lP -r$               6.542,52  r$           2.137.887,63 0,05%

art. 7º, inciso V, alínea “b”  r$          245.842,90  r$         19.850.478,85 0,48%

SaNTaNdEr crESciMENTo iNSTiTUcioNal fi rENda fiXa crÉdiTo PriVado lP  r$          245.842,90  r$         19.850.478,85 0,48%

SUBToTal rENda fiXa  r$     23.015.073,13  r$   3.051.562.321,99 74,36%
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rENda VariáVEl

iNVESTiMENToS No 
EXTErior

rENda VariáVEl

atiVos  reNdiMeNto  PL % carteira
 art. 8º, inciso i - fundos de ações  r$     34.152.515,64  r$      540.784.915,23 13,18%

iTaÚ fof rPi iBoVESPa aTiVo fic aÇÕES  r$          856.406,63  r$         14.332.696,43 0,35%
caiXa BraSil iNdEXa iBoVESPa fi aÇÕES  r$          128.608,01  r$           2.220.613,19 0,05%

aZ QUEST aÇÕES fic aÇÕES  r$             89.199,84  r$           1.394.327,73 0,03%
BNP PariBaS acTioN fic aÇÕES  r$          210.271,63  r$           3.516.883,07 0,09%

BNP PariBaS SMall caPS fi aÇÕES  r$          306.680,96  r$           4.780.380,49 0,12%
BradESco Mid SMall caPS fi aÇÕES  r$       1.172.754,52  r$         18.213.885,56 0,44%

BradESco ValUaTioN iBoVESPa fi aÇÕES  r$          302.371,29  r$           3.745.495,03 0,09%
BTG PacTUal aBSolUTo iNSTiTUcioNal fic aÇÕES  r$       4.846.691,74  r$         89.315.330,97 2,18%

iTaÚ diVidENdoS fi aÇÕES  r$          160.834,08  r$           2.674.897,87 0,07%
iTaÚ dUNaMiS fic aÇÕES  r$       2.399.458,49  r$         39.099.053,13 0,95%

iTaÚ iNSTiTUcioNal fUNd of fUNdS GENESiS fic aÇÕES  r$       1.900.842,01  r$         29.693.147,61 0,72%
iTaÚ iNSTiTUcioNal PHoENiX fic aÇÕES  r$       5.212.516,30  r$         74.479.469,27 1,81%
ViNci MoSaico iNSTiTUcioNal fi aÇÕES  r$       2.857.137,55  r$         51.285.026,46 1,25%

ViNci SElEcTioN EQUiTiES fi aÇÕES  r$       1.431.648,13  r$         22.463.647,03 0,55%
aZ QUEST SMall Mid caPS fic aÇÕES  r$       1.744.948,53  r$         30.957.627,97 0,75%

Safra EQUiTY PorTfÓlio PB fic aÇÕES  r$          920.964,09  r$         14.518.151,89 0,35%
BaHia aM ValUaTioN fic aÇÕES  r$       2.831.531,45  r$         41.991.071,73 1,02%

occaM fic aÇÕES  r$       1.434.977,83  r$         21.628.401,76 0,53%
BB QUaNTiTaTiVo fic aÇÕES  r$       2.144.157,70  r$         39.580.581,23 0,96%

Safra aÇÕES liVrE fic aÇÕES  r$       3.200.514,85  r$         34.894.226,80 0,85%
SUBToTal rENda VariáVEl  r$     34.152.515,64  r$      540.784.915,23 13,18%

NVESTiMENToS No 
EXTEriori

 

aTiVoS rENdiMENTo Pl % carTEira
 art. 9º, inciso ii - fundos abertos - investimentos no Exterior -r$          656.830,84  r$         52.477.891,22 1,28%
ViNci iNTErNacioNal iNVEST.EXTErior fic MUlTiMErcado -r$          118.377,42  r$           7.809.929,76 0,19%

WESTErN aSSET Macro oPPorTUNiTiES iNVEST. EXTErior fi MUlTi.  r$          300.696,09  r$         23.221.476,34 0,57%
lM clEarBridGE US larGE caP GroWTH iNVEST. EXTErior fi aÇÕES -r$          839.149,51  r$         21.446.485,12 0,52%

 art. 9º, inciso iii - fundos de ações Bdr - nível i -r$      4.830.210,09  r$      113.148.021,70 2,76%
caiXa iNSTiTUcioNal fi aÇÕES Bdr NÍVEl i -r$      3.109.561,75  r$         76.315.017,83 1,86%

WESTErN aSSET fi aÇÕES Bdr NÍVEl i -r$      1.720.648,34  r$         36.833.003,87 0,90%
SUBToTal iNVESTiMENToS No EXTErior -r$      5.487.040,93  r$      165.625.912,92 4,04%

ESTrUTUradoS

aTiVoS  rENdiMENTo  Pl % carTEira
 art. 10º, inciso i - fundos Multimercados -r$          647.363,28  r$266.134.925,72 6,47%
Safra S&P rEaiS PB fi MUlTiMErcado -r$          772.773,46  r$24.289.586,01 0,57%

WESTErN aSSET US iNdEX 500 fi MUlTiMErcado -r$      1.528.486,82  r$47.541.477,49 1,12%
ViNci ValorEM fi MUlTiMErcado  r$             76.095,00  r$37.836.880,24 0,92%

BradESco Macro iNSTiTUcioNal fic MUlTiMErcado  r$          108.132,25  r$7.537.098,15 0,19%
caiXa alocaÇÃo Macro fic MUlTiMErcado lP  r$       2.550.036,45  r$115.240.664,01 2,87%
iTaÚ PriVaTE S&P500® Brl fic MUlTiMErcado -r$      1.080.366,71  r$33.689.219,82 0,79%
 art. 10º, inciso ii -  fundo de Participações (fiP)  r$          630.575,99  r$79.856.203,49 1,96%

BTG PacTUal iNfraESTrUTUra ii ficfiP -r$            53.141,79  r$1.169.048,06 0,02%
KiNEa PriVaTE EQUiTY iV fEEdEr iNSTiT. i MUlTiESTraTÉGia fiP  r$          683.717,78  r$78.687.155,42 1,93%

SUBToTal ESTrUTUradoS -r$            16.787,29  r$345.991.129,21 8,43%
ToTal fUNPrEV r$     51.663.760,55 r$   4.103.728.583,93 100,00%

Movimentação fUNPrEV

data aPLicaÇÃo resGate aMortiZaÇÃo FUNdo de iNVestiMeNto

15/08/2022  r$ 105.044.906,54   BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca iV fi rENda fiXa PrEVidENciário 

15/08/2022   r$ 68.480.180,25 BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca Vi fi rENda fiXa PrEVidENciário

16/08/2022   r$ 3.942.685,96  BTG PacTUal 2024 i fi rf 

17/08/2022  r$ 36.571.889,51   BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca i fi rENda fiXa PrEVidENciário 

17/08/2022  r$ 48.129.122,10   BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca Vii fi rENda fiXa PrEVidENciário 

16/08/2022   r$ 1.145.365,33  caiXa BraSil 2024 iV TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa 

16/08/2022   r$ 905.290,67  caiXa BraSil 2024 V TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa 

16/08/2022   r$ 1.486.251,05  caiXa BraSil 2024 i TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa 

25/08/2022  r$ 50.000.000,00  caiXa NoVo BraSil fic rENda fiXa rEfErENciado iMa-B lP

25/08/2022  r$ 35.000.000,00   WESTErN aSSET aTiVo fi rf 

25/08/2022 r$ 257.321.844,20   NTN-B 760199 - 15/05/2055

26/08/2022 r$ 5.799.088,17   NTN-B 760199 -  15/05/2055

29/08/2022  r$ 74.638.616,01  BradESco H Nilo fi rENda fiXa

30/08/2022 r$ 178.988,14   iTaÚ iNSTiTUcioNal GloBal diNÂMico fic rENda fiXa lP

ToTal r$ 263.299.920,51 r$ 349.384.534,16 r$ 75.959.773,26  



diário oficial Nº 35.145  27Sexta-feira, 07 DE OUTUBRO DE 2022

carteira FiNaNPreV - aGosto 2022

atiVos rendimento Patrimônio Líquido % carteira

 art. 7º, i, “b” - fi 100% Títulos Públicos  r$ 20.084,44  r$   16.578.246,18 4,72%

 caiXa BraSil idKa iPca 2a TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP -r$ 12.243,87  r$   11.246.390,46 3,20%

 iTaÚ iNSTiTUcioNal alocaÇÃo diNÂMica fic rENda fiXa  r$ 32.328,31  r$    5.331.855,72 1,52%

 art. 7º, ii - operações compromissadas  r$  978.275,61  r$  23.744.122,82 6,75%

 operações compromissadas - lfT  r$  978.275,61  r$    23.744.122,82 6,75%

 art. 7º, iii, “a” - fundos de renda fixa Geral  r$  2.905.370,78  r$ 267.888.090,83 76,20%

 BB PErfil fic rENda fiXa rEfErENciado di PrEVidENciário lP  r$    22.523,96  r$ 1.926.002,19 0,55%

 WESTErN aSSET aTiVo fi rENda fiXa  r$  577.894,66  r$  45.540.109,51 12,95%

 SaNTaNdEr iNSTiTUcioNal PrEMiUM fic rENda fiXa rEfErENciado di  r$  23.868,09  r$ 23.176.102,38 6,59%

 PorTo SEGUro cláSSico fic rENda fiXa lP  r$  191.179,63  r$ 15.958.011,02 4,54%

 caiXa BraSil TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP  r$  226.991,58  r$ 19.557.871,18 5,56%

 BradESco PrEMiUM fi rENda fiXa rEfErENciado di  r$ 258.238,69  r$ 21.607.472,33 6,15%

 SaNTaNdEr aTiVo fic rENda fiXa  r$  374.798,13  r$  38.441.026,07 10,93%

 SaNTaNdEr crESciMENTo iNSTiTUcioNal adVaNcEd fic rENda fiXa  r$ 339.130,50  r$            28.321.909,09 8,06%

 BB iNSTiTUcioNal fi rENda fiXa  r$   890.745,55  r$       73.359.587,06 20,87%

 art. 7º, inciso V, alínea “b” - fundos de crédito Privado  r$ 514.289,51  r$      43.330.709,37 12,33%

 BTG PacTUal YiEld fi rf rEfErENciado di crÉdiTo PriVado  r$     514.289,51  r$      43.330.709,37 12,33%

 ToTal fiNaNPrEV  r$  4.418.020,35  r$    351.541.169,20 100%

Movimentação FiNaNPreV
data aPLicaÇÃo FUNdo de iNVestiMeNto

29/08/2022 r$ 23.152.234,29 SaNTaNdEr iNSTiTUcioNal PrEMiUM fic rENda fiXa rEfErENciado di
ToTal   

carteira sPsM - aGosto 2022
 atiVos  reNdiMeNto PatriMÔNio LÍQUido % carteira

 art. 7º, ii - operações compromissadas  r$    97.661,77  r$                        -    
 operações compromissadas - lfT  r$    97.661,77  r$                        -    

 ToTal   r$    97.661,77  r$                        -    

carteira taXa de adMiNistraÇÃo - aGosto 2022
 atiVos - reNda FiXa  reNdiMeNto PL

 art. 7º, ii - operações compromissadas  r$    11.879,70  r$ 2.497.804,45 

 operações compromissadas - lfT  r$    11.879,70  r$ 2.497.804,45 

 ToTal   r$    11.879,70  r$ 2.497.804,45 

PL Por iNstitUiÇÃo FiNaNceira
data-Base: 31/08/2022

 iNstitUiÇÕes  PL %
 caiXa  r$    1.203.665.258,66 
 iTaÚ  r$       940.669.556,73 

 BaNco do BraSil  r$       928.053.139,41 
 WESTErN aSSET  r$       290.586.604,29 

 TESoUro  r$       263.107.382,63 
 BTG PacTUal  r$       137.350.217,03 

 ViNci ParTNErS  r$       119.471.578,49 
 Safra  r$       110.050.592,39 

 SaNTaNdEr  r$       109.789.516,39 
 BradESco  r$         99.633.812,67 

 KiNEa  r$         79.370.873,21 
 BaHia  r$         41.991.071,73 
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 aZ QUEST  r$         32.351.955,70 
 XP iNVESTiMENTo  r$         27.412.507,01 

 BaNPará (lfT)  r$         26.241.927,27 
 occaM  r$         21.628.401,76 

 PorTo SEGUro  r$         15.958.011,02 
 BNP PariBaS  r$           8.297.263,57 

 BraSil PlUral  r$           2.137.887,63 
 ToTal daS aPlicaÇÕES r$   4.457.767.557,57  

 diSPoNiBilidadE fiNaNcEira  r$       338.076.037,54 
 ToTal GEral  r$   4.795.843.595,11  

Distribuição e Enquadramento dos Investimentos IGEPREV/PA (FUNPREV+FINANPREV+SPSM)
data-Base: 31/08/2022

 Política de investimentos 2022  

artigo tipo de ativo Valor (r$) carteira % Limite inferior estratégia alvo Limite superior Limite Legal

renda fixa  r$  3.405.601.295,64 76,40%  70,05%  100%

 art. 7º, i, “a” Títulos Públicos r$ 263.107.382,63 5,90% 0,00% 20,00% 40,00% 100,00%

 art. 7º, i, “b” fundos rf 100% Títulos Públicos r$ 1.736.001.833,34 38,94% 0,00% 30,00% 55,00% 100,00%

 art. 7º, ii operações compromissadas r$  26.241.927,27 0,59% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00%

 art. 7º, iii “a” fundos de renda fixa conforme cVM r$ 1.314.931.076,55 29,50% 0,00% 18,00% 40,00% 70,00%

 art. 7º, V “a” fidc cota Senior r$  2.137.887,63 0,05% 0,00% 0,05% 1,00% 10,00%

 art. 7º, V “b” fundos de crédito Privado r$  63.181.188,22 1,42% 0,00% 2,00% 5,00% 10,00%

renda Variável   r$        540.784.915,23 12,13%  12,50%  40%

 art. 8º, i “a”  fundos de ações  cVM  r$        540.784.915,23 12,13% 0,00% 12,50% 20,00% 40,00%

Exterior   r$        165.625.912,92 3,72%  8,95%  10%

 art. 9º, ii “a”  fic - aberto- investimento no Exterior  r$          52.477.891,22 1,18% 0,00% 6,45% 10,00% 10,00%

 art. 9º, iii “a” fundos de ações - Bdr Nível i  r$        113.148.021,70 2,54% 0,00% 2,50% 10,00% 10,00%

Estruturados   r$        345.755.433,78 7,76%  8,50%  20%

 art. 10º, i  fundos Multimercados  r$        265.487.562,44 5,96% 0,00% 5,00% 10,00% 10,0%

 art. 10º, ii  fundos de Participações (fiP)  r$          80.267.871,34 1,80% 0,00% 3,50% 5,00% 5,0%

Total da carteira r$    4.457.767.557,57 100,00% 100,00%

ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 862359
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ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

eXtrato de Portaria Nº. 221 de 06/10/2022.
Base legal: arts. 98 e 99 da lei nº 5.810/1994
Nome: HElENo MorEira dE PaUla
Matrícula: 54197036/1
cargo: Técnico em Gestão agropecuária
lotação: NPlaN
Período aquisitivo: triênio 17/04/06 a 16/04/2009 - Processo: 
2022/1148745
Período: 60 (sessenta) dias, de 10/10 a 08/12/2022
WilSoN lUiZ alVES fErrEira.
diretor Geral interino

Protocolo: 862009

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL N. 001/2022 – eGPa/NPVs, 07 de oUtUBro de 2022
o diretor GeraL da escoLa de GoVerNaNÇa PÚBLica do es-
tado do ParÁ – eGPa no uso das atribuições que lhe conferem os 
artigos 1º e 2º, inciso i, e 13º-a, da lei 6.569, de 06 de agosto de 2003 e 
com posteriores alterações, e:
coNSidEraNdo as funções básicas da EGPa como centro de produção e 
difusão de ideias e conheci- mentos sobre políticas públicas que estimulem 
programas, ações e projetos voltados ao aprimoramento da gestão e ao 
desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à melhoria da 
qualidade da prestação de serviços públicos ao cidadão paraense e à difu-
são da inovação no âmbito da administração pública estadual;
coNSidEraNdo a referência orçamentária do Programa Servidor Nota 10;
resolve:
divulgar as regras e procedimentos para participação no concurso Prêmio 
inova Servidor do Estado do Pará, na forma deste edital.
1. das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 o presente concurso será regido por este edital.
1.2 o concurso Prêmio inova Servidor é um projeto de estímulo à cultura 
da inovação, que tem por objetivos:
1.2.1 estimular a atuação integrada de servidores públicos, incentivando a 
implementação de projetos inovadoras nos serviços prestados pelo gover-
no estadual que melhorem o atendimento da sociedade;
1.2.2 identificar, desenvolver, implementar, apoiar, reconhecer e multiplicar 
projetos inovadoras;
1.2.3 fomentar soluções para desafios específicos do governo estadual;
1.2.4 promover a reflexão sobre a atuação da administração pública a par-
tir da produção de estudos e pesquisas que apoiem a tomada de decisão 
dos gestores públicos.
1.3 Para esta edição do concurso Prêmio inova Servidor, conceitua-se 
inovação como um conjunto de mudanças em práticas anteriores, ou até 
o surgimento de novas práticas que produzam resultados me- lhores e 
positivos para o serviço público e para a sociedade, ao incorporar novos 
elementos da gestão pública ou uma nova combinação dos mecanismos de 
gestão existentes.
2. do PÚBLico-aLVo
2.1 Podem participar deste concurso servidores ou equipes de servidores 
públicos em atividade na esfera estadual, ocupantes de cargo público de 
provimento efetivo ou precário, dos poderes executivo, legisla- tivo e judi-
ciário, que atuem na administração direta, autárquica e fundacional, bem 
como em empresas públicas ou sociedades de economia mista.
2.2 Não poderão participar deste concurso projetos promovidos pela pró-
pria Escola de Governança Pú- blica do Estado do Pará (EGPa).
2.3 os servidores em exercício funcional na EGPa não poderão participar 
deste concurso.
2.4 Em observância ao princípio da impessoalidade, não poderão participar 
do concurso candidatos que possuam cônjuges, companheiros, parentes e 
afins até o terceiro grau de:
2.4.1 membros do comitê Gestor;
2.4.2 membros da comissão de avaliação;
2.4.3 gestores da EGPa;
2.5 a perda de vínculo de servidores em vinculo precário, exclui imediata-
mente sua participação desta premiação, devendo o comitê Gestor acom-
panhar esse condicionante em cada etapa de avaliação das iniciativas.
3. da iNscriÇÃo
3.1 a inscrição será feita mediante o preenchimento de formulário eletrônico, 
disponibilizado no ende- reço http://www.egpa.pa.gov.br/, e poderá ser rea-
lizada durante o período de 10 de outubro de 2022 a 21 de outubro de 2022.
3.2 o formulário de inscrição deverá ser preenchido e estará disponível no 
endereço www.egpa.pa.gov.br a partir do dia 10 de outubro de 2022, e que 
integra o presente edital.
3.3.1 o formulário constará cessão de direito de imagem e voz, bem como 
consentimento de uso de dados fornecidos para tratamento durante o pro-
cesso da premiação e ações consequentes..

3.3 a inscrição do projeto será feita pelo servidor individualmente ou pelo 
líder da equipe proponente do projeto, composta por até 10 (dez) servido-
res, considerando o item 2 deste edital.
3.4 A retificação de qualquer informação dada no formulário poderá ser 
feita mediante projeto da equipe inscrita ou solicitação da equipe gestora 
do evento pelo e-mail egpanpvs@gmail.com.
3.4.1 No período de inscrição, a substituição dos integrantes da equipe exe-
cutora será feita, mediante solicitação a ser enviada para o e-mail egpanpvs@
gmail.com, com o assunto “Solicitação de alteração de participante”;
3.5 Para fins de recebimento dos certificados de premiação e de publicação 
do relato dos projetos premi- ados na 3ª edição do concurso, deverão ser 
observadas as condições do item 2 deste edital.
3.6 o Projeto inovador somente poderá ter a sua inscrição aceita neste concurso se:
3.6.1 for inédita e de caráter técnico temático vinculado à Secretaria de 
origem dos servidores que apre- sentam a iniciativa;
3.6.2 apresentar metas e resultados mensuráveis;
3.6.3 apresentar orçamento detalhado (quando houver).
3.6.4 preencher corretamente o formulário de inscrição.
3.7 cada servidor ou equipe executora poderá inscrever apenas um projeto.
3.8 os membros das equipes executoras só poderão se inscrever em um projeto;
3.9. o servidor ou a equipe executora poderá incrementar sua inscrição com 
imagens, vídeos, áudios e peças gráficas como tabelas, infográficos e outros 
que ilustrem a seu projeto, bem como depoimentos dos beneficiários do pro-
jeto, conforme descrito no Manual do candidato previsto neste edital.
3.10. Envio de um vídeo de apresentação de até 3 minutos com a defesa 
oral da iniciativa contemplando as seguintes perguntas
3.10.1. Em que o projeto se identifica como Inovação;
3.10.2. como o projeto se destaca com foco nas pessoas;
3.10.3. Quais os resultados alcançados ou pretendidos;
3.10.4. Qual a caracterização comparativa da Eficiência na utilização de 
recursos do projeto (financeiros, físicos, administrativos, de pessoal);
4. das cateGorias do coNcUrso
4.1 Ao efetuar a inscrição, a equipe executora deverá classificar seu proje-
to em uma das seguintes cate- gorias, conforme descrição abaixo:
4.1.1 Projeto inovador em processos organizacionais na administração 
Pública Estadual - devem ser inscritas nessa categoria projetos cujas ino-
vações desenvolvidas e implementadas modificarão a forma como a orga-
nização realiza suas funções ou gerencia seus recursos.
4.1.2 Projeto inovador em serviços e políticas públicas na administração 
Pública Estadual - devem ser inscritos nessa categoria os projetos que 
podem modificar positivamente a entrega de serviços públicos ou a elabo-
ração, implementação e avaliação de políticas públicas.
4.1.3 artigo com foco em políticas públicas na administração Pública Esta-
dual - devem ser inscritos no V colóquio de Governança Pública do Estado 
e ser classificado entre os 5 melhores, a serem informados pela coordena-
ção científica daquele evento por meio de nota técnica específica publicada 
em diário oficial até a data de 15 de novembro de 2022.
4.2. o mesmo projeto não poderá ser inscrito, parcialmente ou em sua 
totalidade, em mais de uma cate- goria.
5. das Fases do coNcUrso
5.1 o concurso ocorrerá em 04 (quatro) fases, a saber:
5.1.1 inscrição - é a fase aberta aos servidores públicos para a participação 
no concurso e acontecerá por meio do preenchimento e envio de formulário 
eletrônico a ser disponibilizado no site da EGPa, passando o grupo inscrito 
à categoria de ser chamado de “Equipe Executora”.
5.1.2 Validação da inscrição - é a fase de conferência pelo comitê Gestor do 
cumprimento das pré-con- dições estabelecidas neste edital, que permitirá 
atestar se as inscrições estão válidas e poderão seguir para a fase seguinte.
5.1.3 avaliação - esta fase será dividida em duas etapas:
5.1.3.1 Etapa 1 - Fase de Avaliação Classificatória - é a etapa de atribuição 
de notas, realizada por uma comissão de avaliação composta por, no mí-
nimo, 3 (três) avaliadores externos e no máximo 6 (seis), que classificarão 
até 10 (dez) projetos em cada uma das 2 (duas) categorias que seguirão 
para a etapa se- guinte.
5.1.3.1.1 fica estabelecido a nota de corte de 6 pontos dos 10 possíveis, 
como nota de corte nesta Etapa 1.
5.1.3.2 Etapa 2 - fase de avaliação final – Nesta fase, os trabalhos inscri-
tos passarão pelos seguintes processos:
5.1.3.2.1 a fase avaliação final para as categorias 4.1.1 e 4.1.2 previstas 
neste edital, avaliará as 10 (dez) projetos melhor pontuados na etapa de 
Avaliação Classificatória, no modelo Pitch (em vídeo gravado), isto é, por 
meio de defesa oral, seguida da seleção, pelos membros da comissão de 
avaliação, elencando 05 (cinco) projetos vencedores por categoria, confor-
me os critérios constantes do item 7 deste edital;
5.1.3.3 Para etapa de Avaliação final, deverá ser produzido um vídeo apre-
sentado pela equipe executora do projeto com a apresentação completa do 
projeto no tempo máximo de 10 (dez) minutos.
5.1.3.4 os resultados de cada etapa serão publicados no seguinte ende-
reço eletrônico: www.egpa.pa.gov.br e o resultado da segunda fase de 
avaliação prevista no item 5.1.3.1 Etapa 2 - fase de avaliação final, será 
publicada em diário oficial.
5.1.3.5 a critério do comitê Gestor a defesa prevista no item 5.1.3.2 Etapa 
2 - fase de avaliação final poderá ser exposta por meio eletrônico, tv, ca-
nal da EGPa e em evento público e, neste caso, dotado de sistema eletrô-
nico de avaliação popular do público presente e na sua efetivação servirá 
de critério de desempate conforme item 8 deste edital.
5.1.4 Premiação - fase descrita no item 11 deste edital e culminará com 
evento presencial a ocorrer em data e local a ser divulgado no endereço 
http://www.egpa.pa.gov.br/, em Belém, com a participação de represen-
tantes dos projetos finalistas vencedores no item 5.1.3.1 Etapa 2 - Fase 
de avaliação final.
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5.2 a comissão de avaliação – referida nos itens 5.1.3.1 Etapa 1 - fase de 
Avaliação Classificatória e 5.1.3.2 Etapa 2 - Fase de Avaliação Final, será 
composta da seguinte maneira;
5.2.1 Quantitativo – de 3 a 6 membros sendo este quantitativo adequado 
ao quantitativo de projetos validados, suas temáticas e outras variantes 
técnicas que possam influir sobre isto;
5.2.2 avaliadores – poderão ser contratados ou prestar serviço voluntário 
devendo, em qualquer das hipóteses, deter notório conhecimento (lato ou 
estrito) em gestão públicas, inovação, tecnologia, proces- sos e projetos e 
suas assuntos similares ou derivantes.
5.2.3 Seleção de avaliadores – Será feita por processos de credenciamento 
aberto ao público em geral;
5.2.4 Sistema de avaliação – Será feita por meio digital, com relatório 
individualizado e dado publici- dade especificamente sobra a nota obtida;
6. resULtado
6.1 os resultados de cada etapa serão publicados no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.egpa.pa.gov.br/.
6.2 A EGPA comunicará às equipes executoras dos projetos classificados 
para defesa segunda fase de avaliação prevista no item 5.1.3.1 Etapa 2 - 
fase de avaliação final, via e-mail indicado no do formulário de inscrição, 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a data da avaliação final entre 
os concorrentes.
7. dos critÉrios de aVaLiaÇÃo das ProJetos
7.1 Para as categorias “4.1.1” e “4.1.2” previstas no subitem 4.1 deste 
edital os critérios são os seguintes:
7.1.1 inovação – peso 3 (três);
7.1.2 foco nas pessoas – peso 3 (três);
7.1.3 resultados alcançados – peso 2 (dois).
7.1.4 Eficiência na utilização de recursos (financeiros, físicos, administrati-
vos, de pessoal) peso 2 (dois);
7.2 os critérios estabelecidos no subitem 7.1 serão mensurados por escala 
de pontuação de 0 (zero) a 10 (dez), sendo: não cumpre em nada o critério 
(0); e cumpre totalmente o critério (10), observando a apre- sentação em 
texto e em vídeo.
7.3 as avaliações consistirão na submissão de cada projeto à comissão de 
Avaliação para atribuição de notas, sendo a nota final a média aritmética das 
médias ponderadas obtida a partir das notas atribuídas pelos avaliadores e 
dos pesos atribuídos aos critérios de avaliação listados no subitem 7.1.
7.4 Para cada categoria, o conjunto de notas finais formará uma listagem 
preliminar e ordenada da maior para a menor nota sem distinção de cate-
goria, e serão consideradas vencedores os projetos com melhores notas, 
até o limite de 5 (cinco) projetos em cada categoria.
8. do critÉrio de deseMPate
8.1 Em caso de empate nas duas etapas de avaliação prevista a melhor 
colocação será dada para a projeto que obtiver a maior nota no critério:
8.1.1 inovação;
8.1.2 foco nas pessoas;
8.1.3 resultados;
8.1.4 utilização eficiente de recursos;
8.1.5 votação popular, esta, exclusivamente no caso da Etapa prevista no item 
5.1.3.1 Etapa 2 - fase de avaliação final ser em evento/ação público(a) aber-
to(a) com sistema eletrônico de avaliação popular do público participante;
8.1.6 a data inscrição do projeto no prêmio, da mais antiga para mais recente.
9. do coMitÊ Gestor do coNcUrso
9.1 o presente concurso será coordenado pelo seguinte comitê Gestor, 
instituído por este ato do diretor Geral da Escola de Governança Pública 
do Estado do Pará (EGPa), e será composto pelos seguintes servi- dores, 
identificados em suas funções:
9.1.1 lucilio otavio Nery da costa – Matricula 5717647/2 – Presidente
9.1.2 reinan cleyton Barbosa abreu – Matricula 57224458/6 – coordena-
dor Técnico
9.1.3 iris Moraes Barros - 5945657/2 – Membro
9.1.4 Matheus Moraes da Silva – 59503361 - Membro
9.2 caberá ao comitê Gestor responder pela organização do concurso e 
suas etapas, assim como deliberar sobre eventuais recursos das equipes 
executoras candidatas.
9.3 caberá ao comitê Gestor deliberar na ocorrência de eventuais situa-
ções não previstas neste edital, sendo suas decisões definitivas.
10. da iNterPosiÇÃo de recUrsos
10.1 a equipe executora que desejar interpor recurso contra o resultado 
dos critérios de avaliação, no que se refere o subitem 7.1 e 7.2 deste edi-
tal, disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente 
ao da divulgação do resultado e deverá dirigi-lo ao presidente do comitê 
Gestor, por e-mail, para o seguinte endereço: egpanpvs@gmail.com fa-
zendo constar no assunto o título “rEcUrSo – iNoVa- SErVidor2022”.
10.2 o recurso intempestivo não será conhecido.
10.3 A equipe executora deverá redigir seu recurso devidamente identifi-
cado, de forma clara, consistente e objetiva, indicando especificamente o 
objeto de sua irresignação;
10.4 a legitimidade recursal caberá exclusivamente aos integrantes da 
equipe executora.
10.5. Será conhecido apenas um recurso por equipe executora.
10.6. Em caso de eventual interposição de mais de um recurso da mesma 
equipe executora, por integran- tes diversos, será conhecido apenas o que 
for interposto primeiro.
10.7 a interposição do recurso deverá ser feita pelo e-mail cadastrado no 
formulário de inscrição.
11. da PreMiaÇÃo
11.1 Os projetos classificados de 1º a 5º lugar de cada categoria receberão:
11.1.1 um troféu destinado ao servidor ou líder de equipe responsável pelo projeto;
11.1.2 certificados individuais de premiação destinados a todos os inte-

grantes da equipe executora;
11.1.2 certificados individuais para os gestores dos órgãos de origem do projeto;
11.1.4 premiação pecuniária conforme tabela abaixo a ser paga em prazo 
estipulado pelo comitê gestor em publicação específica;
11.1.4.1 Primeiro lugar – r$4.400,00 x 3 (Serviço, Processo e artigo)
11.1.4.2 Segundo lugar – r$3.300,00 x 3 (Serviço, Processo e artigo)
11.1.4.3 Terceiro lugar – r$2.200,00 x 3 (Serviço, Processo e artigo)
11.2 além dos prêmios referidos no subitem 11.1, o servidor ou os mem-
bros de equipe dos projetos ven- cedores, listados no ato da inscrição, 
poderão ser convidados, a critério da EGPa, num período de até 1 (um) 
ano após a premiação, a participar de eventos e/ou missões técnicas orga-
nizadas ou viabilizadas pela EGPa e eventuais parceiros com o objetivo de 
valorizar, incentivar e disseminar a inovação no setor pú- blico.
11.3 na efetivação de convites para participação em eventos, como forma 
de premiação que trata o item
11.1.4 a EGPa poderá dispor do orçamento designado para esta ação go-
vernamental;
12. dos PraZos
12.1 as inscrições serão realizadas de período de 10 a 21 de outubro de 2022.
12.2 o resultado da etapa de validação da inscrição prevista no item 5.1.2 
Validação da inscrição, será divulgado até 23 de outubro de 2022.
12.3 o resultado da etapa prevista no item 5.1.3.1 Etapa 1 - avaliação 
Classificatória, será divulgado até 27 de outubro de 2022.
12.4 o resultado da etapa prevista no item 5.1.3.2 Etapa 2 - fase de ava-
liação final, será divulgado até 09 de novembro de 2022.
12.5 a data da cerimônia de premiação será 09 de novembro de 2022.
12.6 a publicação de vencedores será feita até 15 de novembro de 2022.
13. das disPosiÇÕes FiNais
13.1 os inscritos no concurso Prêmio inova Servidor do Estado do Pará 
autorizam a utilização, por quais- quer meios, do nome, da imagem e voz 
dos profissionais envolvidos, bem como dos projetos inscritos, na íntegra 
ou em partes, seja para fins de pesquisa, conferência, seminário, workshop 
ou de divulgação em qualquer meio de comunicação, independentemente 
do resultado final da premiação.
13.2 durante a realização deste concurso, a EGPa, por meio do comitê 
Gestor de que trata o subitem 7.1 deste edital, reserva-se o direito de 
averiguar a veracidade e a consistência das informações apresenta- das, 
podendo solicitar dados complementares e documentação comprobatória à 
equipe executora do projeto.
13.3 Em caso de não atendimento ao subitem 13.3, a projeto poderá ser 
desclassificado em qualquer etapa do concurso.
13.4 o comitê Gestor, a que se refere o subitem 7.1 deste edital, avaliará 
as situações não previstas ex- pressamente neste edital, assim como even-
tos que caracterizem caso fortuito e/ou de força maior.
13.5 os pedidos de esclarecimentos referentes a este concurso deverão ser 
enviados ao presidente do comitê Gestor, de que trata o subitem 7.1 deste 
Edital, exclusivamente, para o e-mail egpan- pvs@gmail.com.
13.6 A decisão final dos casos omissos caberá ao presidente do Comitê 
Gestor do concurso.
13.7 a inscrição no concurso implica na ciência, concordância e aceitação 
de todas as condições previstas neste edital.
13.8 os resultados e comunicados deste concurso serão publicados no se-
guinte endereço eletrônico: http://www.egpa.pa.gov.br/.
13.9 Para a viabilização da comissão de avaliação, de no mínimo 3 (três) 
avaliadores externos e no máximo 6 (seis), a EGPa poderá dispor do orça-
mento designado para esta ação governamental;
13.10 Para a viabilização de palestrantes ou facilitadores das etapas do 
prêmio, a EGPa poderá dispor do orçamento designado para esta ação 
governamental;
13.11 as comunicações alterações e resultados consequentes à rotinas e 
alterações do presente edital serão feitas por meio de Nota Técnica as-
sinada pelo comitê gestor e publicado em diário oficial do estado sendo 
incorporado imediatamente ao regramento deste concurso.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral da EGPa

Protocolo: 862044
edital 002/2022 eGPa/NPVs de 07 de outubro de 2022.
reGULaMeNto - 4 Mostra de MÚsica- caNta serVidor 
caPÍtULo i – da aPreseNtaÇÃo e oBJetiVo
art. 1º - cumprindo a função básica desta Escola de Governança prevista 
no item XV, art. 2º da lei n° 6.569, de 6 de agosto de 2003, de valorizar 
o servidor como estratégia que está diretamente ligado ao resultado da 
gestão e que visa aumentar a consciência desse servidor com o valor pú-
blico e com sua função em si, ou seja, servir à sociedade e ao bem comum.
art. 2º - Tendo em vista a percepção de que as equipes que mais entregam 
resultados têm em comum uma prática constante de valorização e que os 
servidores desenvolvem a capacidade de valorizar a experiência que traz 
em sua bagagem e usar isso para gerar maior comprometimento e envol-
vimento com a organização e com a entrega dos resultados.
art. 3º É objetivo da iV Mostra - canta Servidor se estruturar a partir da 
tradição e da continuidade do programa e suas edições anteriores, para 
fomentar a prática artística entre os servidores no Estado.
§1º - São objetivos específicos a ampliação do acesso e popularização da 
participação, criando critérios e formatos inovadores condizentes com a 
eficiência e a modernidade dos novos tempos.
§2º - Neste ano, a estratégia estabelecida inclui audições públicas para 
seleção dos finalistas.
caPÍtULo ii – das etaPas e ZoNeaMeNto
art. 4º - a Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPa), realizará 
a iV Mostra de Música- canta Servidor de 2022 em 03 (três) etapas sendo:
a) Etapa 1 - Subdividida em inscrição e validação;
b) Etapa 2 – Seleção por Júri Técnico das inscrições validadas;
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b) Etapa 3 – finalíssima com apresentação de até 12 (doze) selecionados 
na Etapa 2.
art. 5º - após as inscrições e a validação das inscrições, as Etapas 2 e 3 
serão avaliadas por um júri técnico, contratado pela EGPa, para julgar as 
músicas validadas e classificá-las em cada audição com regionais propos-
tas no zoneamento, totalizando até 12 músicas, sendo estas as seleciona-
das serão defendidas na iV Mostra de Música - canta Servidor (Etapa de 
apresentação).
art. 6º - o Zoneamento adotado pela EGPa terá composição de acordo com 
a demanda de inscritos e suas origens (cidades:
Parágrafo Único - ficam automaticamente indeferidas as inscrições de ser-
vidores municipais dos municípios que não tem termo de cooperação em 
vigor assinado com a EGPa no período das Etapas do certame.
art. 7º - a iV Mostra de Música- canta Servidor (3 Etapa) será realizada 
no município Belém, dia 9 de novembro de 2022 na estação Gasômetro, 
com a participação de até 12 músicas selecionadas sendo seus autores 
informados pelo e-mail de inscrição.
§1º - Na distribuição de vagas fica resguardada a proporcionalidade do 
número de inscritos.
caPÍtULo iii – das iNscriÇÕes
art. 8º - o período das inscrições será de 10 a 17 do outubro de 2022, 
obedecendo às seguintes regras:
i - Só poderão participar como compositor (autor da música), letrista (au-
tor da letra) e intérprete servidores públicos estaduais e municipais ativos 
e inativos, efetivos, estáveis, temporários e comissionados vinculados à 
administração direta e indireta do Estado do Pará e não será permitida a 
parceria com pessoa que não seja servidor público;
a) Serão validadas as inscrições de Servidores Municipais, cuja prefeitura 
esteja coberta por acordo de cooperação Técnica, para tanto, a EGPa pu-
blicará em seu site a lista de municípios habilitados a participar.
ii - cada servidor (compositor ou letrista) poderá inscrever até 02 (duas) 
músicas, independente de parceria, sendo que somente 01 (uma) será 
indicada para a Etapa 3;
iii - cada composição inscrita deverá ser inédita e original, entendendo- 
se por inédita música que nunca tenha sido premiada em outros festivais, 
editada, gravada e/ou comercializada em cd e veiculada em quaisquer 
meios de comunicação e por original entende-se música (letra e melodia) 
não plagiada de outra já existente;
iV - Para realizar a inscrição serão necessários os seguintes procedimentos:
a) Preenchimento de formulário digital fornecido pela EGPa no seu site 
egpa.pa.gov.br constando Identificação do (s) autor(es) e intérprete, con-
tendo: Nome; E-mail; Matrícula; Órgão e seu detalhamento; Município de 
vínculo; dados bancários; Telefone para contato, termo de consentimento 
de uso de dados pessoais.
a.1) letra da música;
a.2) atesto e cessão de direitos de imagem e autorais
b) Envio dos seguintes documentos:
b.1) contracheque(s) do(s) compositor(es) e intérprete do mês de agosto 
ou setembro de 2022;
b.2) documentos de identificação(s) do(s) compositor(es) e intérprete;
b.3) cifra da música inscrita;
b.4) gravação da música inscrita no formato mp3;
art. 9º - Tanto o(s) compositor (es) quanto o intérprete poderão concorrer 
pelo seu município de lotação devidamente comprovada em contracheque.
§1º - Caso o Servidor Público selecionado perca a qualidade de vínculo em qual-
quer tempo das etapas a sua música será automaticamente desclassificada.
§2º - A organização da mostra decidirá sobre eventuais enquadramentos 
de servidores em deslocamento, lotação ou indefinição similar.
caPÍtULo iV – da seLeÇÃo e JULGaMeNto
art. 10 - Serão selecionadas até uma ou duas músicas de cada audição 
proposta, que participarão da iV Mostra de Música- canta Servidor.
§1º - A seleção será realizada por um júri composto por 03 (três) a 06 
(seis) personalidades ligadas ao meio artístico musical, contratadas pela 
EGPa em audições públicas com a defesa dos inscritos.
§2º - Os quesitos julgados serão: música e letra e apresentação de defesa.
§3º - Todas as músicas inscritas receberão notas de 5 a 10, podendo ser 
fracionadas, as 12 (doze) melhores músicas serão selecionadas na propor-
cionalidade de inscritos/região/vaga por entre as que obtiverem as maiores 
pontuações e estarão classificadas para a fase final.
§4º - Caso haja empate, o critério de desempate se dará através da maior 
nota recebida no quesito música.
§5º - As decisões da banca julgadora serão irrecorríveis e todo material 
enviado. ficará no arquivo do Estado, sob os cuidados da EGPA.
§6º - Em caso de desclassificação ou desistência a vaga será automatica-
mente preenchida pela música seguinte mais bem pontuada quando possível.
§7º - A critério da EGPA poderá ser disponibilizado período de votação 
popular que incidirá sobre a classificação final, devendo esta ser definita 
por Nota Técnica.
Art. 11 - A EGPA publicará no Diário Oficial do Estado a relação das músi-
cas finalistas selecionadas para a IV Mostra de Música - Canta Servidor e 
comunicará os servidores selecionados pelo mesmo e-mail informado no 
ato de inscrição.
§1º - O julgamento da IV Mostra de Música - Canta Servidor seguirá o rito 
previsto no capítulo V deste regulamento.
§2º Eventuais Irregularidade identificadas dentre as músicas finalistas 
selecionadas, poderão ser denunciadas à EGPa pelo e-mail: egpanpvs@
gmail.com à EGPa, até 72h da divulgação das mesmas, e serão objeto de 
apuração, caso procedente a denúncia a(s) música(s) será(ão) automati-
camente desclassificada(s) e será(ão) chamada(s) a(s) música(s) seguin-
te(s), por ordem de classificação.

caPÍtULo V – do eNsaio e aPreseNtaÇÃo 3 etaPa
art. 12 - Na iV Mostra de Música, contará com banda de suporte composta 
pelos instrumentos: contrabaixo, guitarra ou violão, teclados, percussão, 
bateria, sax ou flauta, que dará apoio aos servidores selecionados, reali-
zando os trabalhos de audição, ensaios e apresentação das músicas e os 
servidores selecionados poderão, também, a seu critério e responsabili-
dade, utilizar outro(s) instrumento(s) que será(ão) somado(s) aos instru-
mentos da banda de suporte.
§1º - A banda de suporte não poderá fazer arranjo de nenhuma música 
selecionada, sendo de inteira responsabilidade do compositor o arranjo e 
a tonalidade indicada no formulário de inscrição, que serão mantidas até 
o final do concurso.
§2º - A banda de suporte não disponibiliza nenhum de seus instrumentos 
para uso de quaisquer servidores selecionados durante ensaios, passagem 
de som ou apresentação.
§3º - A EGPA cobrirá as despesas diária (ou equivalente) e passagem de até 
2 (dois) dos servidores letristas, compositores e intérpretes selecionados por 
música, para a etapa final sendo de responsabilidade do órgão de origem a 
autorização para participação da iV Mostra de Música - canta Servidor.
§4º - A EGPA NÃO fornecerá transporte interno aos selecionados, cabendo 
à estes esta despesa.
§5º - Perderão o direito ao ensaio e passagem de som os servidores selecionados 
que não estiverem presentes nos horários previamente marcados e informados.
art. 13 – Em data e hora informada no site da EGPa e por e-mail aos in-
teressados será realizado um evento virtual para o sorteio da ordem de 
apresentação para o dia do evento.
§1º: Na data a ser comunicada no site da EGPA e por e-mail aos interes-
sados pela EGPa os selecionados deverão apresentar mapa de palco con-
tendo todos os instrumentos (da banda de suporte e outros) e número de 
vocais que participarão da apresentação.
§2º - As músicas selecionadas (até 12 (doze) não poderão mudar o instru-
mental de acompanhamento, bem como o intérprete, os quais deverão ser 
mantidos inalterados até o término do festival.
art. 14 - a iV Mostra de Música- canta Servidor obedecerá à seguinte 
programação:
I. Na data a ser definida as músicas classificadas das Audições participarão 
do ensaio, passagem de som e apresentação das até 12(doze) músicas 
selecionadas e premiação dos vencedores.
ii - cada música terá até 30 (trinta) minutos para ensaiar com a banda de apoio.
iii - Só terá direito ao ensaio quem utilizar a banda de apoio.
iV - cada música terá até 15 (quinze) minutos para a passagem de som.
V – o candidato que não estiver presente no lugar do evento com até 15 
(quinze) minutos de antecedência perderá o direito à apresentação e será 
eliminado automaticamente.
VI – O roteiro de apresentação será divulgado para os finalistas e documento próprio.
art. 15 - Será formado um corpo de jurados composto de 03 (três) a 06 
(seis) personalidades do meio artístico que darão notas de 05 a 10 para 
os quesitos: Letra, Música e Interpretação, ao final das apresentações será 
feita a apuração dos votos para definir a classificação das músicas;
caPÍtULo Vi – da PreMiaÇÃo
Art. 16 - Para fins de premiação quando solicitado o servidor responsável 
indicará conta corrente própria no Banco do Estado do Pará para operacio-
nalização da quitação pela EGPa;
art. 17 - a premiação pecuniária ocorrerá exclusivamente entre os participan-
tes da iV Mostra de Música canta Servidor e só será efetivada após a publi-
cação do resultado final da segunda ETAPA, no prazo de até 30 (trinta) dias.
art. 18 - Não caberá à EGPa qualquer subdivisão da premiação, sendo esta 
quitada apenas ao servidor responsável pela inscrição.
art. 19 - a premiação terá a seguinte distribuição pecuniária.
i. Etapa de apresentação - iV Mostra de Música canta Servidor;
a) 1º lugar: r$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
b) 2º lugar: r$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)
c) 3º lugar: r$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
d) 4º ao 10º lugar: r$1.100,00 (hum mil e cem reais)
art. 20 - Para além da premiação pecuniária serão entregues:
I - Certificação de participação a todos os inscritos pela EGPA de acordo 
com sua trajetória
II - Troféu padrão com classificação de 1º a 10º Lugar;
iii – cheque/prêmio;
caPÍtULo Vii – das disPosiÇÕes FiNais e Gerais
art. 21 - No ato da inscrição o candidato autorizará a cessão dos direitos 
autorais e de imagem e dados pessoais referentes à(s) apresentação(ões), 
gravação(ões) e veiculação(ões) durante e posteriormente ao evento, isen-
tando a EGPa de quaisquer ônus 
art. 22 - São de responsabilidade dos servidores selecionados os paga-
mentos de transporte, alimentação, hospedagem, cachê e quaisquer ou-
tras despesas do(s) músico(s), vocal (is) particulares e (ou) familiares.
art. 23 – a premiação e despesas necessárias para a execução do evento 
consta no orçamento da EGPA (PPA), especificamente neste setor NPVS.
art. 24 – Será garantida o tratamento isonômico entre os participantes.
art. 25 – Todos os servidores candidatos quando da submissão das músicas 
ao concurso deverão obedecer à legislação relativa aos direitos autorais e 
conexos, existentes na lei 9.610/98 e demais dispositivos, sendo vedado 
em qualquer hipótese a prática de plágio, sendo desclassificado a abra 
identificada com este vício.
art. 26 - Todo material de inscrição, regulamento formulário estarão dispo-
nibilizados no site www.egpa.pa.gov.br e todas as informações e dúvidas 
serão sanadas através do e-mail- egpanpvs@gmail.com.
art. 27 - os casos omissos no presente regulamento serão decididos em 
primeira instância comitê Gestor formado pelos seguintes servidores:
a) lucilio otavio Nery da costa – Matricula 5717647/2 – Presidente
b) ana carolina Barreto Paranhos Brasil – Matricula 57216500/2 – coor-
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denador Técnico
c) iris Moraes Barros - 5945657/2 – Membro
d) Matheus Moraes da Silva – 59503361 - Membro
Parágrafo único – Em segunda instância recursos poderão ser feitas à direção 
Geral da EGPa, não cabendo qualquer recurso contra decisões nesta instância.
art. 28 – No gerenciamento da iV Mostra de Música canta Servidor o co-
mitê Gestor publicará notas técnicas para complementares o ordenamento 
técnico administrativo, no que se fizer necessário.
Belém, Pa, 07 de outubro de 2022.
Wilson luiz alves ferreira
diretor Geral da EGPa

Protocolo: 862052

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 2160 de 04 de oUtUBro de 2022
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (Trinta) dias de férias regulamentares no mês Novem-
bro/2022 aos servidores deste órgão conforme discriminado abaixo:

GaBiNete do secretÁrio
Matrícula Nome  Período aquisitivo  fração  Período Gozo
05096987 raimundo augusto c de Miranda  01/10/2021 - 30/09/2022  
1°  03/11/2022 - 02/12/2022
05552800 deolinda ferreira fagundes  01/10/2021 - 30/09/2022  
1°  03/11/2022 - 02/12/2022
dirEToria do TESoUro ESTadUal
03246965 rute Helena Moreira Pereira  02/07/2021 - 01/07/2022  
1°  07/11/2022 - 06/12/2022
00028797 rosana richa Salame  12/07/2021 - 11/07/2022  1°  16/11/2022 - 25/11/2022
dirEToria dE GESTao coNTaBil E fiScal
00004154 rosemary Sousa da Silva  01/11/2021 - 31/10/2022  
1°  21/11/2022 - 30/11/2022
03247112 rosana Maria da Motta alcantara  07/08/2021 - 06/08/2022  
1°  16/11/2022 - 30/11/2022
TriBUNal adMiNiSTraTiVo dE rEcUrSoS faZENdárioS
00772950 Emilio carlos Vieira de Barros  06/08/2021 - 05/08/2022  
1°  29/11/2022 - 28/12/2022
00227749 Josiane Seixas de oliveira  04/10/2021 - 03/10/2022  
1°  07/11/2022 - 21/11/2022
JUlGadoria dE PriMEira iNSTÂNcia
05858097 douglas de Souza ramos  13/05/2021 - 12/05/2022  
1°  03/11/2022 - 02/12/2022
EScola faZENdária
05036500 Marilu fonseca dos reis  01/08/2021 - 31/07/2022  
1°  28/11/2022 - 27/12/2022
coordENaÇÃo dE aSSUNToS faZENdárioS ESTraTÉGicoS
05186706 Emanoel Borges Moreira  01/07/2021 - 30/06/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
corrEGEdoria faZENdária
00721956 Vicente artur Batista da Silva  06/11/2021 - 05/11/2022  
1°  07/11/2022 - 06/12/2022
05156467 Maria do Socorro de deus e Silva  30/10/2021 - 29/10/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
UNidadE dE coNTrolE iNTErNo
00050016 ruycarlos Gomes chagas  02/01/2021 - 01/01/2022  
1°  28/11/2022 - 27/12/2022
02007398 divaldo Verderosa dos Santos  01/08/2021 - 31/07/2022  
1°  03/11/2022 - 02/12/2022
dirEToria dE TriBUTaÇÃo
00049344 Maria de fatima Matos da Silva  28/06/2020 - 27/06/2021  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
05134471 denise dacier lobato aymore Santos 11/05/2020 - 10/05/2021  
2°  07/11/2022 - 26/11/2022
05914966 Julison Moraes de oliveira  29/07/2021 - 28/07/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
05486408 Simone cruz Nobre  23/06/2020 - 22/06/2021  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
dirEToria dE arrEcadaÇÃo E iNforMaÇÕES faZENdáriaS
05109868 Maria das Merces de Souza oliveira  06/11/2021 - 05/11/2022  
1°  07/11/2022 - 06/12/2022
05915202 Jair Muller Marques de Souza  29/07/2021 - 28/07/2022  
1°  07/11/2022 - 06/12/2022
05042321 olga leocadia de Nazare lima  01/08/2021 - 31/07/2022  
1°  07/11/2022 - 06/12/2022
03249310 Marilucia de almeida e S de oliveira  01/04/2021 - 31/03/2022  
1°  07/11/2022 - 06/12/2022
dirEToria dE fiScaliZaÇÃo
05333270 Jose Tadeu rezende Bispo dos Santos  06/08/2020 - 05/08/2021  
1°  03/11/2022 - 02/12/2022
05280443 Henry Mufarrej Hage  22/04/2021 - 21/04/2022  
1°  07/11/2022 - 06/12/2022
02007525 ines Socorro rodrigues M Miranda  01/08/2021 - 31/07/2022  

2°  07/11/2022 - 21/11/2022
dirEToria dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo
05903358 cezar augusto Machado Martins  02/01/2020 - 01/01/2021  2°  
23/11/2022 - 07/12/2022
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo
00116335 lucileia favacho Monteiro  02/06/2021 - 01/06/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
57230166 Jorge augusto Silva Mendes  21/06/2021 - 20/06/2022  
1°  07/11/2022 - 06/12/2022
00715573 Silvina Maria Martins de lima  01/10/2020 - 30/09/2021  
1°  07/11/2022 - 06/12/2022
05144167 anibal Monteiro Barata  01/08/2021 - 31/07/2022  
1°  03/11/2022 - 02/12/2022
05924754 Sérgio augusto Pinheiro franco de Sá  16/08/2021 - 15/08/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
05208718 Maria de fatima loureiro Barros  22/10/2021 - 21/10/2022  
1°  03/11/2022 - 12/11/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE BElÉM
05914955 rafael carlos camera  29/07/2020 - 28/07/2021  2°  07/11/2022 
- 17/11/2022
05141311 fatima Maria Pantoja Soares  01/07/2021 - 30/06/2022  
1°  10/11/2022 - 09/12/2022
00047643 raimunda Edna andrade dos anjos  28/06/2021 - 27/06/2022  
1°  03/11/2022 - 02/12/2022
05128331 Katia cristina da Silva Neves  01/10/2021 - 30/09/2022  
1°  21/11/2022 - 30/11/2022
05128919 Mara leda Severino Pires  01/10/2020 - 30/09/2021  
1°  30/11/2022 - 29/12/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE caSTaNHal
05760739 Manoel de Jesus leal ribeiro  16/07/2021 - 15/07/2022  
1°  08/11/2022 - 07/12/2022
54191945 Paulo cesar de Moraes lima  31/08/2021 - 30/08/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
05760720 Jose Maria Moura da luz  08/11/2021 - 07/11/2022  
1°  08/11/2022 - 07/12/2022
02007851 Jurandir alves Silva  25/11/2021 - 24/11/2022  
1°  28/11/2022 - 27/12/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá
05139988 Joelson Pereira da Silva  01/08/2021 - 31/07/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá
05208637 Gilmar Pereira araujo  01/10/2021 - 30/09/2022  
1°  28/11/2022 - 27/12/2022
00045055 creuza Martins Gomes  07/02/2021 - 06/02/2022  
1°  28/11/2022 - 27/12/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriB.dE SaNTarÉM
05106125 Teresinha de Jesus Vinholte Silva  06/11/2021 - 05/11/2022  
1°  07/11/2022 - 06/12/2022
05570034 Wilson de oliveira leao  26/11/2020 - 25/11/2021  
1°  28/11/2022 - 27/12/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEGioNal dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE BrEVES
54185517 Jose raimundo Portugal de lima  07/04/2020 - 06/04/2021  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE aBaETETUBa
05128544 raimundo Henrique de oliveira dias  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE rEdENÇÃo
05915118 caio rubio de Melo  29/07/2020 - 28/07/2021  2°  16/11/2022 
- 30/11/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE ParaGoMiNaS
05149452 Jose ivan ricardo da Silva  01/08/2021 - 31/07/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MariTUBa
05132339 ivaldo da luz oliveira Martins  22/04/2021 - 21/04/2022  
1°  28/11/2022 - 09/12/2022
05333296 Jorge dias ramos  06/08/2020 - 05/08/2021  
1°  16/11/2022 - 15/12/2022
54190289 Jose luiz Goncalves farias  09/06/2021 - 08/06/2022  
1°  07/11/2022 - 26/11/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE caPaNEMa
00046752 Manoel de Jesus costa lima  18/11/2021 - 17/11/2022  
1°  21/11/2022 - 20/12/2022
05128560 Mauro airton Moura de lima Pontes  11/05/2020 - 10/05/2021  
1°  07/11/2022 - 06/12/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE TUcUrUÍ
04002695 Jose Vinagre dos Santos foro  06/11/2021 - 05/11/2022  
1°  07/11/2022 - 06/12/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE GraNdES coNTriBUiNTES
05914780 ricardo Henrique correa atanasio  29/07/2020 - 28/07/2021  
1°  03/11/2022 - 02/12/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE SUBST. TriBUTária
05858224 Simone alexandre Sampaio Prado  13/05/2021 - 12/05/2022  
2°  21/11/2022 - 08/12/2022
05887143 charles Williams Magalhaes ferreira de  30/09/2021 - 
29/09/2022  
1°  21/11/2022 - 20/12/2022
05097436 Geraldo Henrique de oliveira Nogueira  01/09/2021 - 31/08/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. do iPVa E iTcd
05208700 Joao Sergio de araujo Nascimento  31/10/2021 - 30/10/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo
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00054054 Gilza da Silva drago  01/09/2020 - 31/08/2021  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
00050881 Emmanuel augusto Maia lima  01/09/2021 - 31/08/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
00048976 fernando Matos Nunes  22/05/2021 - 21/05/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
05109884 armando leal dos Santos  01/11/2021 - 31/10/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
05097193 lia Soares Melo  01/09/2021 - 31/08/2022  
1°  29/11/2022 - 28/12/2022
05141320 lucia Helena de oliveira costa  01/07/2021 - 30/06/2022  
1°  29/11/2022 - 28/12/2022
03311538 Nadia Socorro Pantoja Soares Souza  01/04/2021 - 31/03/2022  
1°  03/11/2022 - 02/12/2022
00026069 Jose fernando de Souza  01/11/2021 - 31/10/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
00110825 lindete Silva da Silva  01/03/2021 - 28/02/2022  2°  16/11/2022 - 30/11/2022
00005681 Jose Maria Marinho dos reis  13/01/2021 - 12/01/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
05106206 Jose de ribamar costa Serra  06/11/2021 - 05/11/2022  
1°  08/11/2022 - 07/12/2022
05128943 rui Guilherme Tavernard Neves  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
05128323 Marivaldo Guimaraes de lima  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
05280338 renata Viegas Paulo  22/04/2021 - 21/04/2022  
1°  08/11/2022 - 07/12/2022
05914869 Erik felipe Souza Pamplona  29/07/2021 - 28/07/2022  
1°  28/11/2022 - 27/12/2022
00050407 Maria cileide Sena  28/06/2021 - 27/06/2022  
1°  21/11/2022 - 20/12/2022
05209919 Jose fernando Martins Bastos  30/10/2021 - 29/10/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
05128277 Selma da Silva lobo rodrigues  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
00026069 Jose fernando de Souza  01/11/2021 - 31/10/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do iTiNGa
05120942 lourival da costa Barbosa Junior  01/04/2020 - 31/03/2021  
1°  03/11/2022 - 02/12/2022
02007452 Benedito Medeiros Braga  01/08/2021 - 31/07/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
00046558 Maria Elizabeth carvalho lobato  18/11/2020 - 17/11/2021  
1°  03/11/2022 - 02/12/2022
06308813 raimundo Paixao carvalho  30/10/2021 - 29/10/2022  
1°  03/11/2022 - 02/12/2022
03249506 flavio Boulhosa Malato  12/07/2021 - 11/07/2022  
1°  03/11/2022 - 02/12/2022
00048372 francisco correa de farias  01/11/2021 - 31/10/2022  
1°  03/11/2022 - 02/12/2022
00052000 raimundo Nonato damasceno  06/10/2021 - 05/10/2022  
1°  03/11/2022 - 02/12/2022
03251063 Maria rita imbiriba Tavares  25/04/2021 - 24/04/2022  
1°  28/11/2022 - 27/12/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi
05914786 cicinato Jose de oliveira Junior  29/07/2021 - 28/07/2022  
1°  01/11/2022 - 15/11/2022
05097347 ariston de campos filho  01/09/2021 - 31/08/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi
04002776 luis carlos Pereira da Silva  01/08/2021 - 31/07/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da BaSE caNdirÚ
05915278 Jesus lauete de Brito Moreira  29/07/2021 - 28/07/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
05120993 antonio do Socorro Pinheiro coelho  02/04/2020 - 01/04/2021  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da SErra do cacHiMBo
05144310 iva da Silva Pantoja  01/08/2020 - 31/07/2021  
1°  16/11/2022 - 30/11/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aEroPorToS
00026956 lamartine almeida de carvalho  04/08/2021 - 03/08/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
05074983 antonio Trindade Maciel Viana  01/11/2021 - 31/10/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
02008157 raimundo Nonato Pantoja de Paiva  01/08/2021 - 31/07/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
00198412 Sonia das Gracas Santos Pimentel  31/10/2021 - 30/10/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE caraJáS
00025992 carlos alberto Pereira de Jesus  01/10/2021 - 30/09/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
05097355 luciete lago Souza  01/09/2021 - 31/08/2022  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
05128145 Evandro Hitoshi Martins Eguchi  11/05/2021 - 10/05/2022  
1°  30/11/2022 - 29/12/2022
05206871 rosiane cruz rodrigues  01/10/2020 - 30/09/2021  
1°  01/11/2022 - 30/11/2022
aNidio MoUTiNHo da coNcEicao
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 861902

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 034/2022
Processo administrativo nº: 2022/948317
ParTES:o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por meio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 05.051.903/0001-79 e a empresa fUNdaÇÃo dE aMParo E 
dESENVolViMENTo da PESQUiSa-fadESP inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
05.572.870/0001-59.
do oBJETo: contratação de serviços especializados de apoio
tecnológico e científico na área de Governança de Tecnologia da Informa-
ção para realização de
atividades de pesquisa, desenvolvimento institucional e inovação que en-
volvam risco tecnológico e obtenção de produto, serviço ou processo ino-
vador para a implementação de ações contidas nas
diretrizes estratégicas da coNTraTaNTE, com foco no planejamento e me-
lhoramento de processos,
envolvendo governança, gerenciamento da segurança, do escritório de 
projetos, dos serviços, dos
sistemas de informação, das operações, da infraestrutura e dos fornece-
dores de Ti.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, Xiii da lei nº 
8.666/93, Processo administrativo Eletrônico nº 2022/ 948317 e Manifes-
tação nº 357/2022/coNJUr/SEfa.
Valor GloBal: r$ 33.591.408,36 (trinta e três milhões quinhentos e no-
venta e um mil e quatrocentos e oito reais e trinta e seis centavos).
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda – SEfa
Unidade Gestora: 170106 - fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará - fiPaT
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
Sub-função : 126 - Tecnologia da informação
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8238 - Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Natureza da despesa: 33.90.37- locação de Mão de obra
Valor Mensal Estimado: r$ 2.799.284,03 (dois milhões setecentos e no-
venta e nove mil e duzentos e oitenta e quatro reais e três centavos)
Valor Total: r$ 33.591.408,36 (trinta e três milhões quinhentos e noventa 
e um mil e quatrocentos e oito reais e trinta e seis centavos)
fonte de recursos: 0176/0376 - fundo de investimento da administração 
Tributária do Pará – fiPaT
ordENador rESPoNSáVEl: rené de oliveira e Sousa Júnior – Secretário 
de Estado da fazenda.
foro: Belém–Estado doPará.
daTa: 29 de Setembro de  2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 861882

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda do Pará resolve ratificar o Termo de 
dispensa de licitação nº 034/2022 para atender as necessidades da Se-
cretaria de Estado da fazenda do Pará.
Valor Global: r$ 33.591.408,36 (trinta e três milhões quinhentos e noven-
ta e um mil e quatrocentos e oitoreais e trinta e seis centavos).
Belém/Pa, 29 de setembro de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 861883

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 096/2022/seFa.
coNtrato N.º 091/2022/seFa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 011/2022.
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico N.º 2022/534282/PaE.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E a EMPrESa lEXicoN 
iNforMáTica E SErViÇoS EirEli, sob o cNPJ nº 01.113.980/0001-00.
oBJETo do coNTraTo: o presente contrato é a contratação de empre-
sa especializada em manutenção em sistema de administração Monetária 
de contratos de dívida Pública, contemplando consultoria sobre evolução 
e cálculos de contratos da dívida pública fundada, manutenção evolutiva 
para implementar funcionalidades novas, manutenção corretiva, preventi-
va e adaptativa para pleno funcionamento do sistema, serviços de suporte 
técnico para atualização da versão já implantada na Secretaria da fazenda 
do Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabe-
lecidas no Termo de referência, em anexo.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: inclusão de fonte de recursos, no que tan-
ge a cobertura das despesas dos contratos no exercício de 2022, da se-
guinte forma:
recursos orçamentários:
Órgão: 17101 – Secretaria de Estado da fazenda – SEfa.
funcional Programática/ atividade: 17101.04.126.1508.8238.
Unidade Gestora: 170106 – fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Pará - fiPaT.
função: 04 – administração.
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Sub-função: 126 – Gestão de Tecnologia da informação e comunicação.
Programa: 1508 – Governança Pública.
atividade: 8238 – Gestão de Tecnologia da informação e comunicação.
Natureza da despesa: 33.90.40 – Serviços de Tecnologia da informação e 
comunicação – Pessoa Jurídica.
Valor Mensal Estimado: r$ 45.833,33.
Valor anual Estimado: r$ 549.999,96.
fonte de recursos: 0176 – recursos Próprios do fundo de investimento da 
administração fazendária – fiPaT.
FUNDAMENTO LEGAL DO APOSTILAMENTO: Art. 65, §8º da Lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 06/10/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, EM EXErcÍcio: aNidio MoUTiNHo.

Protocolo: 861876

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº2205,06 de oUtUBrode 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso das suas atribuições que lhes foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/1271853-rESolVE:
coNcEdEr a servidora SilVia Maria PriNTES GoMES da SilVEi-
ra, assistente fazendário, Matricula nº 514437002, portador do cPf nº 
268.613.052-00, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil 
e setecentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.700,00 (mil e setecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-BrE-
VES, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de oUTUBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em  exercício
Portaria Nº2206, 06 de oUtUBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/1269163 – rESolVE:
coNcEdEr ao servidor MaUro cÉSar carValHo raMoS, cargo assisten-
te fazendário, Matricula nº 5208696/1, portadora do cPf nº 129.331.392-
00, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.900,00 (um mil e nove-
centos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.600,00 (um mil e seiscentos e reais)
33.90.39-o.S.T.P. JUridica : 300,00(trezentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-rE-
dENÇÃo, não subordinadas ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de oUTUBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº2207, 06 de oUtUBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.447 de 
01/02/2021, considerando ainda o processo nº 2022/1278588.- rESolVE:
coNcEdEr a servidora JaQUEliNE doS SaNToS rodriGUES, Secretario 
de Gabinete, matricula nº5417244/2, portador do cPf nº24593559200, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 ( quatro mil reais ), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 ( quatro mil reais )
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-
SErra do cacHiMBo, não subordinada ao processo normal de aplicação, 
referente ao mês de oUTUBro do exercício corrente, e deverão ser aplica-
dos  em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº2208, 06 de oUtUBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021, e considerando o processo nº 2022/1261940-rESolVE:
coNcEdEr a servidora Maria do Socorro da SilVa TEiXEira, car-
go assistente fazendário, Matricula nº1813/1, portadora do cPf nº 
175.367.662.20, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil 
e setecentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.700,00 (mil e setecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-ca-
PaNEMa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de oUTUBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.

a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº2209, 06 de oUtUBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/1263415-rESolVE:
coNcEdEr a servidora, roSEMEirE do Socorro dE SoUZa MarTiNS, 
cargo assistente Técnico, Matricula nº3251543/1, portador do cPf nº 
223.435.802-78, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil 
e setecentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo:  r$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUroS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-TU-
cUrUÍ, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de oUTUBro do exercício corrente, e deverá ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº2210, 06 de oUtUBrode 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022-1268578-rESolVE:
coNcEdEr a servidora iVETE GoNÇalVES dE araÚJo, cargo assistente 
administrativo, Matricula nº 3252140/1, portador do cPf nº 208.162.862-
72, Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00(quatro mil reais), 
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 3.000,00 (três mil reais)
33.90.39-o.S.T.P. JUrÍdica: 1.000,00 (mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-a-
raGUaia, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de oUTUBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº2211, 06 de oUtUBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/1268579-rESolVE:
coNcEdEr a servidora Maria ElMa corrEa da coSTa, cargo assistente 
administrativo, Matricula nº 3247716/1, portador do cPf nº 170.831.922-
00, Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 3.000,00 (três mil reais)
33.90.39-o.S.T.P. JUrÍdica: 1.000,00 (um mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-a-
raGUaia (UEcoMTS Mandi, Barreira do campo, Bela Vista e Pontão), não 
subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de oUTU-
Bro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) dias 
a contar da data do recebimento
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº2212, 06 de oUtUBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/1261451-rESolVE:
coNcEdEr a servidora clEoNicE carValHo dE SoUZa VENÂNcio, 
cargo assistente fazendário, Matricula nº5138612/1, portadora do cPf 
nº13119958204, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (um 
mil e setecentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.330,00 (um mil trezentos e trinta reais)
33.90.39 – o.S.T.P. JUrÍdica: 3700,00 (trezentos e setenta reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-al-
TaMira, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de oUTUBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº2213, 06 de oUtUBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 
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de 01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/1261058-rESolVE:
coNcEdEr a servidora lUZia TÂNia MoTa BErNardES, cargo analista 
fazendário, Matricula nº 3340600/2,  portador do cPf nº 194.462.092-34, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais ), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo:1.000,00 (mil reais )
33.90.39 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica: 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-SaN-
TarÉM, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de oUTUBro do  exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 862013

.

.

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 2201 de 05 de outubro de 2022 autorizar 1 diária ao 
servidor JorGE aUGUSTo SilVa MENdES, nº 5723016601, aSSiSTENTE 
dE iNfra-ESTrUTUra, cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objeti-
vo de acompanhar o material que será distribuído na unidade, no período 
de 04.10.2022, no trecho Belém -  castanhal - Belém.

Protocolo: 861798

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201001145 de 06/10/2022 - 
Proc n.º 002022730007046/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: francisco Edvaldo cardoso lima – cPf: 206.167.912-91
Marca: ToYoTa/YariS Sa XlS15 Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005796, de 06/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007038/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: francinara Gonzaga linhares – cPf: 787.084.192-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0NG126054
Portaria n.º202204005798, de 06/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007037/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: Elenice Maia de oliveira – cPf: 206.447.282-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HM3391509
Portaria n.º202204005800, de 06/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006869/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 Edimilson de lima fialho – cPf: 379.307.292-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr 12T a Pr/Pas/automovel/9BGEP76B0PB169313
Portaria n.º202204005802, de 06/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006119/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: fabbricio Pires de lima – cPf: 845.019.102-59
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa El 1.4 flEX/Pas/automovel/9Bd372171f4058898
Portaria n.º202204005804, de 06/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007011/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: Jaqueline chagas de castro – cPf: 750.039.702-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG124979
Portaria n.º202204005806, de 06/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007036/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: rosilda da costa Silva – cPf: 338.382.912-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0MG136260

Portaria n.º202204005808, de 06/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007040/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: iracildo Miguel rodrigues dos Santos – cPf: 227.352.162-68
Marca/Tipo/chassi
caoacHErY/TiGGo3X Pro Ta/Mis/Utilitari/98rdB22B8Na007120
Portaria n.º202204005810, de 06/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006985/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: irineu Barboza da costa filho – cPf: 380.013.142-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/doBlo adV 1.8 flEX/Pas/automovel/9Bd11940dH1138900
Portaria n.º202204005812, de 06/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006964/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: davidson Jose Soares Queiroz – cPf: 657.812.442-04
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla Gli18 cVT/Pas/automovel/9BrBl3HE3J0134187
Portaria n.º202204005814, de 06/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006966/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 Gessi – cPf: 055.448.232-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlaTiNUM/Pas/automovel/9BrB29BT5G2094110
Portaria n.º202204005816, de 06/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007041/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: Elenilson colares aciole – cPf: 677.369.632-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio firE WaY/Pas/automovel/9Bd17144lf5986421
Portaria n.º202204005818, de 06/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007033/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: Sergio Paulo ribeiro Miranda – cPf: 122.121.992-87
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U1lT073423
Portaria n.º202204005820, de 06/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007023/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 cledivaldo domingos do Nascimento – cPf: 
615.277.422-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ccroSS XrE 20/Mis/Utilitari/9BrK3aaG0P0071249
Portaria n.º202204005822, de 06/10/2022 - 
Proc n.º 102022730002405/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: rosikley alves oliveira – cPf: 626.178.182-68
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo Gol 1.0 TracK/Pas/automovel/9BWaa45U5EP101947
Portaria n.º202204005824, de 06/10/2022 - 
Proc n.º 42022730004753/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: Savio carlos farias Picanço – cPf: 323.979.092-00
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/VErSa 16Sl cVT/Pas/automovel/94dBcaN17lB208718

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005826, de 06/10/2022 - 
Proc n.º 1220227300012865/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base Legal: art. 1º, § 1º, IV c/c §§ 5º e 6º da Lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qvd9f75
interessado: orlando Vasconcelos campos – cPf: 173.216.892-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412fl5107535

Protocolo: 861996
atos da diretoria de FiscaLiZaÇÃo

o diretor de fiscalização da Secretaria de Estado da fazenda faZ SaBEr a 
todos quantos o presente Edital lerem ou dele tomarem conhecimento que 
foram concedidos/renovados no mês de Setembro/2022, aos contribuintes 
a seguir, regimes Especiais do imposto sobre operações relativas à circu-
lação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes inte-
restaduais e intermunicipais e de comunicação – icMS, conforme abaixo:
i – tiPo: rtd/eXPortaÇÃo
BENEfÍcio do icMS: desoneração na exportação indireta
fUNdaMENTo lEGal: art. 600 do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.161.215-3 - caTariNa r H TSUKi – 25916
15.285.983-7 - TiETE aGricola lTda – 14022
15.253.337-0 - MadEirEira MadEVal lTda – 30318
15.584.357-5 - aMaGGi EXPorTacao E iMPorTacao lTda – 6718
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15.819.919-7 - M d NorTE coMErcio dE cErEaiS lTda – 14722
15.853.016-0 - c G c coMErcio dE GrÃoS colorado lTda – 14222
15.000.527-0 - faBrica SaNTa Maria olEoS E SaBao lTda – 28616
15.369.718-0 - M. c. coMErcio E EXPorTacao lTda – EPP – 28016
15.177.906-6 - ViMEX ViToria EXPorTacao dE MadEiraS lTda – 10509
15.263.966-7 - JS iNdUSTria E coMErcio dE MadEiraS EirEli – 21020
15.459.551-9 - V W a iNd. coMErcio E EXPorTacao EirEli – 31318
15.438.110-1 - alVo coNSUlToria E aGroNEGocioS lTda – ME – 27418
15.360.450-6 - NoVa coMErcio dE MaTEriaiS dE coNSTrUcoES lTda ME  - 13122
15.258.498-6 - aMaZoN PolPaS iNd. E coM. dE PolPaS da aMaZoNia 
lTda – 20314
15.359.614-7 - Ba-Y cooPEraTiVa KaYaPo dE ProdUToS da florESTa – 19420
15.181.890-8 - acQUa aGUa dE coco da aMaZoNia iNdUSTria E co-
MErcio lTda. – 13922
15.647.465-4 - X P iNd. coMErcio E EXPorTacao dE MadEira – EirE-
li – 21920
15.276.810-6 - NG Wai MaN coMErcio iNdUSTria E EXPorTacao Ei-
rEli – EPP – 23811
15.796.384-5 - Gira, GESTao iNTEGrada dE rEcEBiVEiS do aGroNE-
Gocio S.a. – 4922
15.404.244-7 - cooMiGaPa - cooPEraTiVa doS MiNEradorES GariM-
PEiroS do Para – 14522
15.744.912-2 - fErTiTEX aGro - fErTiliZaNTES E ProdUToS aGroPE-
cUarioS lTda – 13822
15.750.862-5 - cooPEraTiVa dE GariMPEiroS E coMErciaNTES dE 
METaiS PrEcioSoS – UNioUro – 14622
ii – tiPo: rtd/traNsPorte de carGa
BENEfÍcio do icMS: recolhimento mensal do icMS
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 108, IX, “a”, §§ 5º e 6º do RICMS/PA
coNTriBUiNTES:
15.437.455-5 - ToMBiNi & cia. lTda. – 17221
15.246.486-7 - HoriZoNTE loGiSTica lTda – 24917
15.286.501-2 - HoriZoNTE loGiSTica lTda – 27218
15.717.146-9 - aGro caNGaia TraNSPorTadora lTda – 17621
15.807.172-7 - TraNS KoTHE TraNSPorTES rodoViarioS S/a – 14122
15.519.007-5 - WM loG TraNSPorTE E loGiSTica lTda – EPP – 11316
15.538.582-8 - a. P. PrESTacoES dE SErVicoS dE TraNSPorTE EirEli – 25219
iii – tiPo: rtd/Bares/rest/LaNcHoNetes
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 4%
fUNdaMENTo lEGal: art. 132 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.505.378-7 - ZaMP S.a. – 13422
15.505.379-5 - ZaMP S.a. - 13322
15.561.649-8 - ZaMP S.a. – 13222
15.811.543-0 - MB food lTda - 7722
15.816.541-1 - GfP aliMENToS lTda - 14822
15.179.153-8 – SBraMa & SBraMa lTda  - 23815
15.798.648-9 - TorTorETo rESTaUraNTE lTda  - 15022
15.732.801-5 - QUaliTiES rEfEicoES iNdUSTrial lTda - 8321
15.293.225-9 - faVo dE MEl coMErcio dE docES lTda - 20914
15.667.841-1 - oUTBacK STEaKHoUSE rESTaUraNTES BraSil S.a. - 6520
15.758.728-2 - oUTBacK STEaKHoUSE rESTaUraNTES BraSil S.a. - 18121
15.845.810-9 - cErVEJariaS araGUaia coMErcio E iNdUSTria lTda - 14422
15.290.489-1 - arMaZEM BElEM coMErcio E SErVicoS dE aliMENToS 
lTda - 23113
iV - tiPo: rtd/terMo de acordo iNForMÁtica
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 7%
fUNdaMENTo lEGal: art. 221 a 225 anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.716.515-9 - GW WirEllES - EirEli  - 17121
15.545.078-6 - caPaNEMa MoVEiS lTda  - 12517
15.388.183-6 - croi coMPUTadorES lTda - 22713
15.818.574-9 - NoVo MUNdo aMaZoNia S.a. - 4222
15.632.824-0 - TEcNo iNdUSTria E coMErcio dE coMPUTadorES lTda - 10119
15.303.342-8 - acl SaNToS coMErcio dE GENEroS aliMENTicioS lTda - 20820
15.377.607-2 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS S.a. - 26615
15.390.679-0 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS S.a. - 25215
15.429.601-5 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS S.a. - 26715
15.449.568-9 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS S.a. - 27116
15.449.569-7 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS S.a. - 26815
15.449.570-0 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS S.a. - 26915
15.459.592-6 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS S.a. - 27015
15.644.409-7 - GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS E ElETrodo-
MESTicoS S.a. - 26419
V – tiPo: rtd/MedicaMeNtos
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 8%
fUNdaMENTo lEGal: art.  207 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.418.878-6 - SalUTE diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E ProdU-
ToS HoSPiTalarES lTda - 14322
Vi – tiPo: rtd/coUro e oUtros sUBProdUtos
BENEfÍcio do icMS: recolhimento mensal do icMS
fUNdaMENTo lEGal: anexo i, art. 30-a do ricMS
coNTriBUiNTES:
15.271.436-7 - fariNorTE rEciclaGEM lTda – 13722

15.282.578-9 - friGol S.a. – 13622
15.398.695-6 - MaSTErBoi lTda. – 14922
15.419.377-1 - friGol S.a. – 13522
Vii – tiPo: reGiMe esPeciaL - atacadista
BENEfÍcio do icMS: crédito presumido de 75% nas operações próprias e 
redução da carga tributária em 1% nas importações
fUNdaMENTo lEGal: art. 363 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.774.122-2 - NorTE rEfriGEracao lTda – 15122
15.821.024-7 - J B B PorTilHo EirEli – 13022
Viii – tiPo: reGiMe esPeciaL esPecÍFico/oUtros
fUNdaMENTo lEGal: art. 789 do anexo i do ricMS/Pa visa facilitar o 
cumprimento de obrigação acessória
coNTriBUiNTES:
15.280.922-8 - BaHiaNa diSTriBUidora dE GaS lTda. – 817
15.314.392-4 - rEdEflEX coMErcio E SErVico dE TElEfoNia lTda – 220
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 861964

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

concurso Público 2018
Edital de convocação nº 194/2022
convocamos o candidato, abaixo relacionado, para comparecer ao BaNPa-
rá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para tratar 
de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
Polo iV 

Nome coloca-
ção agência Banpará (Local de apresentação de documentos) 

lEoNardo doS SaNToS ro-
driGUES 123° rua VE-3 - folha cSi-31 - Quadra 04 - lote 16 - Nova Marabá – 

Marabá/Pa 

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 07 de outubro de 2022.

Protocolo: 861873

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0872 de 05 de oUtUBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE n° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo o TEor do PaE N° 2022/1004606.
rESolVE:
aUToriZar, o servidor aNTÔNio carloS liMa, matrícula nº 55587442/1, 
cargo ENfErMEiro, lotado no 10º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, o afas-
tamento para participar do “curso de doutorado em doenças Tropicais”, 
oferecido pela Universidade federal do Pará – UfPa, a ser realizado na 
cidade de Belém/Pa, no período de um ano, a contar da data de publicação 
desta Portaria, com ônus parcial.
PorTaria N° 0873 dE 05 dE oUTUBro dE 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE n° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1137572.
rESolVE:
aUToriZar, o afastamento da servidora dioNE MarÍlia alBUQUErQUE 
cUNHa, matrícula nº 5637864/4, lotada no cENTro dE SaÚdE - PEdrEi-
ra/aTENÇÃo PSicoSSocial, para participar do evento “24º congres-
so Brasileiro dos conselhos de Enfermagem – cBcENf”, no período de 
12/09/2022 a 16/09/2022, o qual foi realizado na cidade de fortaleza-cE.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 05.10.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 862154
Portaria N° 836 de 12 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE 2014/414826
r E S o l V E:
adMiTir, para regularização de funcional, a partir de 27.10.1979, raiMUNdo 
NEriS dE oliVEira, para cargo de agente de saúde, lotado na Unidade de 
São francisco do Pará, percebendo pela coordenação de dermatologia Sani-
tário e convênio único, o qual incorporou todas as verbas anteriores.
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Portaria N° 837 de 12 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE 2014/404826
r E S o l V E:
diSPENSar, para regularização de funcional, a partir de 01.03.1981, rai-
MUNdo NEriS dE oliVEira, para cargo de agente de saúde, lotado na Uni-
dade de São francisco do Pará, percebendo pela coordenação de dermatolo-
gia Sanitário e convênio Único, o qual incorporou todas as verbas anteriores.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 12.09.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 862250

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1.221 de 05 de oUtUBro 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. 2022/1234856.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora Maria GorETE doS SaNToS SoUZa, matrícula nº. 3156290/2, 
cargo de odontólogo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na 
diretoria Técnica com atuação na divisão de Saúde Bucal, goze de licença 
Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
10.09.2016 a 09.09.2019.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 14.11.2022 a 13.12.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 06.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº. 1.208 de 03 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo nº. 2022/1216355.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora aNa criSTiNa 
alVarES GUZZo, matrícula nº. 5087171/5, cargo de Médico, regime 
Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na divisão de ações a Grupos 
Prioritários, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da 
PORTARIA Nº. 659/03.06.2018, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 33.655/12.07.2018, correspondente ao Triênio de 25.02.2011 a 
24.02.2014, no período de 01.11.2022 a 30.11.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 06.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.198 de 30 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. 2022/1213674.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora aNdrESSa BElTrÃo GUiMarÃES Hadad, matrícula nº. 
54189798/1, cargo de odontólogo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotada no departamento de atenção à Saúde, goze de licença Prêmio, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 20.04.2011 
a 19.04.2014.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.10.2022 a 29.11.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 06.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 558 de 29 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo PaE nº.2022/1212404.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, 
o servidor idElSo dE JESUS dE SoUZa lEal JUNior, matrícula nº. 
57198122/1, cargo de Enfermeiro, regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotado no 6º centro regional de Saúde – Barcarena, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 19.05.2014 a 18.05.2017.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 17.10.2022 à 15.12.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 06.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 1.220 de 05 de oUtUBro 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 2022/1178740.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora STEla Maria rocHa dE liMa, matrícula nº. 57174464/3, cargo 
de Médico, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, com lotação na direto-
ria desenvolvimento e auditoria dos Serviços de Saúde, goze de licença 
Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
03/09/2011 à 02/09/2014.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 17/11/2022 à 15/01/2023, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 06/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 861846

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 265 de 05 de oUtUBro de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução 
de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 
67 da lei federal nº 8.666/93; os termos do decreto Estadual nº 870, 
de 04 de outubro de 2013, mediante a cláusula oitava do contrato nº 
062/2022(diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra lTda) nos 
autos do Processo n° 2022/1249410.
r E S o l V E: revogar a designação da servidora aNa riTa SoUZa dE Mi-
raNda, agente de artes Práticas, matrícula: 73504202/1, regional/Posto 
9º crS, publicada no doE nº 35.058 de 27/07/2022.
designar em substituição, a servidora GEclEYaNE PiNHEiro do 
NaSciMENTo ,Técnica de Enfermagem, matrícula nº 5900760/1, como 
suplente da fiscalização do Contrato 062/2022, juntamente com a Fiscal/
Titular alESSaNdra NadrEa dE SoUSa SilVa, matrícula nº 5901412/1, 
lotada no dSG/SESPa, designada na PorTaria Nº 178 de 19/07/2022, 
publicada no doE nº 35.058 de 27/07/2022, para acompanhar, controlar 
e fiscalizar o contrato abaixo, bem como pelo atesto dos documentos de 
despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, 
para fins de pagamento, no âmbito do DIVISÃO DE ENDEMIAS/9ºCRS/
SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 862067
Portaria Nº 266 de 05 de oUtUBro de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93; os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013, mediante a cláusula Sétima do contrato nº 022/2022(BE-
lÉM rio SEGUraNÇa lTda) nos autos do Processo n° 2022/1249410.
r E S o l V E: revogar a designação da servidora Marcia ESTEVES NU-
NES, Técnica de Enfermagem, matrícula: 5900952/1, regional/Posto 9º 
crS, publicada no doE nº 34.909 de 28/03/2022.
designar em substituição, a servidora GEclEYaNE PiNHEiro do 
NaSciMENTo, Técnica de Enfermagem, matrícula nº 5900760/1, como 
suplente da fiscalização do Contrato 022/2022, juntamente com a Fiscal/
Titular, alESSaNdra NadrEa dE SoUSa SilVa, matrícula nº 5901412/1, 
lotado no dSG/SESPa, designada na PorTaria Nº 062 de 25/03/2022, 
publicada no doE nº 34.909 de 28/03/2022, para acompanhar, controlar 
e fiscalizar o contrato abaixo, bem como pelo atesto dos documentos de 
despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, 
para fins de pagamento, no âmbito do diViSÃo dE ENdEMiaS/9ºcrS/
SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 862059
Portaria Nº 068 de 06 de outubro de 2022
a dirETora do 11º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria No 1.650/2020- 
CCG de 06/08/2020, publicada no Diário Oficial do Estado no. 34.302 de 
06/08/2020.
coNSidEraNdo o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013 que dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos Órgãos e Entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará.
rESolVE:
1 – dESiGNar, a contar de 10/10/2022, a servidora raiMUNda rocHa 
fErrEira: Matricula. 54192850-1 – cargo agente de Portaria – Matricula 
nº 54192839/1 para atuar como fiscal de contrato 02/2022 no período de 
10/10/2022 a 10/10/2023.
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Empresa: la caSa da PiZZa PiZZaria lTda.
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios – (1 - café Torra-
do 500 gramas, 2 - leite em Pó 400 gramas, 3 - açúcar cristal 1 quilo, 
4 - Biscoito água e Sal 400 gramas, 5 - Biscoito doce 400 gramas e copo 
descartável 180 Ml, para atender às demandas do 11º - crS – SESPa – 
Marabá /Pa. referente à cotação Eletrônica nº 012/2022.
2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando se 
as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marabá (Pa), 06 de outubro de 2022.
irlândia da Silva Galvão
diretora do 11º crS/SESPa.

Protocolo: 862110
Portaria Nº 069 de 06 de outubro de 2022
a dirETora do 11º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria No 1.650/2020- 
CCG de 06/08/2020, publicada no Diário Oficial do Estado no. 34.302 de 
06/08/2020.
coNSidEraNdo o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013 que dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos Órgãos e Entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará.
rESolVE:
1 – dESiGNar, a contar de 10/10/2022, a servidora raiMUNda rocHa 
fErrEira: Matricula. 54192850-1 – cargo agente de Portaria – Matricula 
nº 54192839/1 para atuar como fiscal de contrato 03/2022 no período de 
10/10/2022 a 10/10/2023.
Empresa: empresa S da c SaNToS coMErcio E SErVicoS lTda
objeto do contrato: aquisição de água mineral, para atender as demandas 
do 11º - crS – SESPa – Marabá /Pa, conforme termos e condições que 
constam do presente Termo de referência, para um período de 12(doze) 
meses. referente à cotação Eletrônica nº 013/2022.
2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando se 
as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marabá (Pa), 06 de outubro de 2022.
irlândia da Silva Galvão
diretora do 11º crS/SESPa.

Protocolo: 862111

aViso de LicitaÇÃo
.

  aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 056/sesPa/2022
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medica-
mentos para atender aos pacientes com decisão judicial, tendo como réu 
a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPa, por um período 
de 12 (doze) meses.
daTa da aBErTUra:25/10/2022
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856
dotação orçamentária: 8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103008809 / 0103001381
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 07 de outubro de 2022.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 860672
aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 058/sesPa/2022
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: o objeto da presente licitação é registro de Preços para eventual 
e futura aquisição dos Equipamentos Médicos Hospitalares, listados ane-
xo II (do Termo de Referência), com a finalidade de obter equipamentos 
e produtos para serem utilizados no parque tecnológico das unidades de 
saúde descritas no anexo i (do Termo de referência), por intermédio da 
Secretaria Estadual de Saúde Pública - SESPa, em conformidade com as 
normas da aNViSa, aBNT, iNMETro E rdc, com validade de 12 (doze) 
meses. conforme condições, quantidades, exigências e estimativas esta-
belecidas neste Edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 21/10/2022
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br
UaSG: 925856.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8289/8877
ElEMENTo dE dESPESa: 449052
foNTE: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 07 de outubro de 2022
aNGEla caNTo
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 860677

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 124/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 051/SESPa/2022, Processo nº 2022/206088, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.128 de 26/09/2022.
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf) 
para atendimento dos pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
do Pará – SESPa, por um período de 12 (doze) meses.
Valor ToTal: r$ 948.660,00 (novecentos e quarenta e oito mil, seiscen-
tos e sessenta reais).
ViGÊNcia: 07/10/2022 a 06/10/2023.
EMPrESa: cM HoSPiTalar S.a., pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no cNPJ/Mf sob nº 12.420.164/0009-04, inscrição Estadual nº 
0774964900260, com sede na rod df 290, KM7 lT 1 4 Gl 2 ar 5 6 7, 
SaNTa Maria, cEP: 72578000 - BraSÍlia/df.
 ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 861754
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 120/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 051/SESPa/2022, Processo nº 2022/206088, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.128 de 26/09/2022.
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf) 
para atendimento dos pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
do Pará – SESPa, por um período de 12 (doze) meses.
Valor ToTal: r$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).
ViGÊNcia: 07/10/2022 a 06/10/2023.
EMPrESa: iMPorT HoSPiTalar EirEli, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº: 01.324.654/0001-33, inscrição Estadual nº 
03.018.280-0, com sede rua Quintino Justo de almeida Nº. 439, Perpétuo 
Socorro, cEP:68.905-629 – Macapá/amapá.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 861744
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 121/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 051/SESPa/2022, Processo nº 2022/206088, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.128 de 26/09/2022.
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf) 
para atendimento dos pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
do Pará – SESPa, por um período de 12 (doze) meses.
Valor ToTal: r$ 98.550,00 (noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta reais).
ViGÊNcia: 07/10/2022 a 06/10/2023.
EMPrESa: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES E 
oNcolÓGicoS lTda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf 
sob nº 04.307.650/0012-98, inscrição Estadual nº º 082.411.96-4, com sede 
na rua Tancredo Neves, 337, Bairro São diogo i, cEP: 29163-267, Serra/ES.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 861745
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 122/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 051/SESPa/2022, Processo nº 2022/206088, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.128 de 26/09/2022.
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf) 
para atendimento dos pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
do Pará – SESPa, por um período de 12 (doze) meses.
Valor ToTal: r$ 4.924.469,00 (quatro milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais).
ViGÊNcia: 07/10/2022 a 06/10/2023.
EMPrESa: MEdilar iMPorTaÇÃo E diSTriBUiÇÃo dE ProdUToS MÉ-
dico HoSPiTalarES S/a, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº 07.752.236/0001-23, inscrição Estadual nº 156.0020579, 
com sede na rua Norberto otto Wild, nº 420, Bairro imigrante, cEP 96880-
000, Vera cruz/rS.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 861749
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 125/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 051/SESPa/2022, Processo nº 2022/206088, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.128 de 26/09/2022.
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf) 
para atendimento dos pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
do Pará – SESPa, por um período de 12 (doze) meses.
Valor ToTal: r$ 587.710,20 (quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos 
e dez reais e vinte centavos).
ViGÊNcia: 07/10/2022 a 06/10/2023.
EMPrESa: a J coMÉrcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E ProdUToS 
HoSPiTalar lTda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 32.137.731/0001-70, inscrição Estadual nº 15.625.174-4, com 
sede na av. rômulo Maiorana, 1792-a, cEP: 66.093-005, Marco - Belém/
Pa.
 ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 861756
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 123/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 051/SESPa/2022, Processo nº 2022/206088, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.128 de 26/09/2022.
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf) 
para atendimento dos pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
do Pará – SESPa, por um período de 12 (doze) meses.
Valor ToTal: r$ 395.400,00 (trezentos e noventa e cinco mil, quatro-
centos reais).
ViGÊNcia: 07/10/2022 a 06/10/2023.
EMPrESa: Elfa MEdicaMENToS S.a., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 09.053.134/0001-45, inscrição Estadual nº 
0749251000173, com sede NUcr iNTErSEccao rod df001 c/rod 475, 
Ga 02 coNd SYS GaMa B. ParK - PoNTE alTa NorTE (GaMa) BraSÍlia-
df, cEP: 72.427-010.
 ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 861750
Portaria Nº. 1.211 de 05 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso da 
competência delegada através da PorTaria Nº. 050/17.01.2006, 
Publicado no doE n.º 30.605/19.01.2006, e considerando os termos do 
Processo PaE nº. 2022/875382.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810/24.01.94, licença 
Sem Vencimentos de 02 (dois) anos ao servidor EroN JoSÉ dE carVa-
lHo, matrícula nº. 5608481/3, ocupante do cargo de Médico, lotado no 
Hospital regional - Tucuruí, a contar da data de publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 06.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.212 de 05 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso da 
competência delegada através da PorTaria Nº. 050/17.01.2006, 
Publicado no doE n.º 30.605/19.01.2006, e considerando os termos do 
Processo PaE nº. 2022/933388.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810/24.01.94, licença 
Sem Vencimentos de 02 (dois) anos ao servidor JoSE dE riBaMar oli-
VEira dE MElo, matrícula nº. 57206826/1, ocupante do cargo de agente 
de artes Práticas, lotado no Hospital regional - Tucuruí, a contar da data 
de publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 06.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.213 de 05 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso da 
competência delegada através da PorTaria Nº. 050/17.01.2006, 
Publicado no doE n.º 30.605/19.01.2006, e considerando os termos do 
Processo PaE nº. 2022/934545.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810/24.01.94, licença 
Sem Vencimentos de 02 (dois) anos a servidora GlEicY liMa dE SoUSa, 
matrícula nº. 57191785/2, ocupante do cargo de Técnico em radiologia, 
lotada no 9º centro regional de Saúde - Santarém, a contar da data de 
publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 06.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.214 de 05 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso da 
competência delegada através da PorTaria Nº. 050/17.01.2006, 
Publicado no doE n.º 30.605/19.01.2006, e considerando os termos do 
Processo PaE nº. 2022/1010343.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810/24.01.94, licença 
Sem Vencimentos de 02 (dois) anos a servidora lidiaNE Maria GUiMa-
rÃES dE SoUSa MacEdo, matrícula nº. 5898404/1, ocupante do cargo 
de fisioterapeuta, lotada na diretoria operacional, a contar da data de 
publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 06.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 861768

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº do coNtrato: 24/LaceN/2022
ModalidadE dE liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 124/2022-
caSa MiliTar-acrE.
coNTraTada: diNaSTia ViaGENS E TUriSMo lTda cNPJ: 15.741.481./0001-63
oBJETo: Serviços de emissão de passagens aéreas nacionais, internacio-
nais e intermunicipais, para atender as necessidades deste lacEN-Pa
ViGÊNcia: 03/10/2022 à 03/10/2023.
Valor: 250.000,00
Programa de trabalho: 10.305.1507-8302
fonte de recurso: 0149001435
Natureza de despesa: 339033
Plano interno: 1040008302c
data da assinatura:  03/10/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alBErTo SiMÕES JorGE JUNior

Protocolo: 862107
eXtrato de coNtrato
Nº do coNtrato: 19/LaceN/2022
ModalidadE dE liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico 05/lacEN/2022
coNTraTada: E.M.f.a. aGUiar cNPJ: 23.453.855/0001-73
oBJETo: aquisição de Material Permanente – EQUiPaMENToS, para aten-
der as necessidades deste lacEN-Pa
ViGÊNcia: 28/09/2022 à 28/09/2023.
Valor: 52.000,00
Programa de trabalho: 10.302.1507-8288
fonte de recurso: 0349008749
Natureza de despesa: 449052
Plano interno: 8288coVidPa
data da assinatura:  28/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alBErTo SiMÕES JorGE JUNior

Protocolo: 862047

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 22/LaceN/2022.
Pae: 2022/148199
oBJETo: aquisição de MaTErial PErMaNENTE - diGESTor para atender 
as necessidades deste lacEN-Pa.
firMa VENcEdora:
1 - aUToMacao aNaliTica coMErcial E SErVicoS lTda, cNPJ:
03.685.791/0001-29 Valor: r$ 360.000,00
ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 19/lacEN/2022 – r$ 360.000,00
Belém (Pa), 06 de outubro de 2022.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
ordenador do lacEN/Pa

Protocolo: 862019
terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 19/LaceN/2022.
Pae: 2022/573401
oBJETo: aquisição de KiTS rEaGENTES para triagem neonatal (teste do 
pezinho), com cessão de equipamento (s) em regime de comodato para 
atender as necessidades deste lacEN-Pa.
firMaS VENcEdoraS:
1 - NordE-laB coMErcio E rEPrESENTacoES lTda, cNPJ/cPf: 
04.040.450/0001-69 Valor: r$ 1.129.200,00
2 - M B coMErcio dE MaTErial HoSPiTalar lTda, cNPJ/cPf: 
97.369.128/0001-69 Valor : r$ 7.517.392,00
ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 19/lacEN/2022 – r$ 8.646.592,00
Belém (Pa), 06 de outubro de 2022.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa
 

Protocolo: 861813

diÁria
.

Portaria Nº 197 de 05/10/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: caPaciTar ProfiSSioNaiS do 6º E 13º crS E da SMS EM co-
lETa, arMaZENaMENTo, TraNSPorTE E rEJEiÇÃo dE aMoSTraS, ViSaN-
do NiVElaMENTo TÉcNico NoS HoSPiTaiS rEGioNaiS, laBoraTÓrioS 
E ViGilÂNciaS QUE ENcaMiNHaM aMoSTraS/ProdUToS ao lacEN – Pa.
Período da viagem: 30/10 a 05/11/2022.
Quantidade: 06 e ½ (Seis e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: abaetetuba e cametá-Pa.
Servidor: cristiane Shibata ikeda / Mat. 5875366-2 / farmacêutico-Bio-
químico
ordenador: alberto Simões Jorge Junior.

Protocolo: 861892
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
errata das Portarias Nº. 017, 018 e 019 de 23 de seteMBro de 
2022, publicada no diÁrio oFiciaL N° 35.126 de 24 de seteM-
Bro de 2022.
onde se lê Marco aNToNio da SilVa NorMaNdo
Leia-se Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 06.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 861998

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
Tornar sem efeito a PorTaria Nº. 489 dE 13 dE JUlHo dE 2022, publicada 
no doE de n°35.046 do dia 14.07.2022 que dETErMiNar, em comum 
acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº.5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) SaNdra HElENa MaGalHaES alMEida matrícula 5136849-
1 cargo de ENfErMEiro com lotação no (a) UBS PEdrEira 01(um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 02.05.2008 a 01.05.2011.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM 06.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 862020

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 1164 de diÁrias de 06/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : conduzir as servidoras regina e Marilda que  realizarão moni-
toramento e avaliação das ações do Programa Saúde na Escola, para o 
fortalecimento desse programa nas redes de Educação e Saúde.
orgem: catanhal-Pa
destino: igarapé-açú – Pa  | Período: 11/10/2022
Servidor: José raimundo Holanda de Melo costa | cargo: Motorista | cPf- 
134.588.842-20 | mat. 721220-1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 861914
Portarias Nº 1159, 1160 e 1161 de diÁrias de 06/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : Monitoramento e avaliação das ações do Programa Saúde na Es-
cola, para o fortalecimento desse programa nas redes de educação e saúde.
origem: castanhal –Pará
destinos: São domingos do capim - Pa | Período: 06/10/2022
igarapé-açú-Pa  | Período: 11/10/2022
Mag.Barata – Pa | Período: 13/10/2022
Servidoras: Marilda Silva de oliveira | cargo: assist. Social | cPf-
254451202-44 | mat. 57194884-1
ana regina Uchôa Viana Silva | cargo: assist. Social. | cPf: 25264907234 
| Mat: 3243087-3
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 861885
Portarias Nº 1162 e 1163 de diÁrias de 06/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : conduzir as servidoras regina e Marilda que  realizarão moni-
toramento e avaliação das ações do Programa Saúde na Escola, para o 
fortalecimento desse programa nas redes de Educação e Saúde.
origem:castanhal-Pa

destinos: São domingos do capim – Pa  | Período: 06/10/2022
Mag. Barata – Pa | Período: 13/10/2022
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues | cargo: Motorista | cPf- 
689.018.952-34 | mat. 57205648-1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 861904
Portarias Nº 1154 e 1155 de diÁrias de 06/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : Participar de reunião com o Secretário adjunto da Sespa no 
gabinete/Sespa para tratar sobre as demandas deste Escritório regional e 
das Unidades que estão sob a gerência deste 3ºcrS/sespa.
origem: castanhal –Pará
 destino: Belém -Pa | Período: 11 e 13 /10/2022
Servidores: Mário Moraes chermont filho | cargo: diretor regional | cPf-
663.815.332-34 | mat. 5912309-2
rita de cássia da Silva Paiva | cargo: ag. adm. | cPf: 210.841.142-91 | 
Mat: 54186174-2
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 861721
Portarias Nº 1156 e 1157 de diÁrias de 06/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : Participar de reunião com o Secretário adjunto da Sespa no 
gabinete/Sespa para tratar sobre as demandas deste Escritório regional e 
das Unidades que estão sob a gerência deste 3ºcrS/sespa.
origem: castanhal –Pará
 destino: Belém -Pa | Período: 18 e 20 /10/2022
Servidores: Mário Moraes chermont filho | cargo: diretor regional | cPf-
663.815.332-34 | mat. 5912309-2
rita de cássia da Silva Paiva | cargo: ag. adm. | cPf: 210.841.142-91 | 
Mat: 54186174-2
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 861723
Portaria Nº 1158 de diÁrias de 06/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : Participar de reunião com o Secretário adjunto da Sespa no 
gabinete/Sespa para tratar sobre as demandas deste Escritório regional e 
das Unidades que estão sob a gerência deste 3ºcrS/sespa.
origem: castanhal –Pará
 destino: Belém -Pa | Período: 24 e 25 /10/2022
Servidores: Mário Moraes chermont filho | cargo: diretor regional | cPf-
663.815.332-34 | mat. 5912309-2
rita de cássia da Silva Paiva | cargo: ag. adm. | cPf: 210.841.142-91 | 
Mat: 54186174-2
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 861725

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

7º ceNtro reGioNaL de saÚde
Portaria N.º 086 de 06 de oUtUBro de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11.2000, publicado no
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E :
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, à servidora
JoSYENNE Maria dE SoUSa SilVa PorTal, cargo: Enfermeira, GEP: - 
Estatutário Não Estável – classe, lotada no 7º centro regional de Saúde, licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 10/03/2017 a 09/03/2020.
aUToriZar, que a servidora goze (01) mês de licença Prêmio, no período de 01/11 
/2022 a 30/11/2022, no total de 30 (trinta) dias. Matrícula nº 557193914/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Valdi NEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde

Protocolo: 862008

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 444 de 06 de oUtUBro de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
MiGUEl SaNToS loBaTo rodriGUES -GUarda dE ENdEMiaS – Mat. 0502499
Programa de Trabalho fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302  0103000000  339033 200,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de Ponta de Pedras.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 861850
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria n° 381/2022, de 12/09/2022
Portaria coletiva
objetivo: Prestar apoio técnico na implantação da sala de situação de ar-
bovirose.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia
5426464/1 / JoSE GUilHErME SoUZa da SilVa (agente de Endemias) / 
4,5 diárias (completa) de 24/10/2022 a 28/10/2022
Servidor: 57206436-1/ SEBaSTiÃo NaSciMENTo dE frEiTaS (marinheiro 
fluvial) / 4,5 diárias (completa) de 24/10/2022 a 28/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 861944
Portaria n° 386/2022, de 16/09/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos da Divisão de Endemias do 
10° crS/SESPa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia
Servidor: 5558837-1 / JoSÉ flaVio carNEiro (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: 861945
Portaria n° 385/2022, de 16/09/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos da Divisão de Endemias do 
10° crS/SESPa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Uruara.
Servidor: 57206438-1 / Marco aNToNio BENaTHar MalaTo (Motorista) 
/ 4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 861911
Portaria n° 378/2022, de 13/09/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar captura de triatomíneo transmissor da doença de chagas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Uruara.
Servidor: 0504272 / fraNciSco GoNÇalVES doS SaNToS filHo (guar-
da de endemias) / 4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
Servidor: 57206441-1/ alMira PErEira da SilVa (agente de endemias) 
/ 4,5 diárias (completa) de 17/10/2022 a 21/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 861905

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 564 de 06 de outubro de 2022.
Nome: Humberto Santos Borges.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504771.
cPf: 184.896.212-68.
Período: 10 a 14.10.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Pau d’arco, Bannach, rio Maria e Xinguara
objetivo: conduzir técnicos deste 12º crS/SESPa
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 862215

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

GoVerNo do estado do ParÁ
sisteMa ÚNico de saÚde

secretaria de saÚde PÚBLica
13º ceNtro reGioNaL de saÚde

LiceNÇa PrÊMio:
Portaria Nº 51 de 30 de seteMBro de 2022
coNcEdEr ao servidor MaNoEl SaNTaNa doS SaNToS GoMES, Matricula 
nº 5127726-1, ocupante do cargo de aG. PorTaria, lotado no Escritório 
regional/13ºcrS, 60 (Sessenta) dias de licença Prêmio no período de 01 
de Novembro de 2022 a 30 de dezembro de 2022, referente ao triênio 01 
de Maio de 2013 a 30 de abril de 2016.
PUBliQUE–SE, rEGiSTrE–SE E cUMPra–SE. 30.09.2022
Helius cezar Tocantins de Souza
diretor do 13º crS/SESPa-cametá-Pa

Protocolo: 860145

.

.

errata
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de saÚde PÚBLica
13º ceNtro reGioNaL de saÚde
errata de Portaria
Retificar a PORTARIA Nº41 de 26/08/2022(DOE nº35094 de 
26/08/2022) referente à constituição do coletivo das referências Técni-
cas de Educação na Saúde e Humanização do 13°crS;
onde se lê:

sMs MocaJUBa   
JoSilETE Gaia oliVEira 77.362.062-87 rTH-TiTUlar

Leia-se:

sMs MocaJUBa   
JoSilETE Gaia oliVEira 777.362.062-87 rTH-TiTUlar

PUBliQUE–SE, rEGiSTrE–SE E cUMPra–SE.
13° centro regional de Saúde/SESPa em: 30/09/2022
Helius cezar Tocantins de Souza
diretor do 13º crS/SESPa-cametá-Pa

Protocolo: 860146

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 803/2022–GaB/dG/HoL
revogar a Portaria Nº 363/2022– GaB/dG/HoL, publicada no 
doe nº 34.968 de 12/05/2022, que designava a servidora desta autar-
quia, TaTiaNE laMarÃo ViEira dE Graaf, Médica Patologista, matrícula: 
5177375/2, lotada na divisão de Patologia do Hospital ophir loyola, para 
a função de fiscal do Contrato Administrativo nº 073/2022 – HOL, firmado 
com a empresa iNSTiTUTo dE PaToloGia cirÚrGica cujo objeto é con-
tratação do laboratório de Patologia anatomia Patológica e citopatologia) 
para realização de Exames para diagnósticos de amostra biológicas de 
Biópsias, Peças cirúrgicas, imunohistoquímicas, congelação intra-opera-
tória, Botão corneanos Biópsias renais de Transplantados), para atender 
ao período de 12 (doze) meses. Processo nº 2021/1468180.
art. 2º – designar o servidora desta autarquia TaTiaNE laMarÃo ViEira 
dE Graaf, Médica Patologista, matrícula: 5177375/2, lotada na divisão 
de Patologia do Hospital ophir loyola, e nos seus impedimentos o ser-
vidor  roMMEl Mario rodriGUEZ BUrBaNo, biomédico, matrícula n° 
5925479/1-Hol  lotado no laboratório de Biologia Molecular - laBMol, 
para a função de fiscais do contrato administrativo nº 073/2022 – Hol, 
firmado com a empresa INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRÚRGICA cujo objeto 
é contratação do laboratório de Patologia anatomia Patológica e citopato-
logia) para realização de Exames para diagnósticos de amostra biológicas 
de Biópsias, Peças cirúrgicas, imunohistoquímicas, congelação intra-ope-
ratória, Botão corneanos Biópsias renais de Transplantados), para atender 
ao período de 12 (doze) meses. Processo nº 2021/1468180.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 861938
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Portaria FiscaL de coNtrato Nº 801/2022–GaB/dG/HoL
revogar a PorTaria Nº 386/2022– GaB/dG/Hol, publicada no doE 
nº 34.982 de 25/05/2022, que designava a servidora desta autarquia, 
aNNiE EliSaNdra MESQUiTa dE oliVEira, farmacêutica, matrícula: 
54185904/1 e no seu impedimento, a servidora claUdia dZiMidaS 
HaBEr, farmacêutica, matrícula: 54187974/2, lotadas na divisão de 
Farmácia –DIFAR do Hospital Ophir Loyola, para a função de fiscais do 
Contrato Administrativo nº 079/2022 – HOL, firmado com a empresa 
farMacE iNdÚSTria QUÍMico farMacEUTica cEarENSE lTda, 
Contrato Administrativo nº 080/2022 – HOL, firmado com a empresa 
STocK MEd ProdUToS MÉdico-HoSPiTalarES lTda, contrato 
Administrativo nº 081/2022 – HOL, firmado com a empresa CALLMED 
coMErcio dE MEdicaMENToS E rEPrESENTaÇÃo lTda, contrato 
Administrativo nº 082/2022 – HOL, firmado com a empresa FÓRMULAS 
MaGiSTraiS MaNiPUlaÇÕES ESPEciaiS lTda e contrato administrativo 
nº 083/2022 – HOL, firmado com a empresa A J COMÉRCIO ATACADISTA 
dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalar lTda cujo objeto é 
forNEciMENTo dE MEdicaMENToS GEraiS Nº 01, no período de 12 
(doze) meses.  Processo nº 2022/274417.
designar o servidora desta autarquia aNNiE EliSaNdra MESQUiTa dE 
oliVEira, farmacêutica, matrícula nº 54185904/1, o servidor JoSÉ 
roNaldo TEiXEira dE SoUZa JÚNior, farmacêutico, matrícula n° 
5909396/2-Hol lotado na central de abastecimento farmacêutico – caf, 
para a função de fiscais dos contrato administrativo nº 079/2022 – Hol, 
firmado com a empresa FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACEUTICA 
CEARENSE LTDA, Contrato Administrativo nº 080/2022 – HOL, firmado 
com a empresa STocK MEd ProdUToS MÉdico-HoSPiTalarES lTda, 
Contrato Administrativo nº 081/2022 – HOL, firmado com a empresa CALL-
MEd coMErcio dE MEdicaMENToS E rEPrESENTaÇÃo lTda, contrato 
Administrativo nº 082/2022 – HOL, firmado com a empresa FÓRMULAS 
MaGiSTraiS MaNiPUlaÇÕES ESPEciaiS lTda e contrato administrativo 
nº 083/2022 – HOL, firmado com a empresa A J COMÉRCIO ATACADISTA 
dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalar lTda cujo objeto é for-
NEciMENTo dE MEdicaMENToS GEraiS Nº 01, no período de 12 (doze) 
meses.  Processo nº 2022/274417. 
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 861929
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 802/2022–GaB/dG/HoL
revogar a PorTaria Nº 347/2022– GaB/dG/Hol, publicada no doE 
nº 34.957 de 04/05/2022, que designava a servidora desta autarquia, 
aNNiE EliSaNdra MESQUiTa dE oliVEira, farmacêutica, matrícula: 
54185904/1 e no seu impedimento, a servidora claUdia dZiMidaS 
HaBEr, farmacêutica, matrícula: 54187974/2, lotadas na divisão de 
Farmácia –DIFAR do Hospital Ophir Loyola, para a função de fiscais do 
Contrato Administrativo nº 056/2022 – HOL, firmado com a empresa 
ProfarMa SPEcialTY S.a., cujo objeto é fornecimento do medicamento 
quimioterápico BrENTUXiMaBE VEdoTiNa, no período de 12 (doze) 
meses.  Processo nº 2022/1104200.
designar o servidora desta autarquia aNNiE EliSaNdra MESQUiTa dE oli-
VEira, farmacêutica, matrícula nº 54185904/1, o servidor JoSÉ roNaldo 
TEiXEira dE SoUZa JÚNior, farmacêutico, matrícula n° 5909396/2-Hol 
lotado na central de abastecimento farmacêutico – caf, para a função 
de Fiscais do Contrato Administrativo nº 056/2022 – HOL, firmado com a 
empresa ProfarMa SPEcialTY S.a., cujo objeto é fornecimento do me-
dicamento quimioterápico BrENTUXiMaBE VEdoTiNa, no período de 12 
(doze) meses.  Processo nº 2022/1104200.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ 
 

Protocolo: 861934
Portaria FiscaL de coNtrato Nº 800/2022–GaB/dG/HoL
revogar a PorTaria Nº 385/2022– GaB/dG/Hol, publicada no doE 
nº 34.982 de 25/05/2022, que designava a servidora desta autarquia, 
aNNiE EliSaNdra MESQUiTa dE oliVEira, farmacêutica, matrícula: 
54185904/1 e no seu impedimento, a servidora claUdia dZiMidaS 
HaBEr, farmacêutica, matrícula: 54187974/2, lotadas na divisão de 
Farmácia –DIFAR do Hospital Ophir Loyola, para a função de fiscais do 
Contrato Administrativo nº 075/2022 – HOL, firmado com a empresa F. 
CARDOSO & CIA LTDA, Contrato Administrativo nº 076/2022 – HOL, firmado 
com a empresa UNi HoSPiTalar cEará lTda, contrato administrativo nº 
077/2022 – HOL, firmado com a empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA 
dE ProdUToS HoSPiTalarES, contrato administrativo nº 078/2022 – 
HOL, firmado com a empresa COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO cujo 
objeto é forNEciMENTo dE MEdicaMENToS GEraiS Nº 03, no período 
de 12 (doze) meses.  Processo nº 2022/274532.
designar o servidora desta autarquia aNNiE EliSaNdra MESQUiTa dE 
oliVEira, farmacêutica, matrícula nº 54185904/1, o servidor JoSÉ 
roNaldo TEiXEira dE SoUZa JÚNior, farmacêutico, matrícula n° 
5909396/2-Hol lotado na central de abastecimento farmacêutico – caf, 
para a função de Fiscais dos Contratos acima mencionado, firmados com as 
empresas f. cardoSo & cia lTda, contrato administrativo nº 076/2022 
– HOL, firmado com a empresa UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA, Contrato 
Administrativo nº 077/2022 – HOL, firmado com a empresa ONCO PROD 
diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES, contrato administrativo 
nº 078/2022 – HOL, firmado com a empresa COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÕES Prado cujo objeto é forNEciMENTo dE MEdicaMENToS GEraiS 
Nº 03, no período de 12 (doze) meses.  Processo nº 2022/274532.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ 
 

Protocolo: 861925

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação do coNtrato adMistratiVo N° 135/2022-
HOL, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.121 de 
20/09/2022–Protocolo: 854463 – Processo nº 2022/213749
onde se lê:
ElEMENTo dE dESP: 339030
Leia-se:
ElEMENTo dE dESP: 339039
ordenador responsável:iVETE GadElHa VaZ
Belém, 06 de agosto de 2022.

Protocolo: 861940

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°162/2022 – HoL
SrP Nº100/2022
objeto: forNEciMENTo coNTiNUado de GáS ESPEcial NÃo liQUEfEiTo, 
coM coModaTo doS diSPoSiTiVoS dE arMaZENaMENTo aPlicado aTU-
alMENTE NaS árEaS aSSiSTENciaiS do Hol, PElo PErÍodo dE 12 MESES
data: 20/10/2022
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, 06 de outubro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 861898

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 810/2022-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 carta de exigência emitida pelo Ministério de Previdên-
cia Social, quanta a formalização de um representante para emissão do 
Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP .
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/1237395 de 
26/09/2021.
r E S o l V E:
i - rEVoGar, a partir de 26/09/2022, os termos da PorTaria Nº 
126/20219 – GaB/dG/Hol de 15/02/2019, que designa a servidora 
EdiNilcE do Socorro MElo fariaS, Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, matrícula nº 5256216/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo 
do HOL, como representante Legal, para assinatura do Perfil Profissiográfico 
Previdenciário – PPP .
ii  - dESiGNar a partir de 26/09/2022, os servidores abaixo relacionados, 
pertencentes ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, como representante le-
gal, para assinatura do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, deste 
Hospital.

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo

BrUNo coSTa coElHo 54191838/3 TEc. dE SEGUraNca do 
TraBalHo

GrUPo dE TraBalHo dE aSSiST. ao 
SErVidor – GTaS

KEllY BiaNca GoMES SilVa 55208923/1 TEc. dE SEGUraNca do 
TraBalHo

GrUPo dE TraBalHo dE aSSiST. ao 
SErVidor – GTaS

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 27 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 862106

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 944 /2022 – NPas/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos da Portaria 227/2022- cPad/PrES/fScMP, de 
08 de março de 2022, publicada no doE nº 34.887, de 10 de março de 
2022, referente ao Processo administrativo disciplinar de protocolo nº 
2020/745752;
coNSidEraNdo os termos do Memo. Nº 288/2022- cPad/PrES/fScMP, 
que trata de solicitação de prorrogação dos prazos.
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rESolVE:
i - Prorrogar, com fulcro no art. 208 da lei nº 5.810/1994, por mais 30 
(trinta) dias, a contar 27/09/2022, o prazo para a conclusão dos trabalhos 
do Processo administrativo disciplinar, acima referenciado.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 27 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 862063
Portaria Nº 938/2022 – 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 genitor da servidora SilVaNa carla foN-
SEca MUlaTiNHo, ocorrido em 16 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 famí-
lia da servidora SilVaNa carla foNSEca MUlaTiNHo, id. funcional nº 
57191278/2, farmacêutica, lotada na coordenação de assistência farma-
cêutica, no período de 16/09/2022 a 23/09/2022, conforme certidão de 
Óbito nº 067595 01 55 2022 4 00512 237 0191036 15.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 16/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 06 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 862326
Portaria Nº 939/2022 – 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 2022/1282482;
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 MarcoS MUrilo GaMa orTiZ MENEZES, id. funcio-
nal nº 5955323/1, Médico, lotado na Gerência de UTi adulto, 20 (vinte) dias de 
licença Paternidade, no período de 25/09/2022 a 14/10/2022, formalizada 
de acordo com a certidão nº 066852 01 55 2022 1 00303 035 0320768 21.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 25/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 06 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 862332
Portaria Nº 934 /2022 – NPas/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 e 201 seguintes da lei nº 5.810/94, 
que impõe à autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço públi-
co, o dever de apuração imediata do fato, mediante sindicância ou proces-
so administrativo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2019/119014 e seus anexos, 
que trata de suposto caso de improbidade administrativa, infração capi-
tulada no artigo 190, iV, da lei n.º 5.810/94, e praticada, em tese, pela 
servidora a.c.P Matrícula nº 57216911/1.
coNSidEraNdo a manifestação jurídica da Procuradoria fundacional da 
fScMP, folha nº 24.
rESolVE:
i - determinar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar, para apurar os fatos constantes do Processo nº 2019/119014 e seus 
anexos, que trata de suposto caso de improbidade administrativa, infração 
capitulada no artigo 190, iV, da lei n.º 5.810/94;
ii - designar para compor a comissão de Processo administrativo disci-
plinar os servidores, Maria cElESTE NaZarÉ alMEida, Enfermeira, Ma-
trícula 5343089/2, aNdrÉa MorEira da rocHa, Enfermeira, Matrícula 
n.º 57174905/1 e MicHEla PaTrÍcia cordEiro da SilVa, Técnica de 
Enfermagem, matrícula nº 57197974/1 para, sob a presidência do primei-
ro, dar seguimento ao item precedente;
iii - deliberar que os membros da comissão poderão reportar-se direta-
mente às unidades e diretorias desta fundação, em diligências necessárias 
às atividades de investigação e esclarecimento;
iV - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste instrumento, para apresentação do relatório, com possi-
bilidade de prorrogação, mediante justificativa.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 05 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 861841

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 940/2022-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 2022/1292163.

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 consti-
tuição do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Materni-
dade a servidora EliZEUda PErEira da SilVa carValHo, id. funcional 
nº 57198032/1 e 2, Servidora Estatutária Estável concursada, Técnica de 
Enfermagem, no período de 24/09/2022 a 22/03/2023;
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 24 de setembro de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 06 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 862318

.

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria Nº 917/2022 – caPe/GP/FscMP, 29 de seteMBro de 
2022, PUBLicada No doe Nº 35.142, de 05/10/2022.
referente a concessão de suprimento de fundo.
oNde se LÊ:
i - ...no valor total de r$ 1.000,00 (Mil reais), o qual deverá observar a 
classificação orçamentária abaixo:

ProGraMa de traBaLHo FoNte de recUrso eLeMeNto de desPesa VaLor

10.302.1507.8288 0269 339030 r$ 1.000,00

Leia-se:
i - ...no valor total de r$ 2.000,00 (dois Mil reais), o qual deverá observar 
a classificação orçamentária abaixo:

ProGraMa de traBaLHo FoNte de recUrso eLeMeNto de desPesa VaLor

10.302.1507.8288 0269 339030 r$ 1.000,00

10.302.1507.8288 0269 339039 r$ 1.000,00

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 05 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 862048
errata de terMo de distrato
referente ao termo de distrato de siMoNe riBeiro Vieira.
oNde se LÊ:
Término de vínculo: 01/07/2019
Leia-se:
Término de vínculo: 01/10/2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 05 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 862050

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 4
contrato: 359/2019
PaE Nº 2020/92377 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 085/2019/fScMP
objeto: alteração de cNPJ da coNTraTada para atendimento de pedidos, 
emissão de nota fiscal e faturamento, baseando-se nos termos do artigo 
65, ii, ‘b’ da lei federal n.º 8.666/93.
data da assinatura: 04/10/2022
coNTraTada: rc NUTrY aliMENTaÇÃo lTda, cNPJ sob o 
Nº 11.164.874/0008-77,
ENdErEÇo: avenida Generalíssimo deodoro n° 645, 3º andar, Salas 01 
e 02, Bairro Umarizal, Belém/Pa, cEP 66.055-240, Telefone: (11) 3026-
2208/ 3026-2200
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 861760
termo aditivo: 1
contrato: 009/2022
PaE Nº 2021/1434799 - adesão a ata de registro de preços nº 004/2020-
csl/sinfra/ma
concorrência nº 013/2020-csl/sinfra/ma
oBJETo: acrescimo de quantidade de 24,94% (vinte e quatro inteiros e 
noventa e quatro centésimos por cento) no valor contratual, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequação sob deman-
da, de prédios e logradouros públicos, consoante dispõe o art. 65, inciso 
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i, “b” e paragrafo 1º da lei federal nº8.666/93.
data da assinatura: 28/09/2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289;
fontes: 0101, 0103, 0269, 01500000001, 01500100203, 01659000069 e 
seus respectivos superavits;
Elemento de despesa: 449039.
coNTraTada: QUaliTEcH ENGENHaria lTda, cNPJ sob o 
Nº 69.388.361/0001-53,
ENdErEÇo: Estrada do Sitio Grande, nº 1000, loja 11, Bairro Sítio Gran-
de, Paço do lumiar - Ma, cEP: 65135-000, telefone: (98) 3227-5668
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 861757

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de NoVa data de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 064/2022-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 770/2022-GP/fScMP, torna 
público que será realizada a licitação em referência, em nova data,  no 
dia 17/10/2022 às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por lote, 
com itens em comodato.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto aquisição de Materiais Téc-
nicos e contrastes radiológicos, com itens Em comodato, conforme as es-
pecificações contidas no Anexo I, Termo de Referência do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 06 outubro de 2022.
rodrigo fermando rodrigues Wanzeller
Pregoeiro/cPl/fScMP

Protocolo: 861972

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 54/2022
Às 10:43 horas do dia 21 de setembro de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2022/486905, Pregão SrP nº 54/2022.
Empresa vencedora: 3STrUcTUrE iT lTda - cNPJ: 35.194.946/0001-10
Valor Global: r$ 5.592.405,23
TiaGo dE liMa riBEiro
comissão Permanente de licitação
cPEl/fScMP

Protocolo: 861766

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 097/2022
data: 06/10/2022
Valor: r$65.238,00
oBJETo: MaTErial coNSUMo - BolSa dE coloSToMia, com base no 
artigo 24, incisos iV, da lei federal nº8.666/93 e Parecer nº 312/2022/
NPrf/fScMP
Data de Ratificação: 06/10/2022 - PAE nº 2022/1105417
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936 e seus respectivos superávits; 
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: E. r. TriNdadE; cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: r. São francisco nº 1104, Bairro Juazeiro, Santa isabel do 
Pará/Pa, cEP: 68.790-000, TElEfoNE: (91) 8814-4784
coNTraTada: GUilBEr farMacEUTica coMErcio lTda; cNPJ/
Mf: 01.399.246/0001-40
ENdErEÇo: PaSSaGEM BoM SoSSEGo; Nº20; Bairro : cENTro; cEP: 
67.030-245; aNaNiNdEUa-Pa; TElEfoNE: (91) 3241-7860/ (91) 9967-5655
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 861928

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 097/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
oBJETo: MaTErial coNSUMo - BolSa dE coloSToMia
coNTraTada: E. r. TriNdadE; cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
coNTraTada: GUilBEr farMacEUTica coMErcio lTda; cNPJ/
Mf: 01.399.246/0001-40
data: 06/10/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 861931

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 3
data de assinatura: 06/10/2022
oBJETo: inclusão do elemento de despesa 339040.
coNTraTo nº 334/2017 - iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 034/2017/fScMP
Proc. original E-Protocolo:nº 2017/410530 - PaE Nº 2022/1052849
coNTraTada: MV SiSTEMaS lTda, cNPJ/Mf sob o n.º 91.879.544/0001-20,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 861939

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01848
Valor: r$21.530,50
data: 22/09/2022
oBJETo: MaTErial dE coNSUMo - e SoNda Para aSPiraÇÃo TraQUEal 
EM PVc Nº8 e SoNda UrETral EM PVc Nº8, Parecer nº 316/2022/NPrf/
fScMP
PaE nº 2022/1111296 - T.diSPENSa: 093/2022
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0101000000; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: SilVa E dElGado coMErcio dE ProdUToS MEdicoS E 
HoSPiTalarES EirEli; cNPJ/Mf: 08.393.709/0001-06
ENdErEÇo: av Pedro Miranda nº 2670, Pedreira, Belém/Pa, cEP: 66.085-
026 TElEfoNE: (91) 3231-9599
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 862065

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 100/2022- decorreNte de PreGÃo eLe-
trÔNico Nº. 025/2022- Processo adMiNistratiVo Nº 2022/301747.
das Partes:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: rEGioNal BElEM diSTriBUidora dE ProdUToS ra-
dioloGicoS lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ 
sob o nº 05.351.445/0001-30 com sede na rUa doS PariQUiS, 3909. 
Bairro: GUaMá. BElÉM - Pa, cEP: 66063-435 neste ato representada 
por seu representante legal EdUardo HENriQUE PEraZZo lEiTE, porta-
dor da cédula de identidade nº. 1207268 – SSP/MS e cPf/Mf sob o nº. 
632.792.824-20, doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é aQUiSiÇÃo dE aGUlHaS 
dE BiÓPSia dE MEdUla ÓSSEa, Para aTENdEr aS NEcESSidadES do 
aMBUlaTÓrio dE PaciENTES HEMaTolÓGicoS da fUNdaÇÃo HEMoPa.
(iTEM: 02)
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0103000000
Natureza de despesa: 33903000
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 12.500,00 (doze 
mil e quinhentos reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente de almoxari-
fado e Patrimônio (GEraP), a servidora Marineide Souza Bastos Matricula 
funcional 7000723, como fiscal Técnico.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 27 de Setembro de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Eduardo Henrique Perazzo leite - rEGioNal BElEM diSTriBUidora dE 
ProdUToS radioloGicoS lTda - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 861747
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eXtrato do coNtrato Nº 099/2022- decorreNte de PreGÃo eLe-
trÔNico Nº. 025/2022- Processo adMiNistratiVo Nº 2022/301747.
das Partes:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: NoVa MÉdica coM. E SErV. dE ProdUToS HoSPiTala-
rES lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 
19.769.575/0001-00 com sede na conjunto Satélite, Travessa WE-12 – 
Galpão a – coqueiro – cEP: 66.670-260 – Belém/Pa, neste ato represen-
tada por seus representantes legais aNdrÉ lUiZ dE alMEida SaNToS, 
portador da cédula de identidade nº. 003072192- SSPdS/rN, cPf/Mf sob 
o nº. 804.894.352-20, e carlo aTiNi PiNHEiro, portador de cNH nº 
03348537641 dETraN/Pa e cPf nº 635.666.052-04 doravante denomina-
da coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é aQUiSiÇÃo dE aGUlHaS 
dE BiÓPSia dE MEdUla ÓSSEa, Para aTENdEr aS NEcESSidadES do 
aMBUlaTÓrio dE PaciENTES HEMaTolÓGicoS da fUNdaÇÃo HEMoPa.
(iTEM:04)
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0103000000
Natureza de despesa: 33903000
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 20.400,00 (vinte 
mil e quatrocentos reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente de almoxari-
fado e Patrimônio (GEraP), a servidora Marineide Souza Bastos Matricula 
funcional 7000723, como fiscal Técnico.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 27 de Setembro de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
aNdrÉ lUiZ dE alMEida SaNToS - NoVa MÉdica coM. E SErV. dE Pro-
dUToS HoSPiTalarES lTda - contratada
carlo aTiNi PiNHEiro -NoVa MÉdica coM. E SErV. dE ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda -contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 861743

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 068/2022 – HeMoPa
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico Nº 2021/870215
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022 - aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público que a sessão do Pregão Eletrônico nº 068/2022 
- aquisição de rEfriGEradorES VErTicaiS TiPo EXPoSiTorES para o 
Hemocentro coordenador e para as unidades da Hemorrede Estadual, 
restou fracaSSada pela 2ª vez.
os autos do Processo administrativo Eletrônico estão à disposição dos in-
teressados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 06 de outubro de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 861936

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso
toMada de PreÇo Nº 001/2022 – HeMoPa
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, nesta 
oportunidade representada pela comissão Permanente de licitação, 
designada pela PorTaria Nº 352/2022-aJUr/GaPrE/HEMoPa, de 
28/03/2022, comunica que para fins de efeitos ao disposto no § 3º do 
art. 109 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações que a empresa: 
Pa PiraJá SErViÇoS dE coNTrUÇÃo dE EdificioS EirEli, cNPJ 
nº 14.671.179/0001-13, interpôs recurso administrativo contra a sua 
inabilitação na Tomada de Preço Nº. 001/2022 (Processo administrativo 
Eletrônico Nº2022/597075), ficando os demais licitantes, devidamente 
intimados para que querendo no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, 
ou seja, de 10/10/2022 até 17/10/2022 aPrESENTar iMPUGNaÇÃo ao 
RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta o § 3º do Art. 109 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, contados na forma do art. 110 do mesmo 
diploma legal, a partir da presente publicação, fica os autos de recurso 
disponível no site www.compraspara.pa.gov.br e os autos do procedimento 
licitatório fica com vista franqueada aos interessados na sede da Fundação 
HEMoPa no horário de 08h00min as 14h00min horas, na Travessa Padre 
Eutíquio, nº 2109. Bairro Batista campos. cEP: 66033-000.
Belém (Pa), 06 de outubro de 2022
comissão Permanente de licitações
 fundação HEMoPa

Protocolo: 862084

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 516, de 06 de oUtUBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar a servidora ornilda Bezerra Bandeira (matrícula n.º 0115487), 
para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 270/2022- oBJETiVa ProdUToS E SErVicoS P/ laBoraTorioS lTda
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a aquisição de cânulas de tra-
queostomia para atender as necessidades por um período de 12 (doze) meses 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
.ViGÊNcia: início em 06/10/2022 e término em 05/10/2023.
ProcESSo: 876919/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 120/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 862102
Portaria N° 547, de 05 de oUtUBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar o leandro Souza rodrigues, matrícula nº. 5827850/2, para 
acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 283/2022- MaNá coNSTrUÇÕES dE rodoViaS EirEli
oBJETo: contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços 
técnicos profissionais para elaboração de projetos executivos complementa-
res de engenharia e execução dos projetos elaborados, para reforma e rea-
dequação do serviço de psiquiatria da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna - fPEHcGV, por um período de 12 (doze) meses
ViGÊNcia: início em 05/10/2022 e término em 04/10/2023.
ProcESSo: 1476712/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 130/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 861874
Portaria Nº 558, de 03 de oUtUBro de 2022.
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
 PaE Nº 2022/938146
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral a(o) servidor(a) abaixo rela-
cionado(a), com percentual fixado em 60% (sessenta por cento) incidente 
sobre o vencimento do cargo.

MatricULa NoMe carGo a coNtar de
54195848/ 1 lEoNardo rodriGUES GEMaQUE aUX. SErVicoS GEraiS 01/10/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV
Portaria Nº 559, de 03 de oUtUBro de 2022.
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
 PaE Nº 2022/1074746
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral a(o) servidor(a) abaixo rela-
cionado(a), com percentual fixado em 60% (sessenta por cento) incidente 
sobre o vencimento do cargo.

MatricULa NoMe carGo a coNtar de
54191774/ 1 dailToN PErEira TorrES aUX.adMiNiSTraTiVo 01/10/2022
5955230/ 1 roSiaNE aNGEliM da SilVa NUTricioNiSTa 01/10/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 861817
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Portaria N° 548, de 06 de oUtUBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar a Servidora MilENa MorEira BorGES PalHETa (matrícula n° 
54182341/ 2), para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 281/2022 - a N Garcia da SilVa-ME
oBJETo: aquisição emergencial de PPS, para atender a necessidade da 
fundação Pública Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) e clínica 
Monteiro leite no período de 90 dias.
ViGÊNcia: início em 06/10/2022 e término em 04/01/2023.
ProcESSo: 2022/1019474
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 103/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 862321

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 544 de 04 de oUtUBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar o Servidor Saulo coelho assis ribeiro – MaTrÍcUla 54189932, 
para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 247/2022 – ProTEcH MEdical coMÉrcio dE ProdUToS 
MÉdicoS lTda
oBJETo: aquisição de oPME para realização de procedimento em paciente 
do SUS na fundação Pública Estadual Hospital de clinicas Gaspar Vianna.
ViGÊNcia: início em 04/10/2022 e término em 01/01/2023.
ProcESSo Nº 2022/521908
ModalidadE dE liciTaÇÃo: dispensa de licitação Nº 105/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 861785

.

.

coNtrato
.

contrato N° 270/2022
Classificação do Objeto. Outros
objeto: o presente contrato tem por objeto a aquisição de cânulas de traque-
ostomia para atender as necessidades da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV)por um período de 12 meses.
Valor Total: r$ 21.099,90 (ViNTE E UM Mil NoVENTa E NoVE rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 120/2022
data assinatura: 06/10/2022
Vigência: início em 06/10/2022 e término em 05/10/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0261; 0269; 0103; 0149.
coNTraTado:
Nome: oBJETiVa ProdUToS E SErViÇoS P/ laBoraTorioS lTda
ENdErEÇo: rua Presidente rodrigues alves, 66, Qd. 16, lt. 22, Setor 
Jardim Presidente
TElEfoNE: 62 - 3091 4345 / 3086 0450
E-Mail: objetiva.ltda@terra.com.br
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 862097
contrato Nº 279/2022
Valor r$ 39.580,00 (Trinta e Nove mil e Quinhentos e oitenta reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente do SUS.
data de assinatura: 04/10/2022
Vigência início em 04/10/2022 e término em 01/01/2023.
dispensa n º 105/2022
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103, 0149 e suas respectivas subfontes e superravits
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: ProTEcH MEdical coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS lTda
Endereço: aVENida coNSElHEiro fUrTado Nº 2391 Sala 607 – Bairro 
– crEMaÇÃo
BElÉM – Pará – cEP: 66040-100.
fone: (91) 3229-0134 / 9603-6444
E-mail: protech.adm@hotmail.com
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 861773

contrato N° 283/2022
Classificação do Objeto. Outros
objeto: contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços 
técnicos profissionais para elaboração de projetos executivos complemen-
tares de engenharia e execução dos projetos elaborados, para reforma e re-
adequação do serviço de psiquiatria da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna - fPEHcGV, por um período de 12 (doze) meses.
Valor Total: r$3.723.000,00 (três milhões, setecentos e vinte e três mil reais).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 130/2022
data assinatura: 05/10/2022
Vigência: início em 05/10/2022 e término em 04/10/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Elemento de despesa: 449051
fonte de recurso: 0103, 0269.
coNTraTado:
NoME: MaNá coNSTrUÇÕES dE rodoViaS EirEli
ENdErEÇo: ala. leandro ribeiro, nº 1454 – aldeia
BraGaNÇa/Pa – cEP: 68.600-000
TElEfoNE: (91)986122541
E-Mail: manaconstrucoeseireli@gmail.com
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 861895
contrato Nº 281/2022
Valor: r$100.662,60 (cem mil, seiscentos e sessenta e dois reais e ses-
senta centavos).
objeto: aquisição emergencial de PPS, para atender a necessidade da fun-
dação Pública Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) e clínica Mon-
teiro leite no período de 90 dias.
data de assinatura: 06/10/2022
Vigência início em 06/10/2022 e término em 04/01/2023.
dispensa n º 103/2022
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103, 0149 e suas respectivas subfontes e 
superravits
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: a. N. Garcia da SilVa-ME
Endereço: TV WE 66, cJ cidadE NoVa Vi, N° 821, Bairro: coQUEiro.
aNaNiNdEUa/Pará
cEP: 67.140-080
Telefone: (91)33530939
E-mail: extremahospitalar@gmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 862310
coNtrato Nº 285/2022
Valor: r$ 17.550,00 (dEZESSETE Mil, QUiNHENToS E ciNQUENTa rEaiS)
objeto: aquisição emergencial de Equipamento de Proteção individual – 
EPis: luvas em borracha, para atendimento da central de Esterilização e 
Material – cME e do Serviço de Processamento de roupas – SPr, desta 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna — fPEHcGV, 
pelo período de 90 (noventa) dias.
data de assinatura: 07/10/2022
Vigência: início em 07/10/2022 e término em 06/01/2023.
dispensa de licitação n º 107/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103/0269 e suas respectivas subfontes e superávits.
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: a. N. Garcia da SilVa EirEli
Endereço: TV WE 66, cJ cidadE NoVa Vi, N° 821, Bairro: coQUEiro.
aNaNiNdEUa/Pará
cEP: 67.140-080
Telefone: (91)33530939
E-mail: EXTrEMaHoSPiTalar@GMail.coM
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 862296

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 109/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de medicamentos 
de uso geral – multidoses e comprimidos, 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. albendazol 40 mg/ml 200 r$ 400,00
iNSTrUMEd iNSTrUMEN-
ToS MEdicoS HoSPiTala-

rES EirEli

2. Budesonida solução inalatória 0,25mg/ml 8000 r$ 59.360,00 Elfa MEdicaMENToS S.a
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3. carbocisteina 50mg/ml - xarope adulto 2000 r$ 11.480,00 adl MEd coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

4. colagenase 0,6Ui/g, pomada 1000 r$ 18.640,00 adl MEd coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

5. deltametrina 0,2mg/ml loção 600 r$ 3.234,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

6. deltametrina 0,2mg/ml shampoo 200 r$ 11.480,00 adl MEd coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

7. dexametasona 1mg/g creme 500 r$ 1.100,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

8. digoxina (elixir pediátrico) 0,05mg/ml 40 iTEM dESErTo

9. domperidona suspensão oral 1mg/ml 2000 r$ 32.640,00 Tc aTUal coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

10. Escina associada gel ou Polissulfato 10mg/g 
+ salicilato dietilamônio gel 50mg/g 200 iTEM dESErTo

11. fosfato de sódio (mono e dibásico), 160 mg/
mL + 60 mg/mL, uso retal 500 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

12. fumarato de formoterol dihidratado/bude- 
sonida 6mcg + 200 mcg, 120 doses 100 iTEM dESErTo

13. Glicerina infantil 600 r$ 1.680,00
MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

14. Glicerina 120 mg/ml (12%) 750 r$ 20.062,50  caProMEd farMacEUTi-
ca lTda

15. Hidróxido de Alumínio + Magnésio + Si- 
meticona - suspensão 1000 r$ 8.520,00 MEdMaX coMErcio dE 

MEdicaMENToS lTda

16. Hidrocortisona, acetato 10 mg/g (1%), 
creme, uso adulto/Pediátrico 50 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

17. ibuprofeno 100 mg/ml suspensão oral, uso 
adulto/Pediátrico 100 iTEM dESErTo

18. insulina Humana NPH 100 Ui/ml 400 r$ 11.704,00 UlTraMEd diSTriBUidora 
dE MEdicaMENToS EirEli

19. insulina Humana regular 100 Ui/ml 600 r$ 16.482,00 UlTraMEd diSTriBUidora 
dE MEdicaMENToS EirEli

20. ipratrópio (brometo) 0,25mg/ml, solução, 
20 ml, via inalatória, uso adulto e pediátrico 800 r$ 1.448,00 MEdMaX coMErcio dE 

MEdicaMENToS lTda

21. lactulose 60% mg/ml xarope 1800 r$ 13.356,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

22. loratadina 1mg/ml xarope 1200 r$ 5.976,00 adl MEd coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

23. Nistatina + Óxido de Zinco, pomada, 60 g, 
uso adulto e pediátrico 1000 r$ 9.870,00 MEdMaX coMErcio dE 

MEdicaMENToS lTda

24. Paracetamol 200mg/ml gotas 1500 r$ 3.690,00  MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

25. Potássio (cloreto) 60mg/ml xarope 1200 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

26. Prednisolona, fosfato sódico 3mg/ml, so- 
lução oral, uso adulto/Pediátrico 100 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

27. Óleo mineral puro (100%) petrolato 600 r$ 2.490,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

28. Salbutamol 2mg/5ml xarope 200 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

29. Salbutamol spray 100 mcg 500 dESErTo

30. Simeticona 75mg/ml gotas 7000 r$ 16.870,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

31. Sulfato ferroso 25 mg fe/ml solução oral 700 r$ 1.050,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

32. Vitamina A + D gotas 200 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

33. Vitamina c (ácido ascórbico) 200mg/
ml gotas 400 r$ 1.192,00 MEdMaX coMErcio dE 

MEdicaMENToS lTda

34. Ácido Ioxáglico 19,65g + Ácido Ioxáglico 
Meglumínico 39,3g ou análogo 2200 iTEM dESErTo

35. iobitridol aquoso a 65,81% com teor de iodo 
300 mg/ml ou análogo 8500 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

36. ioxitalamato de Meglumina de sódio ou 
análogo 6000 iTEM dESErTo

37. ácido acetilsalicílico 100mg 10000 r$ 700,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

38. ácido fólico 5mg 5000 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

39. ácido folínico 15mg 300 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

40. albendazol 400mg 1000 r$ 540,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

41. amiodarona 200mg 5000 r$ 3.400,00 adl MEd coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

42. anlodipina 5mg 18000 r$ 1.080,00 adl MEd coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

43. atenolol 25mg 8000 r$ 640,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

44. Bisacodil 5 mg, uso oral, adulto/Pediátrico 400 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

45. cabergolina 0,5mg 700 r$ 5.459,54 adl MEd coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

46. cálcio (carbonato) 500mg 1500 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

47. captopril 25mg 65000 r$ 3.250,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

48. captopril 12,5 mg 10.000 iTEM dESErTo

49. carvedilol 3,125mg 65.000 r$ 11.040,00
a J coMErcio aTacadiSTa 
dE MEdicaMENToS E Pro-
dUToS HoSPiTalar lTda

50. carvedilol 12,5mg 30.000 r$ 3.900,00
a J coMErcio aTacadiSTa 
dE MEdicaMENToS E Pro-
dUToS HoSPiTalar lTda

51. cilostazol 100mg 1.500 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

52. cimetidina 200 mg 4.500 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

53. clopidogrel 75mg 22.000 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

54. diclofenaco de Sódio 50mg 3.000 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

55. digoxina 0,25mg 3.000 r$ 690,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

56. diltiazem (cloridrato) 60mg 3.500 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo
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57. Espironalactona 25mg 25.000 r$ 10.250,00
 a J coMErcio aTacadiSTa 
dE MEdicaMENToS E Pro-
dUToS HoSPiTalar lTda

58. furosemida 40mg 26.000 r$ 2.080,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

59. Glimepirida 2mg 1.200 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

60. Hidralazina (cloridrato) 50mg 22.000 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

61. Hidroclorotiazida 25mg 10.000 r$ 700,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

62. isossorbida (mononitrato) 20mg 20.000 r$ 4.800,00 UP diSTriBUidora lTda

63. ivermectina 6mg 1.500 r$ 990,00
a J coMErcio aTacadiSTa 
dE MEdicaMENToS E Pro-
dUToS HoSPiTalar lTda

64. levotiroxina sódica 25mcg 8.000 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

65. loratadina 10mg 7.000 r$ 1.050,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

66. losartana 50mg 45.000 r$ 5.850,00 adl MEd coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

67. Metformina 850mg 6000 r$ 1.080,00 adl MEd coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

68. Metildopa 250mg 8000 r$ 4.880,00
 a J coMErcio aTacadiSTa 
dE MEdicaMENToS E Pro-
dUToS HoSPiTalar lTda

69. Metoprolol (succinato) 25 mg 1200 r$ 636,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

70. Minoxidil 10mg 500 iTEM dESErTo

71. Nifedipina 20mg 22.000 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

72. omeprazol 20mg 40.000 r$ 8.400,00  MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

73. Paracetamol 750mg 12.000 r$ 1.675,00 adl MEd coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

74. Predinisona 5mg 3.500 r$ 455,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

75. Predinisona 20mg 5.000 r$ 1.500,00
iNSTrUMEd iNSTrUMENToS 

MEdicoS HoSPiTalarES 
EirEli

76. Propanolol (cloridrato) 40mg 4.000 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

77. Sildenafila 50mg 2.600 r$ 988,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

78. Sinvastatina 10mg 20.000 r$ 2.200,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

79. Sinvastatina 20mg 80.000 r$ 9.600,00 adl MEd coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

80. Sulfato ferroso 40mg, ferro elementar 6.000 r$ 420,00 MEdMaX coMErcio dE 
MEdicaMENToS lTda

81. Varfarina 5mg 3.000 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

82. Vitaminas do complexo B 2.000 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 109/fHcGV/2022:
r$ 330.743,04 (Trezentos e trinta mil, setecentos e quarenta e três reais 
e quatro centavos)
Belém/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 861922

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 107/2022
Valor: r$ 17.550,00 (dEZESSETE Mil, QUiNHENToS E ciNQUENTa rEaiS)
objeto: aquisição emergencial de Equipamento de Proteção individual – 
EPis: luvas em borracha, para atendimento da central de Esterilização e 
Material – cME e do Serviço de Processamento de roupas – SPr, desta 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna — fPEHcGV, 
pelo período de 90 (noventa) dias.
Data de Ratificação: 28/09/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103/0269 e suas respectivas subfontes e superávits.
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: a. N. Garcia da SilVa EirEli
Endereço: TV WE 66, cJ cidadE NoVa Vi, N° 821, Bairro: coQUEiro.
aNaNiNdEUa/Pará
cEP: 67.140-080
Telefone: (91)33530939
E-mail: EXTrEMaHoSPiTalar@GMail.coM
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 862014

secretaria de estado
de traNsPortes

.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo 
de serViÇos coM reFLeXo FiNaNceiro

coNtrato N°: 047/2021
Processo: 2020/478841                                                                                                   

aNeXo: 2022/53916
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de acréscimo e Supressão de Serviços, 
com Reflexo Financeiro ao Contrato n° 047/2022, 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$ 6.955.507,25 (seis milhões, novecentos cin-
quenta e cinco mil, quinhentos e sete reais e vinte e cinco centavos).
Valor acrEScido: r$ 867.647,28 (oitocentos e sessenta e sete mil, seis-
centos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos).
Valor SUPriMido: r$ 129.077,56 (cento e vinte e nove mil, setenta e 
sete reais e cinquenta e seis centavos).
Valor do rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 738.569,72 (setecentos e trinta e 
oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos).
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 7.694,076,97 (sete milhões, seiscentos 
e noventa e quatro mil, setenta e seis reais e noventa e sete 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: 06/10/2022. 
NoME: MUNdial NorTE coNSTrUÇÕES EirEli.
cNPJ: 18.514.395/0001-06.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira, SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

1º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo de serViÇos 
coM reFLeXo FiNaNceiro

coNtrato Nº: 05/2021
Processo N°. 2020/418486                                                                             

aNeXo: 2022/184630                                             
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de acréscimo e Supressão de Serviços, 
com Reflexo Financeiro ao Contrato n° 05/2021, 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: 76.395.789,55 (setenta e seis milhões, trezentos e no-
venta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
Valor acrEScido: r$ 9.741.243,05 (nove milhões, setecentos e quaren-
ta e um mil, duzentos e quarenta e três reais e cinco centavos).
Valor SUPriMido: r$ 1.824.206,27 (um milhão, oitocentos e vinte e 
quatro mil, duzentos e seis reais e vinte e sete centavos). 
rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 7.917.036,78 (sete milhões, novecentos e de-
zessete mil, trinta e seis reais e setenta e oito centavos). 
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 84.312.826,33 (oitenta e quatro milhões, 
trezentos e doze mil, oitocentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos). 
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7429; Natureza da despesa: 449051; origem do 
recurso: EXTErNo; fonte do recurso: 0124000000 e 0101000000.
daTa da aSSiNaTUra: 06/10/2022.
coNTraTada: lUcENa iNfraESTrUTUra lTda
cNPJ: 03.992.929/0001-32.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.
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eXtrato do coNtrato
Processo: 2021/747076
Nº do coNtrato: 66/2022           
oBJETo: o contrato tem como objeto a execução dos serviços de reforma 
de 01 (uma) ponte em concreto armado, sobre o igarapé caraparú (24,00m x 
8,60mx3,60m), localizada na Pa-140, trecho: Pa-140 / Br-316, no município 
de Santa isabel do Pará, sob a jurisdição do 1º Núcleo regional
Valor: r$ 888.677,56 (oitocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e seten-
ta e sete reais e cinquenta e seis centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 06/10/2022.
PraZo: 210 (duzentos e dez) dias corridos, a contar da data de sua assinatura.
ModalidadE: Tomada de Preços Nº 005/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101, Programa de Trabalho: 26.782.1486.7433, 
Natureza da despesa: 449051, fonte de recurso: 0124000000 e origem 
do recurso: TESoUro.
dadoS da coNTraTada:
NoME: coNSTrUTora coNcordia r a S EirEli.
cNPJ: 23.918.807/0001-03.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - 
SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 862352
eXtrato do 1º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo 

de serViÇos coM reFLeXo FiNaNceiro
coNtrato N°: 047/2021
Processo: 2020/478841                                                                                                   

aNeXo: 2022/53916
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de acréscimo e Supressão de Serviços, 
com Reflexo Financeiro ao Contrato n° 047/2022, 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$ 6.955.507,25 (seis milhões, novecentos cin-
quenta e cinco mil, quinhentos e sete reais e vinte e cinco centavos).
Valor acrEScido: r$ 867.647,28 (oitocentos e sessenta e sete mil, seis-
centos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos).
Valor SUPriMido: r$ 129.077,56 (cento e vinte e nove mil, setenta e 
sete reais e cinquenta e seis centavos).
Valor do rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 738.569,72 (setecentos e trinta e 
oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos).
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 7.694,076,97 (sete milhões, seiscentos 
e noventa e quatro mil, setenta e seis reais e noventa e sete 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: 06/10/2022. 
NoME: MUNdial NorTE coNSTrUÇÕES EirEli.
cNPJ: 18.514.395/0001-06.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira, SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 862361

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

Na publicação n° 861194 referente a errata da publicação 860484, 
publicada no doe nº 35.143 de 06/10/2022
onde se lê: 11º Termo aditivo ao contrato nº 05/2021
Leia-se: 11º Termo aditivo ao contrato nº 05/2011.

Protocolo: 861897
Na publicação n° 861262 referente a Portaria Nº 194/2022-GP, 
publicada no doe nº 35.143 de 06/10/2022
onde se lê:

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

Leia-se:

MatrÍcULa NoMe GoZo aQUisitiVo
57174357 Bernardo Hage Uchôa 26/11/2022 a 05/12/2022 2020/2021
2052598 cleide cilene abud ferreira 04/11/2022 a 18/11/2022 2020/2021

Protocolo: 861880

coNtrato
.

coNtrato 024/2022-cPH
Valor do contrato: r$7.995.017,31
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a prestação de obras e ser-
viços de engenharia para a construção do Terminal Hidroviário Turístico de 
icoaraci, no Município de Belém, Estado do Pará, sob o regime de execução 
de empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes do 
Edital de Licitação e seus Anexos, do Termo de Referência, Especificações 
Técnicas e Proposta de Preços apresentado pela coNTraTada, que são 
partes integrantes deste contrato.
data de assinatura: 05/10/2022.

Vigência: o prazo de vigência deste contrato é de 18 (dezoito) meses, com 
início em 01/11/2022 e término em 30/04/2023.
funcional Programática: 26.784.1486.7575
fonte/Natureza: 006, 6101 e 6301 /449051
cNPJ: 20.792.591/0001-94 - Maar NaVEGaÇÃo E TErMiNaiS lTda
Endereço: Passagem olaria, nº 166, rodovia arthur Bernardes, nº 96, 
bairro Pratinha, cEP: 66.816-060, Município de Belém, Estado do Pará.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 861859

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
LicitaÇÃo reGida PeLa Lei FederaL Nº 13.303/2016 e decreto 
estadUaL Nº2121/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico - critério de julgamento: menor preço global
- regime de Execução: Empreitada por preço Global – Modo de disputa: 
aberto e fechado
Número: 018/2022-cPH – Processo(s) nº(s) 2022/1153821
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa para a pres-
tação de obras e serviços de engenharia para a Elaboração de Projeto Exe-
cutivo civil e Naval para a reforma e adequação do Trapiche de Marudá, no 
Município de Marapanim, para atender a companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará.
Entrega do Edital:
https://www.gov.br/compras/pt-br; https://www.cph.pa.gov.br e https://
www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE aBUd fErrEira
data, hora e local de abertura:
data da abertura: 03/11/2022 (quinta-feira)
Hora da abertura: 09h00 (nove horas)
local: https://www.gov.br/compras/pt-br
Pedidos de Esclarecimentos: cPH, situada na avenida Generalíssimo deodoro, 
nº 367 - Bairro: Umarizal – cEP: 66.055-240 – Munícipio: Belém – Estado: 
Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: licitacao@cph.pa.gov.br.
orçamento:
Programa de Trabalho – 26.784.1486.7576
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0101
Valor global estimado: r$222.115,08
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 861758

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

distrato ao contrato n.º 09/2022. Partes: arcoN-Pa/ dJEaN doS 
SaNToS cHaGaS. objeto: fica distratado o contrato, cujo objeto era a 
prestação temporária de serviços a contar de 06/10/2022. cessando os 
efeitos de todas as obrigações anteriormente pactuadas. fundamento le-
gal: lei nº. 07/91, lei nº 077/2011, lei nº. 5.810/94, lei nº. 6.099/97 
e a constituição Estadual. Belém, 06 de outubro de 2022 diretor da ar-
coN-Pa: Euripedes reis da cruz filho.

Protocolo: 862003
eXtrato de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 066/2022.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará – cooPEraTiVa dE TraNSPorTE coNVENcioNal TraNS iGaÇU.
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a Título
Precário o serviço da liNHa iNTErMUNiciPal iGaraPÉ-aÇU – BElÉM (Via
Pa320), TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 020105, do Serviço convencional de 
Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.
fundamento legal: decreto Estadual nº. 3.864, de 30 de dezembro de 
1999, e o artigo 71, inciso i, da resolução arcoN/Pa n°. 001/2000, de 
12 de janeiro de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional 
de Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará. 
Valor da tarifa máxima: r$ 27,74 (vinte e sete reais e setenta e quatro 
centavos) com base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos da legis-
lação pertinente.
foro: Belém-Pa
data da assinatura: 27/09/2022.
denise rodrigues Brandão Pimenta
diretor(a) Geral interino(a) - arcoN-Pa.

Protocolo: 861991
NotiFicaÇÃo
Pelo presente ato a arcoN-Pa, representada pelo seu diretor Geral, re-
solve notificar o operador RUBENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS (N-
B/081) para que se manifeste no prazo de 15 dias a contar da data da 
publicação desta, sobre a comunicação de ouvidoria - Transporte Nº 
734/2022, em virtude da existência de pendências junto a arcoN-Pa, para 
que a tramitação do Processo Nº To2022/0196-GTo cumpra o seu curso, 
sem que seja prejudicado o direito ao contraditório e ampla defesa. . Belém 
(Pa), 5 de setembro de 2022. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor 
Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 861748
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SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA

.

.

.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

  TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 013/2022-SEDAP

ProcESSo Nº 2022/1193151
a SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca – SEdaP, no uso de suas atribuições legais, fundamentada no art. 
25 § 1º da lei federal nº. 8.666/93 e considerando Parecer Juridico nº 
627 /2022 - coNJUr, exarado nos autos do Processo nº 2022/1193151, 
resolve reconhecer a inexigibilidade de licitação para contratação da em-
presa fraNcal – fEiraS E EMPrEENdiMENToS lTda inscrita no cNPJ 
nº 50.230.978/0001-18, objetivando a aQUiSiÇÃo dE PacoTE PraTa 
(STaNd) Para ParTiciPaÇÃo No SEafood SHoW laTiN aMErica.
 Valor : r$ 17.700,00 (dezessete mil e setencentos reais).
funcional Programática: 20.608.1491.8704
Natureza da despesa: 3390-39
fonte: 0101
Belém, 06 de outubro de 2022
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - interino.

Protocolo: 862206

.

.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 013/2022-SEDAP

ProcESSo Nº 2022/1193151
 Nos  termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93  ratifico a  Inexigibilidade de 
licitação para contratação da empresa fraNcal – fEiraS E EMPrEENdi-
MENToS lTda inscrita no cNPJ nº 50.230.978/0001-18.
 objeto: aQUiSiÇÃo dE PacoTE PraTa (STaNd) Para ParTiciPaÇÃo No 
SEafood SHoW laTiN aMErica.
 Valor : r$ 17.700,00 (dezessete mil e setencentos reais).
funcional Programática: 20.608.1491.8704
Natureza da despesa: 3390-39
fonte: 0101
Belém, 06 de outubro de 2022
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca-interino

Protocolo: 862221

.

.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022-SEDAP/PA

 após a adjudicação da Pregoeira, do Pregão Eletrônico n.º 009/2022-SE-
daP/Pa, tipo MENor PrEÇo Por loTE e iTENS, referente ao Processo 
administrativo PaE n.º 2021/512930 - SEdaP/Pa, esta autoridade Homo-
logadora decide HoMoloGar o resultado do aludido certame, conforme 
discriminado abaixo:
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS Para o foMENTo 
da PESca E aQUicUlTUra.
 1 - GrUPo 01
 EMPrESa VENcEdora: MGS BraSil diSTriBUidora EirEli.
cNPJ: 25.329.901/0001-52
Valor ESTiMado do GrUPo 01: r$ 224.050,50
Valor HoMoloGado do GrUPo 01: r$ 143.999,70
2 - GrUPoS 02, 06 e iTEM 23.
EMPrESa VENcEdora: JMf coMErcio E SErViÇoS EirEli.
cNPJ: 11.036.136/0001-78
Valor ESTiMado do GrUPo 02: r$ 100.359,90
Valor HoMoloGado do GrUPo 02: r$ 98.973,30
Valor ESTiMado do GrUPo 06: r$ 19.072,50
Valor HoMoloGado do GrUPo 06: r$ 19.072,50
iTEM 23 – loNa PlaSTica
QUaNT.: 45
Valor ESTiMado: r$ 78.602,40
Valor HoMoloGado: r$ 78.567,75
3- GrUPo 04
 EMPrESa VENcEdora: rEGioNal coMÉrcio dE PEÇaS EirEli.
cNPJ: 06.313.358/0001-50
Valor ESTiMado do GrUPo 04: r$ 43.368,88
Valor HoMoloGado do GrUPo 04: r$ 40.277,04
4- GrUPo 07
EMPrESa VENcEdora: TrENTiN coMÉrcio dE roUPaS E acESSorioS lTda.
cNPJ: 35.472.900/0001-16
Valor ESTiMado do GrUPo 07: r$ 26.068,20
Valor HoMoloGado do GrUPo 07: r$ 18.999,60

5 - iTEM 22.
 EMPrESa VENcEdora: lUiZ TadEo daMaScHi.
cNPJ: 01.424.128/0001-45
iTEM 22 – KiT Para aNáliSE dE áGUa
QUaNT.: 150
Valor ESTiMado: r$ 141.891,00
Valor HoMoloGado: r$ 141.750,00
6 - iTEM 27.
 EMPrESa VENcEdora: fErrEira B2G lTda.
cNPJ: 33.884.155/0001-97
iTEM 22 – aParElHo GPS PorTaTil.
QUaNT.: 05
Valor ESTiMado: r$ 27.988,80
Valor HoMoloGado: r$ 22.230,00
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém/Pa, 06 de outubro de 2022.
 JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca-interino
Homologador SEd

Protocolo: 862057

.

.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022-SEDAP/PA

 a Pregoeira da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e 
da Pesca, no uso de suas atribuições, portaria nº 289, publicada no doE de 
12 de setembro de 2022, e ainda considerando a análise do resultado do 
Pregão Eletrônico n.º 009/2022-SEdaP/Pa, referente ao processo adminis-
trativo PaE n.º 2021/512930 – SEdaP/Pa decide adJUdicar o resultado 
do aludido certame, conforme discriminado abaixo:
 oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS Para o foMENTo 
da PESca E aQUicUlTUra.
 1 - GrUPo 01
 EMPrESa VENcEdora: MGS BraSil diSTriBUidora EirEli.
cNPJ: 25.329.901/0001-52
Valor ESTiMado do GrUPo 01: r$ 224.050,50
Valor adJUdicado do GrUPo 01: r$ 143.999,70
2 - GrUPoS 02, 06 e iTEM 23.
EMPrESa VENcEdora: JMf coMErcio E SErViÇoS EirEli.
cNPJ: 11.036.136/0001-78
Valor ESTiMado do GrUPo 02: r$ 100.359,90
Valor adJUdicado do GrUPo 02: r$ 98.973,30
Valor ESTiMado do GrUPo 06: r$ 19.072,50
Valor adJUdicado do GrUPo 06: r$ 19.072,50
iTEM 23 – loNa PlaSTica
QUaNT.: 45
Valor ESTiMado: r$ 78.602,40
Valor adJUdicado: r$ 78.567,75
3- GrUPo 04
EMPrESa VENcEdora: rEGioNal coMÉrcio dE PEÇaS EirEli.
cNPJ: 06.313.358/0001-50
Valor ESTiMado do GrUPo 04: r$ 43.368,88
Valor adJUdicado do GrUPo 04: r$ 40.277,04
4- GrUPo 07
EMPrESa VENcEdora: TrENTiN coMÉrcio dE roUPaS E acESSorioS lTda.
cNPJ: 35.472.900/0001-16
Valor ESTiMado do GrUPo 07: r$ 26.068,20
Valor adJUdicado do GrUPo 07: r$ 18.999,60
5 - iTEM 22.
EMPrESa VENcEdora: lUiZ TadEo daMaScHi.
cNPJ: 01.424.128/0001-45
iTEM 22 – KiT Para aNáliSE dE áGUa
QUaNT.: 150
Valor ESTiMado: r$ 141.891,00
Valor adJUdicado: r$ 141.750,00
6 - iTEM 27.
EMPrESa VENcEdora: fErrEira B2G lTda.
cNPJ: 33.884.155/0001-97
iTEM 22 – aParElHo GPS PorTaTil.
QUaNT.: 05
Valor ESTiMado: r$ 27.988,80
Valor adJUdicado: r$ 22.230,00
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém/Pa, 28 de setembro de 2022.
 SHirlEY criSTiNa da coSTa rEiS
Pregoeira/ SEdaP

Protocolo: 862054

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
.

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 48/2022 - SEDAP
data de assinatura: 05/10/2022.
objeto: alteração do Plano de Trabalho, parte integrante do convênio nº 
48/2022-SEdaP.
convenente: MUNiciPio dE colarES.
Endereço: Travessa 16 de Novembro, s/n centro, cEP: 68.785- 000, no 
Município de colares, Estado do Pará.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 861888
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SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA

.

.

.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

  TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 013/2022-SEDAP

ProcESSo Nº 2022/1193151
a SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca – SEdaP, no uso de suas atribuições legais, fundamentada no art. 
25 § 1º da lei federal nº. 8.666/93 e considerando Parecer Juridico nº 
627 /2022 - coNJUr, exarado nos autos do Processo nº 2022/1193151, 
resolve reconhecer a inexigibilidade de licitação para contratação da em-
presa fraNcal – fEiraS E EMPrEENdiMENToS lTda inscrita no cNPJ 
nº 50.230.978/0001-18, objetivando a aQUiSiÇÃo dE PacoTE PraTa 
(STaNd) Para ParTiciPaÇÃo No SEafood SHoW laTiN aMErica.
 Valor : r$ 17.700,00 (dezessete mil e setencentos reais).
funcional Programática: 20.608.1491.8704
Natureza da despesa: 3390-39
fonte: 0101
Belém, 06 de outubro de 2022
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - interino.

Protocolo: 862206

.

.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 013/2022-SEDAP

ProcESSo Nº 2022/1193151
 Nos  termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93  ratifico a  Inexigibilidade de 
licitação para contratação da empresa fraNcal – fEiraS E EMPrEENdi-
MENToS lTda inscrita no cNPJ nº 50.230.978/0001-18.
 objeto: aQUiSiÇÃo dE PacoTE PraTa (STaNd) Para ParTiciPaÇÃo No 
SEafood SHoW laTiN aMErica.
 Valor : r$ 17.700,00 (dezessete mil e setencentos reais).
funcional Programática: 20.608.1491.8704
Natureza da despesa: 3390-39
fonte: 0101
Belém, 06 de outubro de 2022
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca-interino

Protocolo: 862221

.

.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022-SEDAP/PA

 após a adjudicação da Pregoeira, do Pregão Eletrônico n.º 009/2022-SE-
daP/Pa, tipo MENor PrEÇo Por loTE e iTENS, referente ao Processo 
administrativo PaE n.º 2021/512930 - SEdaP/Pa, esta autoridade Homo-
logadora decide HoMoloGar o resultado do aludido certame, conforme 
discriminado abaixo:
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS Para o foMENTo 
da PESca E aQUicUlTUra.
 1 - GrUPo 01
 EMPrESa VENcEdora: MGS BraSil diSTriBUidora EirEli.
cNPJ: 25.329.901/0001-52
Valor ESTiMado do GrUPo 01: r$ 224.050,50
Valor HoMoloGado do GrUPo 01: r$ 143.999,70
2 - GrUPoS 02, 06 e iTEM 23.
EMPrESa VENcEdora: JMf coMErcio E SErViÇoS EirEli.
cNPJ: 11.036.136/0001-78
Valor ESTiMado do GrUPo 02: r$ 100.359,90
Valor HoMoloGado do GrUPo 02: r$ 98.973,30
Valor ESTiMado do GrUPo 06: r$ 19.072,50
Valor HoMoloGado do GrUPo 06: r$ 19.072,50
iTEM 23 – loNa PlaSTica
QUaNT.: 45
Valor ESTiMado: r$ 78.602,40
Valor HoMoloGado: r$ 78.567,75
3- GrUPo 04
 EMPrESa VENcEdora: rEGioNal coMÉrcio dE PEÇaS EirEli.
cNPJ: 06.313.358/0001-50
Valor ESTiMado do GrUPo 04: r$ 43.368,88
Valor HoMoloGado do GrUPo 04: r$ 40.277,04
4- GrUPo 07
EMPrESa VENcEdora: TrENTiN coMÉrcio dE roUPaS E acESSorioS lTda.
cNPJ: 35.472.900/0001-16
Valor ESTiMado do GrUPo 07: r$ 26.068,20
Valor HoMoloGado do GrUPo 07: r$ 18.999,60

5 - iTEM 22.
 EMPrESa VENcEdora: lUiZ TadEo daMaScHi.
cNPJ: 01.424.128/0001-45
iTEM 22 – KiT Para aNáliSE dE áGUa
QUaNT.: 150
Valor ESTiMado: r$ 141.891,00
Valor HoMoloGado: r$ 141.750,00
6 - iTEM 27.
 EMPrESa VENcEdora: fErrEira B2G lTda.
cNPJ: 33.884.155/0001-97
iTEM 22 – aParElHo GPS PorTaTil.
QUaNT.: 05
Valor ESTiMado: r$ 27.988,80
Valor HoMoloGado: r$ 22.230,00
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém/Pa, 06 de outubro de 2022.
 JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca-interino
Homologador SEd

Protocolo: 862057

.

.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022-SEDAP/PA

 a Pregoeira da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e 
da Pesca, no uso de suas atribuições, portaria nº 289, publicada no doE de 
12 de setembro de 2022, e ainda considerando a análise do resultado do 
Pregão Eletrônico n.º 009/2022-SEdaP/Pa, referente ao processo adminis-
trativo PaE n.º 2021/512930 – SEdaP/Pa decide adJUdicar o resultado 
do aludido certame, conforme discriminado abaixo:
 oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS Para o foMENTo 
da PESca E aQUicUlTUra.
 1 - GrUPo 01
 EMPrESa VENcEdora: MGS BraSil diSTriBUidora EirEli.
cNPJ: 25.329.901/0001-52
Valor ESTiMado do GrUPo 01: r$ 224.050,50
Valor adJUdicado do GrUPo 01: r$ 143.999,70
2 - GrUPoS 02, 06 e iTEM 23.
EMPrESa VENcEdora: JMf coMErcio E SErViÇoS EirEli.
cNPJ: 11.036.136/0001-78
Valor ESTiMado do GrUPo 02: r$ 100.359,90
Valor adJUdicado do GrUPo 02: r$ 98.973,30
Valor ESTiMado do GrUPo 06: r$ 19.072,50
Valor adJUdicado do GrUPo 06: r$ 19.072,50
iTEM 23 – loNa PlaSTica
QUaNT.: 45
Valor ESTiMado: r$ 78.602,40
Valor adJUdicado: r$ 78.567,75
3- GrUPo 04
EMPrESa VENcEdora: rEGioNal coMÉrcio dE PEÇaS EirEli.
cNPJ: 06.313.358/0001-50
Valor ESTiMado do GrUPo 04: r$ 43.368,88
Valor adJUdicado do GrUPo 04: r$ 40.277,04
4- GrUPo 07
EMPrESa VENcEdora: TrENTiN coMÉrcio dE roUPaS E acESSorioS lTda.
cNPJ: 35.472.900/0001-16
Valor ESTiMado do GrUPo 07: r$ 26.068,20
Valor adJUdicado do GrUPo 07: r$ 18.999,60
5 - iTEM 22.
EMPrESa VENcEdora: lUiZ TadEo daMaScHi.
cNPJ: 01.424.128/0001-45
iTEM 22 – KiT Para aNáliSE dE áGUa
QUaNT.: 150
Valor ESTiMado: r$ 141.891,00
Valor adJUdicado: r$ 141.750,00
6 - iTEM 27.
EMPrESa VENcEdora: fErrEira B2G lTda.
cNPJ: 33.884.155/0001-97
iTEM 22 – aParElHo GPS PorTaTil.
QUaNT.: 05
Valor ESTiMado: r$ 27.988,80
Valor adJUdicado: r$ 22.230,00
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém/Pa, 28 de setembro de 2022.
 SHirlEY criSTiNa da coSTa rEiS
Pregoeira/ SEdaP

Protocolo: 862054

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
.

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 48/2022 - SEDAP
data de assinatura: 05/10/2022.
objeto: alteração do Plano de Trabalho, parte integrante do convênio nº 
48/2022-SEdaP.
convenente: MUNiciPio dE colarES.
Endereço: Travessa 16 de Novembro, s/n centro, cEP: 68.785- 000, no 
Município de colares, Estado do Pará.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 861888
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INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA

ATOS ADMINISTRATIVOS
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS 
aUToS do ProcESSo dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa (coM-
Pra) dE TErraS, EM QUE fiGUra coMo iNTErESSado:

PROCESSO NOME DENOMINAÇÃO ÁREA MUNICÍPIO PORTARIA

092802586/2020 HUGo laMarTiNY MarTiNS dE 
oliVEira

faZENda laMar-
TiNY 155,2451 SÃo fÉliX do 

XiNGU/Pa 1650/2022

Belém (Pa), 09/10/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 862085
PORTARIA N° 1706 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, da lei Estadual nº 4.584, de 08 de outu-
bro de 1975, e em conformidade com o art. 2°, inciso iX, da mesma lei,
coNSidEraNdo que a lei nº 8.878, de 08 de julho de 2019, em seu art. 
4º prevê o instituto da permuta como uma das modalidades para alienação 
da terra pública, utilizável quando houver impossibilidade de ocupação de 
fato de áreas alienadas a particular;
coNSidEraNdo que o Estado do Pará, através do instituto de Terras do 
Pará - iTErPa, promoveu a licitação de Terras Públicas sobre área deno-
minada Gleba altamira Vi, com a designação de Projeto integrado Trairão, 
e que posteriormente a União editou decreto nº 98.865, de 23 de janeiro 
de 1990 e a funai a Portaria nº 220, de 13 de março de 1990, criando e 
ampliando a reserva indígena Menkragnoti, alcançado parte da área do 
Projeto, impossibilitando que os licitados consolidassem o domínio;
coNSidEraNdo tudo que consta nos autos do Processo administrativo 
nº 2022/555251, quanto à regularidade e ao cumprimento dos requisitos 
técnicos e jurídicos para regularização e contratação de permuta.
rESolVE:
i – HoMoloGar o processo de permuta de direitos sobre o Títulos nº 091 
e 089, representados respectivamente, pelo lote 37, Setor “i”; e o lote 
32, Setor “G”, ambos da Gleba altamira Vi, Projeto integrado Trairão, por 
uma área denominada fazenda Bela Vista, com 890,3042 hectares, locali-
zada na Gleba Guajará i, Município de Prainha, em favor de JocirlaNdE 
GUEdES da rocHa.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 861861
PORTARIA N° 1705 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, da lei Estadual nº 4.584, de 08 de outu-
bro de 1975, e em conformidade com o art. 2°, inciso iX, da mesma lei,
coNSidEraNdo que a lei nº 8.878, de 08 de julho de 2019, em seu art. 
4º prevê o instituto da permuta como uma das modalidades para alienação 
da terra pública, utilizável quando houver impossibilidade de ocupação de 
fato de áreas alienadas a particular;
coNSidEraNdo que o Estado do Pará, através do instituto de Terras do 
Pará - iTErPa, promoveu a licitação de Terras Públicas sobre área deno-
minada Gleba altamira Vi, com a designação de Projeto integrado Trairão, 
e que posteriormente a União editou decreto nº 98.865, de 23 de janeiro 
de 1990 e a funai a Portaria nº 220, de 13 de março de 1990, criando e 
ampliando a reserva indígena Menkragnoti, alcançado parte da área do 
Projeto, impossibilitando que os licitados consolidassem o domínio;
coNSidEraNdo tudo que consta nos autos do Processo administrativo 
nº 2022/500092, quanto à regularidade e ao cumprimento dos requisitos 
técnicos e jurídicos para regularização e contratação de permuta.
rESolVE:
i – HoMoloGar o processo de permuta de direitos sobre o Título nº 091, 
representativo do lote 37, Setor “i”, da Gleba altamira Vi, Projeto integra-
do Trairão, por uma área denominada fazenda cachoeira, com 1.342,2718 
hectares, localizada nas Glebas Guajará i e Maracú, Município de Prainha, 
em favor de fraNciSco cHarlES alVES da SilVa.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 861854
PORTARIA N° 1704 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, da lei Estadual nº 4.584, de 08 de outu-
bro de 1975, e em conformidade com o art. 2°, inciso iX, da mesma lei,
coNSidEraNdo que a lei nº 8.878, de 08 de julho de 2019, em seu art. 
4º prevê o instituto da permuta como uma das modalidades para alienação 
da terra pública, utilizável quando houver impossibilidade de ocupação de 
fato de áreas alienadas a particular;
coNSidEraNdo que o Estado do Pará, através do instituto de Terras do 
Pará - iTErPa, promoveu a licitação de Terras Públicas sobre área deno-

minada Gleba altamira Vi, com a designação de Projeto integrado Trairão, 
e que posteriormente a União editou decreto nº 98.865, de 23 de janeiro 
de 1990 e a funai a Portaria nº 220, de 13 de março de 1990, criando e 
ampliando a reserva indígena Menkragnoti, alcançado parte da área do 
Projeto, impossibilitando que os licitados consolidassem o domínio;
coNSidEraNdo tudo que consta nos autos do Processo administrativo 
nº 2022/846029, quanto à regularidade e ao cumprimento dos requisitos 
técnicos e jurídicos para regularização e contratação de permuta.
rESolVE:
i – HoMoloGar o processo de permuta de direitos sobre o Título nº 083, 
representativo do lote 07, Setor “i”, da Gleba altamira Vi, Projeto integra-
do Trairão, por uma área denominada fazenda dambrós, com 1.832,8812 
hectares, localizada na Gleba Maracú, no Município de Prainha, em favor 
de alcidES daMBrÓS.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 861847

ERRATA
.

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL Nº 
35.142, 05 DE OUTUBRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
011/2022-ITERPA, PROTOCOLO PUBLICAÇÃO Nº 861019, 

SENDO:
ONDE SE LÊ: “oBJETo (SErViÇo):  o objeto da presente licitação é a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes 
defeituosos em 40 módulos de arquivos deslizantes, das marcas ofc e ca-
ViGlia, com capacidade de armazenamento de aproximadamente 1.700 
metros lineares de documentos, pertencentes ao instituto de Terras do 
Pará - ITERPA, conforme condições, quantidades e especificação estabele-
cidas no Termo de Referência, a fim de atender as demandas do Instituto 
de Terras do Pará-iTErPa.
LEIA-SE: “ oBJETo (SErViÇo):  o objeto da presente licitação é a con-
tratação de empresa especializada em locação dos equipamentos de im-
pressão, cópia, fax, digitalização departamental e suporte para soluções 
embarcadas de processos de gestão documental, de caráter local e/ou de 
computador de grande porte com acesso via rede local (TcP-iP), incluindo 
a manutenção preventiva e corretiva com a substituição de peças e su-
primentos (inclusive papel), sistema de gerenciamento e contabilização 
de impressões e cópias, para atender as necessidades deste instituto, de 
acordo com as especificações contidas no Anexo A do Termo de referência 
deste Edital licitatório“.

Protocolo: 862114

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 1703/2022 DE 06/10/2022
objetivo: Para atender a ação de regularização fundiária nos  municípios 
de São felix do Xingu e Santa Maria das Barreiras,  para realizar trabalhos 
de vistoria agrícola.
Período: 13 a 28/10/2022 (15,5) diárias
Servidores:
-3169693/1-ronaldo Pereira Jardim (Téc. agrícola)
-80845160/1-Everton cordeiro farias (Motorista)
-ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 861808

FÉRIAS

PORTARIA Nº 01694/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (Trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
Órgão, conforme relação:

55585968/2 Bruno de abreu Pereira GiT 01/11/2022 a 
30/11/2022 2021/2022

55587263/2 luiz alberto leão Pereira cPaV 07/11/2022 a 
06/12/2022 2021/2022

3167615/1 Pedro Jorge andrade GlT 03/10/2022 a 
01/11/2022 2021/2022

55588829/4 raphael augusto corrêa aSP 07/11/2022 a 
06/12/2022 2021/2022

57195917/1 renata Guizarde Queiroz de leão oUV. 01/11//2022 a 
15/11/2022 2021/2022

5946326/2 roberto Magno da Silva NTi 03/10/2022 a 
01/11/2022 2021/2022

3167780/1 Waldemar José ramos Soares GEo 01/11/2022 a 
30/11/2022 2021/2022

Publique-se
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 03 
de outubro de 2022

Protocolo: 862207
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AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 6220/2022 – ADEPARÁ, 
DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.

o diretor Geral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do 
Pará - adEPará, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto nos art. 199, 201 e 205 da lei Estadual 5.810/94.
coNSidEraNdo a instauração de Sindicância através da PorTaria de Nº 
5322/2022 de 29 de agosto de 2022, publicada no doE nº 35.098, de 31 
de agosto de 2022, referente aos atos e fatos referente aos processos de 
Sindicância nº 2022/361358 e 2021/759047.
coNSidEraNdo que o prazo para prorrogação dos processos expira no 
dia 01/10/2022. de acordo com o disposto no art. 201, Parágrafo único, 
da lei nº 5.810/94, torna cabível a prorrogação do prazo do Processo de 
Sindicância por mais 30 (trinta) dias.
rESolVE:
i - ProrroGar o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de 
Sindicância, referente aos processos nº 2022/361358 e 2021/75904, por 
mais 30 (trinta) dias, com base no artigo 201, parágrafo único da lei nº 
5.810/94.
registre, publique-se e cumpra-se
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor-Geral

Protocolo: 861901
PORTARIA Nº 6253/2022 - ADEPARÁ, 

DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2022/909399, memorando 72/2022 – dG/adEPa-
ra, de 18/07/2022, Termo de cooperação Técnica nº109/2021 e ainda o 
Parecer Jurídico nº 152/22 de 20/07/22.
r E S o l V E:
EXclUir os servidores da Portaria nº 0032/2022, de 12/01/22, publicada 
no doE 34837 de 19/01/22.conforme relação abaixo:

MATRI-
CULA SERVIDOR CARGO LOTAÇÃO

57210443/2 carliNdoMar JoSE dE SoUZa fEa MEd VET. MaPa/Sif 2258
57234481/1 ElVio lUciaNo corrEa lEiTao fEa MEd VET. MaPa/Sif 4554
5870887/3 EliaNdro alVES dE Sa fEa MEd VET. MaPa/Sif 1497

57197329/2 fraNciSco daNilo dE a. 
oliVEira fEa MEd VET. MaPa/Sif 1927

54185856/1 roNilSoN da SilVa PENa fEa MEd VET. MaPa/Sif 1367
 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 862313

.

.

DIÁRIA

Portaria: 6273/2022  Objetivo:  Realizar  fiscalização  do  vazio  sanitário 
da soja em 12 propriedades, na safra 2021/2022.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: UliaNÓPo-
liS/Pa Servidor: 5960828/ MYriaM GalVÃo NEVES (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 03/10/2022 
a 07/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 861955
Portaria: 6274/2022 Objetivo:  Realizar  fiscalização  do  vazio  sanitário 
da soja em 12 propriedades, na safra 2021/2022.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: aUrora do Pará/Pa destino: ParaGo-
MiNaS/Pa Servidor: 5908938/ HÉriKa Maria VaScoNcEloS dE SoU-
Sa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 03/10/2022 a 
07/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 861959
Portaria: 6275/2022  Objetivo:  Realizar  fiscalização  do  vazio  sanitário 
da soja em 12 propriedades, na safra 2021/2022.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MÃE do rio/Pa destino: ParaGoMiNaS/
Pa Servidor: 57223520/ ElNEYSoN rodriGo NaSciMENTo QUEiroZ 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 03/10/2022 a 
07/10/2022. ordenador:  lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 861965
Portaria: 6272/2022 objetivo: realizar abertura e fechamento de qua-
rentena de Bovídeos para exportação nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ToMÉ-aÇU/Pa destino: aBaETETUBa, 
MoJU/Pa Servidor: 5932234/ alBErTo liMoNTa loBo coNcEiÇÃo filHo 
(fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diá-
riaS / 19/09/2022 a 21/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaS-
SU MacEdo.

Protocolo: 861900

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 88/2022: BENEficiário: 
MaUricio SoUSa dE liMa; Matrícula: 54196648; função: Extensionista 
rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8704; foNTE: 0101; 
oBJETiVo: liberação de recurso para realizar o evento denominado Se-
mana da Mulher rural nos dias 18, 20 e 21 de outubro de 2022 no Muni-
cípio de São João da Ponta.;MUNicÍPio: São João da Ponta; Elemento de 
despesa: 33903096= r$ 1.140,00; 33903996= r$ 1.360,00. Prazo para 
aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; 
Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação. ordENador dE 
dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 862255

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA N° 019/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 2,5 diária / foNTE: 
0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: aBaETETUBa / dESTiNo: 
BElÉM / PErÍodo: dE 06 a 08/10/2022 / MaTrÍcUla: 54196734 
/ BENEficiário: JaNair caMPElo da coSTa / carGo / fUNÇÃo: 
cHEfE do EScriTÓrio local dE aBaETETUBa / oBJETiVo: aTUar 
coMo coordENador da EMaTEr Para a orGaNiZaÇÃo E SUPorTE 
da EXPoSiÇÃo doS ProdUToS dE MiriTi dUraNTE o EVENTo QUE 
ocorrE Na PriMEira QUiNZENa dE oUTUBro Na PraÇa doM PEdro ii 
EM BElÉM, forTalEcENdo ParcEria ENTrE a EMaTEr E o iNSTiTUTo 
MUlTicUlTUral MiriTiS da aMaZÔNia dE aBaETETUBa / ordENador 
dE dESPESaS - UG TocaNTiNS: PEdro PaUlo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 862295
PORTARIA N° 020/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 2,5 diária / foNTE: 
0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: aBaETETUBa / dESTiNo: 
BElÉM / PErÍodo: dE 06 a 08/10/2022 / MaTrÍcUla: 3171302 / 
BENEficiário: adalBErTo BaNdEira PiNHEiro / carGo / fUNÇÃo: 
aSSiSTENTE dE adMiNiSTraÇÃo / oBJETiVo: aTUar coMo coNdUTor 
do VEÚcUlo PicaPE cHEVrolET S10 dE Placa rfE-0B40, ViSaNdo o 
aPoio loGÍSTico E SUPorTE Na EXPoSiÇÃo doS ProdUToS dE MiriTi 
dUraNTE o EVENTo QUE ocorrE Na PriMEira QUiNZENa dE oUTUBro 
Na PraÇa doM PEdro ii EM BElÉM, forTalEcENdo ParcEria ENTrE 
a EMaTEr E o iNSTiTUTo MUlTicUlTUral MiriTiS da aMaZÔNia dE 
aBaETETUBa / ordENador dE dESPESaS - UG TocaNTiNS: PEdro 
PaUlo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 862304

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 97/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução de serviços.
rESolVE:
designar os servidor leandro José Monteiro ribeiro, matrícula Nº 
80845866/1 como fiscal e Guilherme Fernando dos Santos Azevedo, matrí-
cula 8094116/2, como suplente de fiscal, do contrato de de pessoa jurídica 
especializada para fornecimento de lâmpadas e luminárias de tecnologia de 
lEd (light Emitter diode), destinadas aos ambientes de trabalho e comer-
cialização da cEaSa/Pa, para substituição das lâmpadas queimadas para 
atender a Central de Abastecimento do Pará (CEASA/PA), firmado com a 
empresa MGS ENGENHaria lTda, a contar de 04 de outubro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 06 de outubro de 2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 862016
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AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 6220/2022 – ADEPARÁ, 
DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.

o diretor Geral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do 
Pará - adEPará, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto nos art. 199, 201 e 205 da lei Estadual 5.810/94.
coNSidEraNdo a instauração de Sindicância através da PorTaria de Nº 
5322/2022 de 29 de agosto de 2022, publicada no doE nº 35.098, de 31 
de agosto de 2022, referente aos atos e fatos referente aos processos de 
Sindicância nº 2022/361358 e 2021/759047.
coNSidEraNdo que o prazo para prorrogação dos processos expira no 
dia 01/10/2022. de acordo com o disposto no art. 201, Parágrafo único, 
da lei nº 5.810/94, torna cabível a prorrogação do prazo do Processo de 
Sindicância por mais 30 (trinta) dias.
rESolVE:
i - ProrroGar o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de 
Sindicância, referente aos processos nº 2022/361358 e 2021/75904, por 
mais 30 (trinta) dias, com base no artigo 201, parágrafo único da lei nº 
5.810/94.
registre, publique-se e cumpra-se
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor-Geral

Protocolo: 861901
PORTARIA Nº 6253/2022 - ADEPARÁ, 

DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2022/909399, memorando 72/2022 – dG/adEPa-
ra, de 18/07/2022, Termo de cooperação Técnica nº109/2021 e ainda o 
Parecer Jurídico nº 152/22 de 20/07/22.
r E S o l V E:
EXclUir os servidores da Portaria nº 0032/2022, de 12/01/22, publicada 
no doE 34837 de 19/01/22.conforme relação abaixo:

MATRI-
CULA SERVIDOR CARGO LOTAÇÃO

57210443/2 carliNdoMar JoSE dE SoUZa fEa MEd VET. MaPa/Sif 2258
57234481/1 ElVio lUciaNo corrEa lEiTao fEa MEd VET. MaPa/Sif 4554
5870887/3 EliaNdro alVES dE Sa fEa MEd VET. MaPa/Sif 1497

57197329/2 fraNciSco daNilo dE a. 
oliVEira fEa MEd VET. MaPa/Sif 1927

54185856/1 roNilSoN da SilVa PENa fEa MEd VET. MaPa/Sif 1367
 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 862313

.

.

DIÁRIA

Portaria: 6273/2022  Objetivo:  Realizar  fiscalização  do  vazio  sanitário 
da soja em 12 propriedades, na safra 2021/2022.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: UliaNÓPo-
liS/Pa Servidor: 5960828/ MYriaM GalVÃo NEVES (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 03/10/2022 
a 07/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 861955
Portaria: 6274/2022 Objetivo:  Realizar  fiscalização  do  vazio  sanitário 
da soja em 12 propriedades, na safra 2021/2022.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: aUrora do Pará/Pa destino: ParaGo-
MiNaS/Pa Servidor: 5908938/ HÉriKa Maria VaScoNcEloS dE SoU-
Sa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 03/10/2022 a 
07/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 861959
Portaria: 6275/2022  Objetivo:  Realizar  fiscalização  do  vazio  sanitário 
da soja em 12 propriedades, na safra 2021/2022.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MÃE do rio/Pa destino: ParaGoMiNaS/
Pa Servidor: 57223520/ ElNEYSoN rodriGo NaSciMENTo QUEiroZ 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 03/10/2022 a 
07/10/2022. ordenador:  lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 861965
Portaria: 6272/2022 objetivo: realizar abertura e fechamento de qua-
rentena de Bovídeos para exportação nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ToMÉ-aÇU/Pa destino: aBaETETUBa, 
MoJU/Pa Servidor: 5932234/ alBErTo liMoNTa loBo coNcEiÇÃo filHo 
(fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diá-
riaS / 19/09/2022 a 21/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaS-
SU MacEdo.

Protocolo: 861900

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 88/2022: BENEficiário: 
MaUricio SoUSa dE liMa; Matrícula: 54196648; função: Extensionista 
rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8704; foNTE: 0101; 
oBJETiVo: liberação de recurso para realizar o evento denominado Se-
mana da Mulher rural nos dias 18, 20 e 21 de outubro de 2022 no Muni-
cípio de São João da Ponta.;MUNicÍPio: São João da Ponta; Elemento de 
despesa: 33903096= r$ 1.140,00; 33903996= r$ 1.360,00. Prazo para 
aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; 
Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação. ordENador dE 
dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 862255

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA N° 019/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 2,5 diária / foNTE: 
0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: aBaETETUBa / dESTiNo: 
BElÉM / PErÍodo: dE 06 a 08/10/2022 / MaTrÍcUla: 54196734 
/ BENEficiário: JaNair caMPElo da coSTa / carGo / fUNÇÃo: 
cHEfE do EScriTÓrio local dE aBaETETUBa / oBJETiVo: aTUar 
coMo coordENador da EMaTEr Para a orGaNiZaÇÃo E SUPorTE 
da EXPoSiÇÃo doS ProdUToS dE MiriTi dUraNTE o EVENTo QUE 
ocorrE Na PriMEira QUiNZENa dE oUTUBro Na PraÇa doM PEdro ii 
EM BElÉM, forTalEcENdo ParcEria ENTrE a EMaTEr E o iNSTiTUTo 
MUlTicUlTUral MiriTiS da aMaZÔNia dE aBaETETUBa / ordENador 
dE dESPESaS - UG TocaNTiNS: PEdro PaUlo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 862295
PORTARIA N° 020/2022 / NÚMEro dE diáriaS: 2,5 diária / foNTE: 
0101006357 - TESoUro ESTadUal / oriGEM: aBaETETUBa / dESTiNo: 
BElÉM / PErÍodo: dE 06 a 08/10/2022 / MaTrÍcUla: 3171302 / 
BENEficiário: adalBErTo BaNdEira PiNHEiro / carGo / fUNÇÃo: 
aSSiSTENTE dE adMiNiSTraÇÃo / oBJETiVo: aTUar coMo coNdUTor 
do VEÚcUlo PicaPE cHEVrolET S10 dE Placa rfE-0B40, ViSaNdo o 
aPoio loGÍSTico E SUPorTE Na EXPoSiÇÃo doS ProdUToS dE MiriTi 
dUraNTE o EVENTo QUE ocorrE Na PriMEira QUiNZENa dE oUTUBro 
Na PraÇa doM PEdro ii EM BElÉM, forTalEcENdo ParcEria ENTrE 
a EMaTEr E o iNSTiTUTo MUlTicUlTUral MiriTiS da aMaZÔNia dE 
aBaETETUBa / ordENador dE dESPESaS - UG TocaNTiNS: PEdro 
PaUlo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 862304

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 97/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução de serviços.
rESolVE:
designar os servidor leandro José Monteiro ribeiro, matrícula Nº 
80845866/1 como fiscal e Guilherme Fernando dos Santos Azevedo, matrí-
cula 8094116/2, como suplente de fiscal, do contrato de de pessoa jurídica 
especializada para fornecimento de lâmpadas e luminárias de tecnologia de 
lEd (light Emitter diode), destinadas aos ambientes de trabalho e comer-
cialização da cEaSa/Pa, para substituição das lâmpadas queimadas para 
atender a Central de Abastecimento do Pará (CEASA/PA), firmado com a 
empresa MGS ENGENHaria lTda, a contar de 04 de outubro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 06 de outubro de 2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 862016
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CONTRATO
.

CONTRATO: 30
Exercício: 2022
Processo 2022/1090784
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento 
de lâmpadas e luminárias de tecnologia de lEd (light Emitter diode), des-
tinadas aos ambientes de trabalho e comercialização da cEaSa/Pa, para 
substituição das lâmpadas queimadas para atender a central de abasteci-
mento do Pará (cEaSa/Pa).
fundamento legal: lei N° 13.303/2016.
Valor Total: r$ 48.907,00
data da assinatura: 04/10/2022
Vigência: 04/10/2022 a 02/12/2022
orçamento: Unidade orçamentária: 58201; fonte do recurso: 0261; Pro-
grama: 1297 - Manutenção da Gestão; PTrES: 588338 - operacionalização 
das ações administrativas
contratada: MGS ENGENHaria lTda - cNPJ: 45.429.361/0001-96
Endereço: Tv. Padre Prudêncio, 220, sala 209, cEP: 66.019-080 – campi-
na – Belém/Pa
ordenador: fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente - cEaSa/Pa

Protocolo: 862018

.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA N.º 095/2022
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;
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores desta cEaSa/Pa abaixo 
relacionados no mês de NoVEMBro/2022.

Matrícula Servidor Período Aquisitivo Período de Gozo
7007841/1 carloS loPES ValENTE 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57190885/1 EdGar liMa florENTiNo 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

5910212/1 EdSoN PErEira BriTo 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

5661900/5 Valdo lUiZ doS SaNToS GaSPar 2021/2022 21/11/2022 a 20/12/2022

7007396/1 ValMir dE JESUS SarMENTo 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

5910267/1 rENaTo lEoNEl dE araGÃo JÚNior 2020/2021 04/11/2022 a 03/12/2022

registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 05 de outubro de 2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 861875

.

.

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
.

PORTARIA N.º 098/2022
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;
rESolVE:
1. SUSPENdEr o gozo de férias do servidor ValMor arEdE cÓrdoVa, 
matrícula nº 54184730/4, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, con-
cedida pela Portaria nº 089/2022 de 14/09/2022, publicada no doE nº 
35.115 de 15/09/2022, para posterior gozo.
2. os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 06 de outubro de 2022.
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 862118

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

.

.

.

ERRATA
.

ERRATA DA PORTARIA Nº2088/2022-DGAF/GAB/SEMAS, 
08/09/2022, PUBLICADA NO DOE Nº 35.109 DE 09/09/2022.

Servidor; adna Suany cardoso de oliveira
Onde se lê; Período de gozo 17/10/2022 a 15/11/2022
Leia-se ; período de gozo 17/10/2022 a 31/10/2022 e 02/01/2023 a 
16/01/2023

Protocolo: 862254

CONTRATO
.

CONTRATO 068/2022-SEMAS/PA
PREGÃO ELETRÔNICO 022/2022 - SEMAS/PA

PROCESSO PAE 2022/318428
objeto: comercialização de refeições por quilo, do tipo Self Service e lan-
chonete aos servidores, terceirizados e estagiários através da concessão 
de espaço na SEMaS
Taxa de ocupação: r$ 450,50 (mediante depósito bancário na conta da 
SEMaS)
Vigência: 06/10/2022 a 05/10/2023
assinatura: 06/10/2022
contratado: PlaNETa food lTda (cNPJ 17.094.543/0001-18)
Endereço: Passagem das flores, nº 73, cEP 66113420, Bairro Telégrafo, 
fone (91) 99126-9800, deibimotastm@hotmail.com, Belém/Pa

Protocolo: 862338

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 2464/2022 - GAB/SEMAS 
03 DE OUTUBRO DE 2022.

Objetivo: Organizar e Participar das oficinas regionais do planbio.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira/Pa.
Período: 11/10 a 15/10/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidora:
- 57195714/2 - lariSSa daNiElla loPES rodriGUES - (Técnico Em Ges-
tão Pública)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 860149
PORTARIA Nº 2253/2022 - GAB/SEMAS 

15 DE SETEMBRO DE 2022.
Objetivo: Realização do 1° ciclo de curso de capacitação em fiscalização 
ambiental a respeito das atividades de comercio/indústria e serviços, a 
fim de qualificar os agentes de fiscalização municipal em atendimento as 
metas para avaliação de desempenho (GdGa).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: capanema/Pa
Período: 26/09 a 30/09/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
-57203213/ 2 - ElVES MarcElo BarrETo PErEira- (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
-7565492/ 2 - WilSoN loBaTo MoNTEiro JUNior - (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
-5893920/ 3 - raQUEl SoarES SoUZa - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 853751
PORTARIA Nº 2263/2022 - GAB/SEMAS 

16 DE SETEMBRO DE 2022.
objetivo:dar apoio a ação de fiscalização em atendimento ao relatório de 
inteligência 013/2022.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: anapu e Tailândia/Pa
Período: 19/09 a 30/09/2022 – 11 e ½ diárias.
Servidores:
- 55887151 - JoSÉ raiMUNdo riBEiro - (2º Sargento PM)
- 57310381 - SilVia HElENa alVES JardiM - (3º Sargento PM)
- 64011291 - iNGrid Maia do ESPiriTo SaNTo - (Soldado PM)
- 59106171 - iriNEU NETo rEiS TriNdadE - (cabo PM)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 854318
PORTARIA Nº 2274/2022 - GAB/SEMAS 

19 DE SETEMBRO DE 2022.
Objetivo: Participação das Oficinas regionais do Plano Estadual de Bioe-
conomia.
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.
Servidora:
-55588165/4 - MaiTÊ aZEVEdo BarBoSa SaUMa – (Gerente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 854464
PORTARIA Nº 2287/2022 - GAB/SEMAS 

19 DE SETEMBRO DE 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica na área do imóvel a ser licenciado com a 
finalidade de dirimir dúvida de cobertura do solo e drenagem declarada no 
car e do local a ser desenvolvida a atividade.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Magalhães Barata/Pa.
Período: 13/10 à 14/10/2022 – 01 e ½ diárias.
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Servidores:
- 57214824/1 - riTa dE cáSSia lEMoS dE aTHaYdE - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5889986/ 2 - NElMa SaNToS aMoriM doS SaNToS - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 57196924/ 1 - PaUlo carValHo liMa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 854924
PORTARIA Nº 2336/2022 - GAB/SEMAS 

23 DE SETEMBRO DE 2022.
objetivo: Vistoria ao longo do traçado do Sistema de subtransmissão e 
subestação da empresa EQUaTorial, para subsidiar o licenciamento am-
biental.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santa luzia/Pa, capanema/Pa, Paragominas/Pa e Tomé açu/Pa
Período: 17/10 a 21/10/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 5952142/1 - GUSTaVo NEVES SilVa - (Técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 5911161/4 - rÔMUlo HENriQUE alVarada fErrEira - (Técnico em 
Gestão e Meio ambiente)
- 5924173/2 - roBErTo WaGNEr caBral BaTiSTa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 857301
PORTARIA Nº 2347/2022 - GAB/SEMAS 

26 DE SETEMBRO DE 2022.
objetivo: Tratativas sobre licenciamento ambiental e emissão de licença 
Prévia e licença de instalação para regularização dos distritos industriais 
da codEc, além de reunião Técnica com a equipe técnica da companhia 
de desenvolvimento Econômico do Pará – codEc.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 24/10 a 27/10/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 54197163/3 - MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES- (diretor)
- 5954829/1 - lariSSa roBErTa oliVEira caSTro SaNToS – (Técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
- 5924173/2 - roBErTo WaGNEr caBral BaTiSTa – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 857588
PORTARIA Nº 2307/2022 - GAB/SEMAS 

21 DE SETEMBRO DE 2022.
objetivo: Tratativas sobre licenciamento ambiental e emissão de licença 
Prévia e licença de instalação para regularização dos distritos industriais 
da codEc, além de reunião Técnica com a equipe técnica da companhia 
de desenvolvimento Econômico do Pará – codEc.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: ananindeua/Pa e no distrito industrial de icoaraci.
Período: 11/10/2022 – ½ diária.
Servidores:
- 54197163/3 - MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES- (diretor)
- 5954829/1 - lariSSa roBErTa oliVEira caSTro SaNToS - (Téc. Em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5924173/2 - roBErTo WaGNEr caBral BaTiSTa - (Téc. Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57196924/1 - PaUlo carValHo liMa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 857594
PORTARIA Nº 2306/2022 - GAB/SEMAS 

28 DE SETEMBRO DE 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental na(o) área/polígono do 
aterro sanitário do município de Marituba, além de  identificar atividades 
irregulares ou ilícitas durante o período da fiscalização.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marituba/Pa
Período: 30/09/2022 – ½ diária
Servidores:
- 5954893/1 - BrUNNo doS SaNToS fErNaNdES - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5912113/2 - aNdrEa Maria dE araUJo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5654807/1 - JESUS dE NaZarÉ cardoSo PalHETa – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 858904
PORTARIA Nº 2441/2022 - GAB/SEMAS 

29 DE SETEMBRO DE 2022.
Objetivo: Colaborar nas Oficinas Regionais e de Contribuição para a cons-
trução do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaNBio/Pa 
e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa

destino: altamira/Pa
Período: 11/10 a 15/10/2022 – 04,½ diárias
Servidores:
- 5963649/1 - raiMUNda do Socorro rodriGUES - (Técnico em Ges-
tão Meio ambiente)
- 5963867/1 - lorraNY Sodário fErrEira - (assistente administrativo)
- 5965823/1 - BrUNo dE alMEida da SilVa - (Técnico em Gestão Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 859399
CONTRATO 068/2022-SEMAS/PA

PREGÃO ELETRÔNICO 022/2022 - SEMAS/PA
PROCESSO PAE 2022/318428

objeto: comercialização de refeições por quilo, do tipo Self Service e 
lanchonete aos servidores, terceirizados e estagiários através da concessão 
de espaço na SEMaS 
Taxa de ocupação: r$ 450,50 (mediante depósito bancário na conta da 
SEMaS)
Vigência: 06/10/2022 a 05/10/2023
assinatura: 06/10/2022
contratado: PlaNETa food lTda (cNPJ 17.094.543/0001-18)
Endereço: Passagem das flores, nº 73, cEP 66113420, Bairro Telégrafo, 
fone (91) 99126-9800, deibimotastm@hotmail.com, Belém/Pa 
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 862350

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

APOSTILAMENTO
.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 38/2022
o iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSida-
dE do ESTado do Pará – idEflor-Bio, por meio da diretoria de Ges-
tão administrativa e financeira – daf, e com fundamento no art. 65, § 
8º, da lei federal nº 8.666/93, resolve apostilar a inclusão de fonte de 
recursos: 0101, 0116, 0256, 0261, 0316, 0656 e 0661, para cumprimento 
das obrigações de pagamento dos serviços contratados do contrato ad-
ministrativo n° 15/2021, celebrado entre este iNSTiTUTo e a EMPrESa 
BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli - ME, que tem por objeto a contratação de 
serviços de empresa especializada na prestação de serviços continuados, 
com dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Belém, 04 de outubro de 2022
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 862007

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº. 740 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – Matrícula – cargo: Jobert abrahão da conceição – 57214625 – 
assistente de informática
PTrES: 798338
fonte: 0101
Elemento: 33.90.30.. r$ 3.000,00 (Três mil reais)
ação: 186393
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 861969

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
E DEFESA SOCIAL

.

PORTARIA
.

PORTARIA N.º 104/2022-GAB/SEGUP, 
DE 04 DE SETEMBRO DE 2022

o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, no uso de 
suas atribuições que lhe foram, conferidas pelo artigo 138, parágrafo úni-
co, inciso V da constituição Estadual, e;
coNSidEraNdo o ofício nº 005/2022-cPaS, de 02 de setembro de 2022, 
em que o Presidente da comissão de Processo administrativo Sacionató-
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Servidores:
- 57214824/1 - riTa dE cáSSia lEMoS dE aTHaYdE - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5889986/ 2 - NElMa SaNToS aMoriM doS SaNToS - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 57196924/ 1 - PaUlo carValHo liMa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 854924
PORTARIA Nº 2336/2022 - GAB/SEMAS 

23 DE SETEMBRO DE 2022.
objetivo: Vistoria ao longo do traçado do Sistema de subtransmissão e 
subestação da empresa EQUaTorial, para subsidiar o licenciamento am-
biental.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santa luzia/Pa, capanema/Pa, Paragominas/Pa e Tomé açu/Pa
Período: 17/10 a 21/10/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 5952142/1 - GUSTaVo NEVES SilVa - (Técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 5911161/4 - rÔMUlo HENriQUE alVarada fErrEira - (Técnico em 
Gestão e Meio ambiente)
- 5924173/2 - roBErTo WaGNEr caBral BaTiSTa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 857301
PORTARIA Nº 2347/2022 - GAB/SEMAS 

26 DE SETEMBRO DE 2022.
objetivo: Tratativas sobre licenciamento ambiental e emissão de licença 
Prévia e licença de instalação para regularização dos distritos industriais 
da codEc, além de reunião Técnica com a equipe técnica da companhia 
de desenvolvimento Econômico do Pará – codEc.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 24/10 a 27/10/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 54197163/3 - MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES- (diretor)
- 5954829/1 - lariSSa roBErTa oliVEira caSTro SaNToS – (Técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
- 5924173/2 - roBErTo WaGNEr caBral BaTiSTa – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 857588
PORTARIA Nº 2307/2022 - GAB/SEMAS 

21 DE SETEMBRO DE 2022.
objetivo: Tratativas sobre licenciamento ambiental e emissão de licença 
Prévia e licença de instalação para regularização dos distritos industriais 
da codEc, além de reunião Técnica com a equipe técnica da companhia 
de desenvolvimento Econômico do Pará – codEc.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: ananindeua/Pa e no distrito industrial de icoaraci.
Período: 11/10/2022 – ½ diária.
Servidores:
- 54197163/3 - MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES- (diretor)
- 5954829/1 - lariSSa roBErTa oliVEira caSTro SaNToS - (Téc. Em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5924173/2 - roBErTo WaGNEr caBral BaTiSTa - (Téc. Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57196924/1 - PaUlo carValHo liMa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 857594
PORTARIA Nº 2306/2022 - GAB/SEMAS 

28 DE SETEMBRO DE 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental na(o) área/polígono do 
aterro sanitário do município de Marituba, além de  identificar atividades 
irregulares ou ilícitas durante o período da fiscalização.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marituba/Pa
Período: 30/09/2022 – ½ diária
Servidores:
- 5954893/1 - BrUNNo doS SaNToS fErNaNdES - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5912113/2 - aNdrEa Maria dE araUJo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5654807/1 - JESUS dE NaZarÉ cardoSo PalHETa – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 858904
PORTARIA Nº 2441/2022 - GAB/SEMAS 

29 DE SETEMBRO DE 2022.
Objetivo: Colaborar nas Oficinas Regionais e de Contribuição para a cons-
trução do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaNBio/Pa 
e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa

destino: altamira/Pa
Período: 11/10 a 15/10/2022 – 04,½ diárias
Servidores:
- 5963649/1 - raiMUNda do Socorro rodriGUES - (Técnico em Ges-
tão Meio ambiente)
- 5963867/1 - lorraNY Sodário fErrEira - (assistente administrativo)
- 5965823/1 - BrUNo dE alMEida da SilVa - (Técnico em Gestão Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 859399
CONTRATO 068/2022-SEMAS/PA

PREGÃO ELETRÔNICO 022/2022 - SEMAS/PA
PROCESSO PAE 2022/318428

objeto: comercialização de refeições por quilo, do tipo Self Service e 
lanchonete aos servidores, terceirizados e estagiários através da concessão 
de espaço na SEMaS 
Taxa de ocupação: r$ 450,50 (mediante depósito bancário na conta da 
SEMaS)
Vigência: 06/10/2022 a 05/10/2023
assinatura: 06/10/2022
contratado: PlaNETa food lTda (cNPJ 17.094.543/0001-18)
Endereço: Passagem das flores, nº 73, cEP 66113420, Bairro Telégrafo, 
fone (91) 99126-9800, deibimotastm@hotmail.com, Belém/Pa 
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 862350

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

APOSTILAMENTO
.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 38/2022
o iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSida-
dE do ESTado do Pará – idEflor-Bio, por meio da diretoria de Ges-
tão administrativa e financeira – daf, e com fundamento no art. 65, § 
8º, da lei federal nº 8.666/93, resolve apostilar a inclusão de fonte de 
recursos: 0101, 0116, 0256, 0261, 0316, 0656 e 0661, para cumprimento 
das obrigações de pagamento dos serviços contratados do contrato ad-
ministrativo n° 15/2021, celebrado entre este iNSTiTUTo e a EMPrESa 
BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli - ME, que tem por objeto a contratação de 
serviços de empresa especializada na prestação de serviços continuados, 
com dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Belém, 04 de outubro de 2022
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 862007

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº. 740 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – Matrícula – cargo: Jobert abrahão da conceição – 57214625 – 
assistente de informática
PTrES: 798338
fonte: 0101
Elemento: 33.90.30.. r$ 3.000,00 (Três mil reais)
ação: 186393
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 861969

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
E DEFESA SOCIAL

.

PORTARIA
.

PORTARIA N.º 104/2022-GAB/SEGUP, 
DE 04 DE SETEMBRO DE 2022

o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, no uso de 
suas atribuições que lhe foram, conferidas pelo artigo 138, parágrafo úni-
co, inciso V da constituição Estadual, e;
coNSidEraNdo o ofício nº 005/2022-cPaS, de 02 de setembro de 2022, 
em que o Presidente da comissão de Processo administrativo Sacionató-
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rio, constituída pela Portaria nº 003/2022-PaS/SEGUP, de 03.05.2022, a 
fim  de  apurar  Irrergularidades  administrativas  praticadas  no  ambito  da 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, solicita prorro-
gação do prazo para conclusão dos trabalhos;
coNSidEraNdo o despacho exarado pela consultoria Jurídica/SEGUP, não 
vislumbrando nem um óbice ao deferimento do pleito;
coNSidEraNdo ainda o § 4º do artigo 111 da lei Estadual nº 8.972/2020.
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo para conclu-
são dos trabalhos da comissão de Processo administrativo, designada pela 
Portaria nº 003/2022-PaS/SEGUP.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 861820

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA N° 1811/2022-SAGA 
BELÉM, 06 DE OUTUBRO DE 2022

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Publica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 98 cc a línea a do inciso i do art. 99 da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações Pú-
blicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: Processo n°2022/1213471
rESolVE: conceder 120 (cento e vinte) dias de licença Prêmio a servi-
dora EliaNE dE JESUS SilVa da crUZ, Mf nº 5911779/2, Gerente de 
denúncias de ocorrências criminais , referente ao triênio de 2016/2019 e 
2019/2022, no período de 19.10.2022 a 15.02.2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 862243

.

.

ERRATA
.

ERRATA DA PORTARIA Nº 1624/2022 - SAGA, PUBLICADA EM 
DOE Nº 35.142, PUBLICADA EM 05.10.2022

ONDE LÊ: ProcESSo: 2022/1241735
LEIA-SE: ProcESSo: 2022/1242777
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 861980

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 211/2022-SEGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 172/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços  técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/Tutora da disciplina “concepção e 
aplicação do Estatuto da criança e adolescente” das Turmas c e d, na mo-
dalidade Ead, para o curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
aprovado pela resolução nº 396/2021- coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 517/2022-coNJUr
data de assinatura: 30 de Setembro de 2022
Valor Global: r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
Vigência: 06 (seis) meses, com início em 01/10/2022.
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: NaTali GaBriEli BENaSSUlY dE frEiTaS
cPf: 008.231.992-82
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 861970
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2022-SEGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 173/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços  técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/Tutora da disciplina “concepção e 
aplicação do Estatuto da criança e adolescente” das Turmas E, f e G, na 
modalidade Ead, para o curso Superior de Tecnologia em Segurança Públi-
ca, aprovado pela resolução nº 396/2021- coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 518/2022-coNJUr
data de assinatura: 30 de Setembro de 2022
Valor Global: r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Vigência: 06 (seis) meses, com início em 01/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: lUcilEa da SilVa SaNToS
cPf: 166.563.852-49
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 861971

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 213/2022-SEGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 174/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços  técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/Tutor da disciplina “Segurança Pú-
blica sem Homofobia” das Turmas a e B, na modalidade Ead, para o curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 
396/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 516/2022-coNJUr
data de assinatura: 30 de Setembro de 2022
Valor Global: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
Vigência: 06 (seis) meses, com início em 01/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: PaUlo EdUardo VaZ BENTES
cPf: 711.871.622-72
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 861973

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 171/2022-SEGUP/PA
Processo nº 2022/347995
Exercício: 2022
origem: Termo de dispensa nº 004/2022 - SEGUP/Pa
objeto: a atualização da Programação orçamentária prevista no contrato 
originário, considerando a alteração da natureza da despesa, passando 
a constar como: 06.181.1502.8838 - realização de Missões do Grupa-
mento aéreo e fluvial; fonte 0101; Natureza 339031; ação 232283; Pi 
1050008838c.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 514/2022-coNJUr
data de assinatura: 05 de outubro de 2022.
contratada: Qc arTiGoS MiliTarES E BriNdES EirEli
cNPJ: 32.800.531/0001-55
Endereço: rua canadá, n° 85, Bairro rancho Novo - Nova iguaçu/rio de 
Janeiro, cEP n° 26013-210.
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 862341
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 325/2021-SEGUP/PA

Processo nº 2022/1076914
Exercício: 2022
origem: Pregao Eletrônico SrP nº 027/2021-SEGUP/Pa
objeto: o acréscimo de 25% sob o valor global do contrato, correspon-
dente aovalorder$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais), passando 
o valor atual global de r$68.800,00(sessenta e oito mil e oitocentos reais) 
para r$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), conformecálculo da coorde-
nadoria de Execução orçamentária e financeira.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 520/2022-coNJUr
data de assinatura: 06 de outubro de 2022.
Programação orçamentária: 06.122.1297.8338 - operacionalização das 
ações administrativas; fonte: 0101; Natureza: 339030; ação: 231052; Pi 
4120008338c
contratada:HEroN HENriQUE S BriTo
cNPJ: 29.515.982/0001-36
Endereço: Tv. Quatorze de Março, nº 246, Bairro: TelegrafoSemfio, cEP: 
66.113-300
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 862343

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022-SEGUP/PA

a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social por intermé-
dio do fundo de investimento de Segurança Pública – fiSP, comunica que 
realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do tipo 
MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo 
de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição de 500 (quinhentos) pares de algemas de tornozelos e 
1.000 (um mil) pares de algemas de punhos, para utilização nas atividades 
operacionais da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará.
daTa da aBErTUra: 21/10/2022.
HORA DA ABERTURA: 10:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br  (UaSG: 
925782)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br  ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 06 de outubro de 2022.
carloS JoSÉ da SilVa
cPl/fiSP/SEGUP

Protocolo: 861755
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SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 1787/2022-SAGA
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor: cEl PM BENEdiTo ToBiaS SaBBá corrÊa
Matrícula: 5264235-1
Programa de Trabalho: 218264
fonte do recurso: 01010000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 1.000,00
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 861977

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 1784/2022 –SAGA
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a Portaria nº 1427/2022-SaGa de 
01.08.2022, aos servidores abaixo mencionados, em virtude ter permane-
cido na cidade de ViTÓria/ES,” c”, À serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1188836
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ViTÓria/ES
PErÍodo: 31.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): cEl PM arMaNdo coNcEiÇÃo dE MoraES GoNÇalVES, 
Mf: 5264162-1
cEl BM SilVio SaNdro BarroS fEiToSa, Mf: 5398967-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
*Republicado por ter saído com incorreção no Diário Oficial do Es-
tado nº 35.142, de 05 de Outubro de 2022.

PORTARIA Nº 1788/2022 –SAGA
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1253947
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 03 à 08.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
SErVidor (ES): MaX SoUZa coSTa, Mf: 7565592-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1789/2022 –SAGA
oBJETiVo: Para o trasporte de servidores da SEdUc.
ProcESSo: 2022/1254475
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ParaUaPEBaS/Pa
PErÍodo: 27.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): MaJ BM ESdraS PErEira lEMoS, Mf: 57174093
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1790/2022 –SAGA
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a PorTaria Nº 1731/2022-SaGa de 
22.09.2022, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permanecido 
no município de MaraBá/Pa,” B”, a serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1181445
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: MaraBá/Pa
dESTiNo(S): BElÉM/Pa
PErÍodo: 12 à 15.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor (ES): cB PM aNdErSoN JoSÉ oliVEira liMa, Mf: 57232163-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1791/2022 –SAGA
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1262509
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MoJU/Pa
PErÍodo: 30.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): UalaME fialHo MacHado, Mf: 5945675-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1792/2022 –SAGA
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1262505
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MoJU/Pa
PErÍodo: 30.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação

SErVidor (ES): cEl PM GEraldo MaGEla da SilVa falcÃo JÚNior, 
Mf: 5773989-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1793/2022 –SAGA
oBJETiVo: Para realizar cobertura jornalística.
ProcESSo: 2022/1261937
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MoJU/Pa
PErÍodo: 30.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): caio dE SoUZa TaVarES, Mf: 5955777-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1794/2022 –SAGA
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1068833
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iPiXUNa do Pará/Pa
PErÍodo: 03 à 08.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
SErVidor (ES): SGT BM JacKSoN fraNK SilVEira NaSciMENTo, Mf: 
57173387-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1795/2022 –SAGA
oBJETiVo: Para realizarem curso de piloto.
ProcESSo: 2022/1235765
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iPEÚNa/SP
PErÍodo: 20.09 à 19.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 30(trinta) de alimentação e 29(vinte e nove) 
de pousada
SErVidor (ES): MaJ PM MarcElo PErEira Sá, Mf: 54197044-1
1° TEN PM lUiZ PaUlo BENJaMiN lEal, Mf: 04220579
1° TEN PM aNTÔNio HailToN riBEiro GoMES, Mf: 57199999
1° TEN PM MarcoS VErÍSSiMo coSTa, Mf: 4220582-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 29 ½ (vinte e nove e meia)
SErVidor (ES): WaliSoN MaGNo daMaScENo, Mf: 5914023
fErNaNdo cÉSar MarcoliNo da SilVa JÚNior, Mf: 5940500
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1796/2022 –SAGA
oBJETiVo: Para o transporte de servidores da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1260490
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 21.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): diJoNY oliVEira riBEiro, Mf: 5950449-1
aMaUri MorEira doS SaNToS, Mf: 5957745
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1797/2022 –SAGA
oBJETiVo: Para realizar cobertura jornalística.
ProcESSo: 2022/1261908
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MoJU/Pa
PErÍodo: 30.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): aNdrÉ lUiS BENTES MacEdo, Mf: 5899460-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1798/2022 –SAGA
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1267029
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): coNcEiÇÃo do araGUaia E GoiaNÉSia do Pará/Pa
PErÍodo: 03 à 07.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor (ES): SGT rr PM JoaBE doS SaNToS GoUVEia, Mf: 50637010-1
SGT BM ricHardS SoUSa MarQUES, Mf: 5826993-1
cB PM fraNciSco riBEiro dE MENEZES JUNior, Mf: 57222022-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1799/2022 –SAGA
oBJETiVo: Para cumprir escala de serviço na Base do GraESP.
ProcESSo: 2022/1165021
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 21 à 28.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor (ES): Sd PM NEYroN SoUSa doS SaNToS, Mf: 6401977-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
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SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 1787/2022-SAGA
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor: cEl PM BENEdiTo ToBiaS SaBBá corrÊa
Matrícula: 5264235-1
Programa de Trabalho: 218264
fonte do recurso: 01010000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 1.000,00
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 861977

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 1784/2022 –SAGA
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a Portaria nº 1427/2022-SaGa de 
01.08.2022, aos servidores abaixo mencionados, em virtude ter permane-
cido na cidade de ViTÓria/ES,” c”, À serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1188836
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ViTÓria/ES
PErÍodo: 31.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): cEl PM arMaNdo coNcEiÇÃo dE MoraES GoNÇalVES, 
Mf: 5264162-1
cEl BM SilVio SaNdro BarroS fEiToSa, Mf: 5398967-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
*Republicado por ter saído com incorreção no Diário Oficial do Es-
tado nº 35.142, de 05 de Outubro de 2022.

PORTARIA Nº 1788/2022 –SAGA
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1253947
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 03 à 08.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
SErVidor (ES): MaX SoUZa coSTa, Mf: 7565592-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1789/2022 –SAGA
oBJETiVo: Para o trasporte de servidores da SEdUc.
ProcESSo: 2022/1254475
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ParaUaPEBaS/Pa
PErÍodo: 27.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): MaJ BM ESdraS PErEira lEMoS, Mf: 57174093
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1790/2022 –SAGA
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a PorTaria Nº 1731/2022-SaGa de 
22.09.2022, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permanecido 
no município de MaraBá/Pa,” B”, a serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1181445
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: MaraBá/Pa
dESTiNo(S): BElÉM/Pa
PErÍodo: 12 à 15.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor (ES): cB PM aNdErSoN JoSÉ oliVEira liMa, Mf: 57232163-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1791/2022 –SAGA
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1262509
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MoJU/Pa
PErÍodo: 30.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): UalaME fialHo MacHado, Mf: 5945675-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1792/2022 –SAGA
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1262505
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MoJU/Pa
PErÍodo: 30.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação

SErVidor (ES): cEl PM GEraldo MaGEla da SilVa falcÃo JÚNior, 
Mf: 5773989-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1793/2022 –SAGA
oBJETiVo: Para realizar cobertura jornalística.
ProcESSo: 2022/1261937
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MoJU/Pa
PErÍodo: 30.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): caio dE SoUZa TaVarES, Mf: 5955777-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1794/2022 –SAGA
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1068833
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iPiXUNa do Pará/Pa
PErÍodo: 03 à 08.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
SErVidor (ES): SGT BM JacKSoN fraNK SilVEira NaSciMENTo, Mf: 
57173387-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1795/2022 –SAGA
oBJETiVo: Para realizarem curso de piloto.
ProcESSo: 2022/1235765
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iPEÚNa/SP
PErÍodo: 20.09 à 19.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 30(trinta) de alimentação e 29(vinte e nove) 
de pousada
SErVidor (ES): MaJ PM MarcElo PErEira Sá, Mf: 54197044-1
1° TEN PM lUiZ PaUlo BENJaMiN lEal, Mf: 04220579
1° TEN PM aNTÔNio HailToN riBEiro GoMES, Mf: 57199999
1° TEN PM MarcoS VErÍSSiMo coSTa, Mf: 4220582-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 29 ½ (vinte e nove e meia)
SErVidor (ES): WaliSoN MaGNo daMaScENo, Mf: 5914023
fErNaNdo cÉSar MarcoliNo da SilVa JÚNior, Mf: 5940500
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1796/2022 –SAGA
oBJETiVo: Para o transporte de servidores da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1260490
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 21.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): diJoNY oliVEira riBEiro, Mf: 5950449-1
aMaUri MorEira doS SaNToS, Mf: 5957745
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1797/2022 –SAGA
oBJETiVo: Para realizar cobertura jornalística.
ProcESSo: 2022/1261908
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MoJU/Pa
PErÍodo: 30.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): aNdrÉ lUiS BENTES MacEdo, Mf: 5899460-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1798/2022 –SAGA
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1267029
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): coNcEiÇÃo do araGUaia E GoiaNÉSia do Pará/Pa
PErÍodo: 03 à 07.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor (ES): SGT rr PM JoaBE doS SaNToS GoUVEia, Mf: 50637010-1
SGT BM ricHardS SoUSa MarQUES, Mf: 5826993-1
cB PM fraNciSco riBEiro dE MENEZES JUNior, Mf: 57222022-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1799/2022 –SAGA
oBJETiVo: Para cumprir escala de serviço na Base do GraESP.
ProcESSo: 2022/1165021
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 21 à 28.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor (ES): Sd PM NEYroN SoUSa doS SaNToS, Mf: 6401977-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
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PORTARIA Nº 1800/2022 –SAGA
oBJETiVo: Para o transporte de servidores da casa Militar e da Governadoria.
ProcESSo: 2022/1164972
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): PorTEl/Pa
PErÍodo: 02.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): MaJ PM WElliNGToN alaN dE MacÊdo cHaVES, Mf: 
54185286-2
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): JoSEMar doS SaNToS PaiVa, Mf: 5961059-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 861984

.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 1809/2022-SAGA, 
BELÉM, 06 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 2022/1288504, e memorando. nº 30/2022 
coNJU-SEGUP, de 05.10.2022.
coNSidEraNdo: a Portaria nº 1391/2022-SaGa, de 25.07.2021, publi-
cada no doE nº 35.058, de 27.07.2022, que concedeu 30 (trinta) dias 
de férias à servidora aNEliSE TriNdadE dE NaZarÉ, coordenador da 
consultoria Jurídica, Mf nº 5915723/3, 2020/2021, no período de 01.09 
a 30.09.2022.
R E S O L V E: Retificar o período de gozo de férias da servidora ANELI-
SE TriNdadE dE NaZarÉ, coordenador da consultoria Jurídica, Mf nº 
5915723/3, 2020/2021, do período de 01.09 a 30.09.2022, para 01.06 a 
30.06.2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 862301

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022-SEGUP/PA

a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, por intermé-
dio do fundo de investimento em Segurança Pública – fiSP, convoca os 
licitantes habilitados na referida Tomada de Preço nº 013/2022- SEGUP/
PA, a se fazerem presentes para sessão de abertura de proposta financeira.
oBJETo: contratação de empresa especializada em serviços para execu-
ção de obra da coNSTrUÇÃo da dPol do MUNicÍPio dE BarcarENa/
PA, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I 
do edital.
daTa da aBErTUra: 20/10/2022.
HORA DA ABERTURA:09:30 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo: auditório PlENário coNSEP, av. arcipreste Manoel Teodo-
ro,305 – SEGUP/Pa
oBS: a presente convocação será também realizada através dos e-mails 
dos licitantes habilitados.
Belém (Pa),06 outubro de 2022.
carloS JoSÉ da SilVa
cPl/fiSP/SEGUP

Protocolo: 861784

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

ERRATA
.

Errata da Portaria Nº 1167/22/DI/DF, contida no doE nº 34.896 do 
dia 17/03/2022; Onde Lê-Se: Servidores: MaJ PM Jeogenys Salazar de al-
meida; cPf: 782.375.342-87 ; Valor: r$ 633,04. Leia-Se: Servidores: MaJ 
PM Jeogenys Salazar de almeida; cPf: 782.275.342-87 ;Valor: r$ 633,04.
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
Errata da Portaria Nº 3507/22/di/df, contida no doE Nº 35.042 do dia 
12/06/2022; oNdE lÊ-SE: destino: Salinópolis-Pa; leia-se: destino: Ma-
racanã-Pa; ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra.
Errata da Portaria Nº 3267/22/DI/DF, contida no doE nº 35.036 do 
dia 06/07/2022; Onde Lê-Se: origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-
Pa; Período: 11 a 22/07/2022 Leia-se: origem: ananindeua-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 861877

CONTRATO
.

CONTRATO ADM Nº 014/2022 – DPCPM. oBJETo: aquisição de mu-
nições para repor o estoque do almoxarifado central para atender as ne-
cessidades desta PMPa. Valor ToTal: r$ 292.380,00. daTa dE aSSi-
NaTUra: 06/10/2022. ViGÊNcia: 06/10/2022 a 05/10/2023. doTaÇÃo 
orÇaMENTária: Uo: 04101; UGr 040101; (Projeto/atividade): 04/8176; 
04/8178; Natureza de despesa: 3.33.90.30.05 – Material de consumo = 
Explosivos e Munições; Plano interno: 4120008176c; 4120008178c; fon-
te: 0101007707; EMPrESa: coMPaNHia BraSilEira dE carTUcHoS, 
cNPJ 57.494.031/0001-63. ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior – cEl QoPM – comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 861870
CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 061/2022-CCC/PMPA; EXErcÍcio: 
2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto a aquisição munições 
9MM(treina) para atender a necessidades desta PMPa, rEf. ao Processo nº 
2022/715985, no valor total de r$ 36.000,00 ( trinta e seis mil reais); 
data da assinatura: 03/10/2022; ViGÊNcia: 03/10/2022 a 02/10/2023; 
a dESPESa coM ESTE coNTraTo ocorrErá: Programa: 1502– Segu-
rança pública; ação: Projeto/atividade 8832 – capacitação dos agentes 
de Segurança Pública; Natureza da despesa: 3.3.90.30.05 - Explosivos e 
Munições; Plano interno: 1050008832c; fonte do recurso: 0101(recursos 
Próprio); Empresa: coMPaNHia BraSilEira dE carTUcHoS - cBc; ins-
crita no cNPJ Nº 57.494.031/0001-63; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 861890
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2022-CCC/PMPA; EXErcÍ-
cio: 2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto é a aQUiSiÇÃo 
dE MUNiÇÕES caliBrE 9 MM, dEcorrENTE do ProcESSo 2022/732921; 
o valor do presente Termo de contrato é r$ 165.920,00 (cento e sessenta 
e cinco mil, novecentos e vinte reais); data da assinatura: 03/10/2022; 
ViGÊNcia: 03/10/2022 a 02/10/2023; a dESPESa coM ESTE coNTraTo 
ocorrErá:- Programa: 1502 - Segurança Pública; - ação (projeto/ativi-
dade): 8259 – realização de Policiamento ostensivo; - Natureza da des-
pesa: 3.3.90.30.05 – Explosivos e Munições; - Pi: 1050008259c; - fonte 
do recurso: 0101 (fonte do Tesouro); Empresa: coMPaNHia BraSilEira 
dE carTUcHoS - cBc; inscrita no cNPJ sob o nº 57.494.031/0001-63; 
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 861889

APOSTILAMENTO
.

TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 
038/2014-CCC/PMPA;Pelo presente fica apostilado o Contrato de Loca-
ção nº 038/2014-dal-PMPa, celebrado entre a PMPa e o Sr. rENaTo frEi-
TaS fUrTado NETo, cujo objeto é a locação de imóvel que abriga a sede 
do cPr Xii, no município de BrEVES/Pa, referente ao reajuste de valor ao 
contrato, com percentual utilizado para o cálculo de 11,35%, média arit-
mética do iGPM, iPc, iPca e iGdi, baseado no acumulado dos últimos 12 
meses, a contar de 17 de julho de 2022 a 16 de julho de 2023, alterando 
o seu valor global de r$ 55.485,32 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e 
oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos), para r$ 61.782,90 (sessenta 
e um mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), anual. 
cujo valor mensal será de r$ 5.148,57 (cinco mil cento e quarenta e oito 
reais e cinquenta e sete centavos), conforme dotação orçamentária abaixo 
discriminada:Programa: 1502- Segurança Pública;ação: (projeto/ativida-
de):26/8259 - realização de policiamento ostensivo; Natureza da despe-
sa: 33.90.36.15: outros serviços de terceiros – pessoa física=locaÇÃo 
dE iMÓVEiS; Plano interno: 1050008259c; fonte do recurso: 0101 (re-
cursos ordinários);Belém/Pa, 04 de outubro de 2022;JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 862325
SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
005/2021-CCC/PMPA;Pelo presente fica apostilado o reajuste de preço 
do contrato administrativo nº 005/2021-ccc, celebrado entre a PMPa e a 
empresa aSEVEdo SilVa SErViÇoS E coNSTrUÇÃo EirEli, cujo objeto 
é a construção do prédio da 13º ciPM no município de Uruará/Pa, refe-
rente ao ProcESSo Nº 2020/669950 cPl PMPa, tendo como base o Índice 
Nacional de custos da construção (iNcc), referente aos últimos 12 me-
ses, considerando que o indicador econômico acumulou se em 1,11205%. 
tendo como reajuste de r$ 45.259,52 (quarenta e cinco mil, duzentos e 
cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). conforme dotação 
orçamentária: Programa: 1502- Segurança Pública; ação: (projeto/ativi-
dade): 26/7559 - adequação das Unidades Policiais; Natureza da despe-
sa: 4.4.90.51: obras e instalações; Plano interno: 105c13ciPUr; fonte 
do recurso: 0101 e/ou 0301 (recursos ordinários);Belém/Pa, 05 de ou-
tubro de 2022;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 862333

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO - PUBLICAÇÃO
Portaria nº 1084/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido adriaNa coUTi-
NHo da cUNHa Mf: 572317571, do efetivo do (a) BEP/cME: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSU-
Mo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
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Portaria nº 1085/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido BrUNo aNToNio 
ViVacQUa alMEida Mf: 58078321, do efetivo do (a) BEP/cME: 60(ses-
senta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 
1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 861761

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº5561/22/DI/DF – objetivo: atender chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Be-
lém-Pa; destino: altamira-Pa; Período: 04 a 06/10/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM Weniton 
ferreira de oliveira; cPf: 012.142.572-08; Valor: r$ 506,40. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PorTaria Nº5562/22/di/df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. Elei-
ções 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quan-
tidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM 
Evermanos Gomes da Silva; cPf: 833.981.982-87; Valor: r$ 886,20. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 862090
PORTARIA Nº5559/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: anajás-Pa; Período: 29/09 a 04/10/2022; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servido-
res: cB PM lindineia da Silva costa Bispo; cPf: 758.294.602-20; Valor: 
r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
PORTARIA Nº5560/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: acará-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
caP PM amanda Suely Palheta Galvão; cPf: 004.976.772-02; Valor: 
r$870,42. SGT PM Hugo Marques Pereira; cPf: 089.086.357-18; Valor: 
r$791,28. cB PM Marcus Helliton da Silva ribeiro; cPf: 015.121.252-02; 
Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 861881
PORTARIA Nº5551/22/DI/DF – objetivo: atender a chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Muaná-
Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 13 a 15/09/2022; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM carlos 
augusto assunção leite; cPf: 317.989.422-91; Valor: r$395,64. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5552/22/DI/DF – objetivo: atender a chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: fa-
ro-Pa; destino: oriximiná-Pa; Período: 25 a 28/09/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Nilton die-
go Pantoja Guimaraes; cPf: 882.702.542-15; Valor: r$759,60. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5553/22/DI/DF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Tailândia-Pa; Período: 14/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimen-
tação; Servidores: cB PM regilmar Nobre feitosa; cPf: 843.902.202-68; 
Valor: r$126,60. cB PM clenilson Peniche Galisa; cPf: 763.393.942-72; 
Valor: r$126,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
PORTARIA Nº5554/22/DI/DF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduais (2ªQUiNZ-aGoSTo/22-BPrV/SUPEr-
ViSÃo iii a); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 14 a 19/08/2022; 
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 BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
PORTARIA Nº5555/22/DI/DF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito nas rodovias Estaduais (2ªQUiNZ-aGoSTo/22-BPrV/
SUPErViSÃo iii B); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 19 a 
24/04/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: TEN PM diogo costa dos Santos; cPf: 919.059.312-04; Valor: 
r$1.411,10. SGT PM leandro de Souza rocha; cPf: 804.303.842-20; Va-
lor: r$1.318,80. cB PM José rodrigues da Silva Neto; cPf: 069.571.484-
83; 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.

PORTARIA Nº5556/22/DI/DF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduais (2ªQUiNZ-aGoSTo/22-BPrV/SUPEr-
ViSÃo i c); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Marituba-Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 24 a 
29/08/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousa-
da; Servidores: TEN cEl PM Jorge luiz aragão Silva; cPf: 442.725.612-
00; Valor: r$1.582,60. SGT PM Marcus Vinícius Nunes da cunha; cPf: 
608.950.122-00; Valor: r$1.318,80. cB PM cleyton Batista lopes; cPf: 
699.030.692-00; Valor: r$1.266,00. cB PM Max de Souza Batista; cPf: 
785.945.612-53; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5557/22/DI/DF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-aGoSTo/22-BPrV/SUPEr-
ViSÃo ii a ); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 14 a 19/08/2022; Quanti-
dade 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 le-
andro de Souza rocha; cPf: 804.303.842-20; Valor: r$1.318,80. cB 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. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 862247

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO 

E ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE 

FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO 
DO PARÁ – CFSD/PM/2012

CONCURSO PÚBLICO Nº 003/PMPA/2012
EDITAL Nº 61/PMPA, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022

a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará e a SEcrETaria dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), em face a decisão judicial 
proferida no Processo nº 0037781-11.2013.8.14.0301, tornam público 
o  resultado  definitivo  e  homologação  do  candidato  subjudice  ABRAÃO 
SilVa QUEiroZ, do concurso público destinado à admissão ao curso de 
formação de Soldados da Policia Militar do Estado do Pará – cfSd/PM/ 
2012, como se segue: 
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS/CFSD - MASCULINO
iNScriÇÃo, NoME, NoTa
18604, aBraÃo SilVa QUEiroZ, 48
o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 06 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante Geral da PMPa
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 862349

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 18/2022 – SEC.FAS/PMPA.
o diretor do fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará, usando 
das atribuições do cargo para o qual foi nomeado por intermédio da 
PorTaria N° 019/2019 – dP/1, do Exmº. Sr. comandante Geral da PMPa, 
bem como, pelo regimento interno do faSPM, aprovado pela PorTaria N° 
053/2013-GaB.cMdo, que, em seu art. 5, § 1º, delega competência para 
nomeação do chefe da seção prevista no estatuto e regimento:
rESolVE:
art. 1º - Exonerar o Sd PM rG 41832 MaNoEl EliElSo da SilVa crUZ, da 
função de representante do faSPM – cPr Xi – Marajó oriental;
art. 2º - Nomear o 2º SGT PM rG 22347 JoÃo fUrTado da SilVa, na 
função de representante do faSPM – cPr Xi – Marajó oriental;
art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
raUl ZENio GENTil SilVa - cEl QoPM rG 21112
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 861700
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Portaria nº 1085/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido BrUNo aNToNio 
ViVacQUa alMEida Mf: 58078321, do efetivo do (a) BEP/cME: 60(ses-
senta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 
1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 861761

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº5561/22/DI/DF – objetivo: atender chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Be-
lém-Pa; destino: altamira-Pa; Período: 04 a 06/10/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM Weniton 
ferreira de oliveira; cPf: 012.142.572-08; Valor: r$ 506,40. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PorTaria Nº5562/22/di/df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. Elei-
ções 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quan-
tidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM 
Evermanos Gomes da Silva; cPf: 833.981.982-87; Valor: r$ 886,20. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 862090
PORTARIA Nº5559/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: anajás-Pa; Período: 29/09 a 04/10/2022; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servido-
res: cB PM lindineia da Silva costa Bispo; cPf: 758.294.602-20; Valor: 
r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
PORTARIA Nº5560/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: acará-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
caP PM amanda Suely Palheta Galvão; cPf: 004.976.772-02; Valor: 
r$870,42. SGT PM Hugo Marques Pereira; cPf: 089.086.357-18; Valor: 
r$791,28. cB PM Marcus Helliton da Silva ribeiro; cPf: 015.121.252-02; 
Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 861881
PORTARIA Nº5551/22/DI/DF – objetivo: atender a chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Muaná-
Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 13 a 15/09/2022; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM carlos 
augusto assunção leite; cPf: 317.989.422-91; Valor: r$395,64. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5552/22/DI/DF – objetivo: atender a chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: fa-
ro-Pa; destino: oriximiná-Pa; Período: 25 a 28/09/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Nilton die-
go Pantoja Guimaraes; cPf: 882.702.542-15; Valor: r$759,60. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5553/22/DI/DF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Tailândia-Pa; Período: 14/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimen-
tação; Servidores: cB PM regilmar Nobre feitosa; cPf: 843.902.202-68; 
Valor: r$126,60. cB PM clenilson Peniche Galisa; cPf: 763.393.942-72; 
Valor: r$126,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
PORTARIA Nº5554/22/DI/DF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduais (2ªQUiNZ-aGoSTo/22-BPrV/SUPEr-
ViSÃo iii a); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 14 a 19/08/2022; 
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 BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
PORTARIA Nº5555/22/DI/DF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito nas rodovias Estaduais (2ªQUiNZ-aGoSTo/22-BPrV/
SUPErViSÃo iii B); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 19 a 
24/04/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: TEN PM diogo costa dos Santos; cPf: 919.059.312-04; Valor: 
r$1.411,10. SGT PM leandro de Souza rocha; cPf: 804.303.842-20; Va-
lor: r$1.318,80. cB PM José rodrigues da Silva Neto; cPf: 069.571.484-
83; 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.

PORTARIA Nº5556/22/DI/DF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduais (2ªQUiNZ-aGoSTo/22-BPrV/SUPEr-
ViSÃo i c); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Marituba-Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 24 a 
29/08/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousa-
da; Servidores: TEN cEl PM Jorge luiz aragão Silva; cPf: 442.725.612-
00; Valor: r$1.582,60. SGT PM Marcus Vinícius Nunes da cunha; cPf: 
608.950.122-00; Valor: r$1.318,80. cB PM cleyton Batista lopes; cPf: 
699.030.692-00; Valor: r$1.266,00. cB PM Max de Souza Batista; cPf: 
785.945.612-53; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5557/22/DI/DF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-aGoSTo/22-BPrV/SUPEr-
ViSÃo ii a ); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 14 a 19/08/2022; Quanti-
dade 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 le-
andro de Souza rocha; cPf: 804.303.842-20; Valor: r$1.318,80. cB 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. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 862247

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO 

E ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE 

FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO 
DO PARÁ – CFSD/PM/2012

CONCURSO PÚBLICO Nº 003/PMPA/2012
EDITAL Nº 61/PMPA, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022

a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará e a SEcrETaria dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), em face a decisão judicial 
proferida no Processo nº 0037781-11.2013.8.14.0301, tornam público 
o  resultado  definitivo  e  homologação  do  candidato  subjudice  ABRAÃO 
SilVa QUEiroZ, do concurso público destinado à admissão ao curso de 
formação de Soldados da Policia Militar do Estado do Pará – cfSd/PM/ 
2012, como se segue: 
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS/CFSD - MASCULINO
iNScriÇÃo, NoME, NoTa
18604, aBraÃo SilVa QUEiroZ, 48
o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 06 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante Geral da PMPa
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 862349

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 18/2022 – SEC.FAS/PMPA.
o diretor do fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará, usando 
das atribuições do cargo para o qual foi nomeado por intermédio da 
PorTaria N° 019/2019 – dP/1, do Exmº. Sr. comandante Geral da PMPa, 
bem como, pelo regimento interno do faSPM, aprovado pela PorTaria N° 
053/2013-GaB.cMdo, que, em seu art. 5, § 1º, delega competência para 
nomeação do chefe da seção prevista no estatuto e regimento:
rESolVE:
art. 1º - Exonerar o Sd PM rG 41832 MaNoEl EliElSo da SilVa crUZ, da 
função de representante do faSPM – cPr Xi – Marajó oriental;
art. 2º - Nomear o 2º SGT PM rG 22347 JoÃo fUrTado da SilVa, na 
função de representante do faSPM – cPr Xi – Marajó oriental;
art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 05 de outubro de 2022.
raUl ZENio GENTil SilVa - cEl QoPM rG 21112
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 861700
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DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA N° 016/2022-ADM FIN/PA.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa - faSPM, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de Junho 
de 2011(Estatuto do faSPM) e PorTaria N° 053, de 07 de agosto de 
2013(regimento interno do faSPM) e, considerando o disposto no art. 
67 da lei federal N° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, c/c Portaria nº 
404/2022-SccMo/dGP de 21 de março de 2022;
rESolVE:
art. 1° designar os Policiais Militares, conforme abaixo relacionados, para 
exercerem  a  função  de  fiscal  titular  e  substituto  referentes  ao  contrato 
019/2022 – faSPM e seu objeto, de forma a atender o disposto no art. 67 
da lei federal N°8.666/93:
A CB QPMP RG 38079 ROSANA PRISCILA COSTA BRAGA, como fiscal  ti-
tular,  e  a SD QPMP RG 40968  LUANA PIMENTEL  PINHEIRO,  como fiscal 
substituta.
coNTraTada: NorTE TUriSMo; cNPJ N° 05.570.254/0001-69
coNTraTo: N° 019/2022.
PUBlicaÇÃo: doE N°35.136, de 30 de Setembro de 2022.
oBJETo: Prestação de Serviço de agenciamento de viagens
art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém, 30 de Setembro de 2022.
raUl ZENio GENTil SilVa – cEl QoPM rG 21112
diretor do faSPM-Pa

Protocolo: 861912

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

4º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO 
DE CREDENCIAMENTO N° 015/2018 - FUNSAU

objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS Na árEa da SaÚdE.
Vigência: 28/09/2022 a 27/09/2023
fonte: 0101 (recurso do Tesouro), 0150 (recurso Próprio), 0350 (recurso 
Próprio – Superávit), Programa de Trabalho: 06.303.1502.8277.0000, Pi: 
1050008277c, Natureza de despesa: 339039
Valor: r$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
contratada: SociEdadE BENEficENTE SÃo caMilo (HoSPiTal aNiTa 
GEroSa)
ordenador: raiMUNdo aQUiNo dE SoUZa diaS - cEl QoPM r/r rG 
12699
diretor do fUNSaU

Protocolo: 861993
5º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO 

DE CREDENCIAMENTO N° 010/2018 - FUNSAU
objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS Na árEa da SaÚdE.
Vigência: 28/09/2022 a 27/09/2023
recursos orçamentários: fonte: 0101 (recurso do Tesouro), 0150 (recur-
so Próprio), 0350 (recurso Próprio – Superávit), Programa de Trabalho: 
06.303.1502.8277.0000, Pi: 1050008277c, Natureza de despesa: 339039
Valor: r$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais)
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
contratada: MaB Vida aSSiSTÊNcia MÉdica lTda
ordenador: raiMUNdo aQUiNo dE SoUZa diaS - cEl QoPM r/r rG 
12699
diretor do fUNSaU

Protocolo: 861994

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
RESULTADO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

Nº 001/2022 – CPL PMPA
o diretor do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, considerando os autos do Processo 
de credenciamento nº 001/2022 – cPl/PMPa - PaE nº 2022/747880, que 
tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação 
de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, odontológica 
de apoio diagnóstico e terapêutico, aos usuários do fUNSaU e seus de-
pendentes, no âmbito da região metropolitana de Belém e nos municípios 
do Estado do Pará, e considerando o disposto no art. 24 da lei federal nº 
8.666/93, bem como a portaria nº 007/2022-SEc/fUNSaU
rESolVE:
01 -  HoMoloGar a decisão adotada pela comissão Especial de creden-
ciamento, designada através da portaria nº 007/2022-SEc/fUNSaU, de 20 
de junho de 2022, que se manifestou pela possibilidade de deferimento do 
credenciamento da Empresa HoSPiTal SaNTa TErEZiNHa lTda, cNPJ nº 
04.938.437/0001-21.

02 - crEdENciar a referida pessoa jurídica para prestar serviços de saúde 
aos usuários deste fundo.
03 -  rEMETEr este processo ao centro de compras e contratos –ccc, a 
fim de que sejam adotadas as medidas administrativas relativas à contra-
tação efetiva da empresa credenciada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 06 de outubro de 2022.
ordenador: raiMUNdo aQUiNo dE SoUZa diaS – cEl QoPM rG 12699
diretor do fUNSaU

Protocolo: 861838
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 010/SUPRIMENTO DE FUNDO/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 Suprimento de fundo a SUB TEN QBM rr rUBENiTa 
TriNdadE dE SoUZa, Mf 55983460/1, do QcG/PBV.
art. 2º – o valor do Suprimento de fundo corresponde a r$ 4.065,36 
(QUaTro Mil E SESSENTa E ciNco  rEaiS E TriNTa E SEiS cENTaVoS), 
correrá a conta do Estado com a seguinte classificação:
funcional Programática: 06.182.1502.8827.
Elemento de despesa: 339030 – coNSUMo.
Valor: r$ 4.065,36 (QUaTro Mil E SESSENTa E ciNco  rEaiS E TriNTa 
E SEiS cENTaVoS).
fonte: 0101000000
art. 3º – o valor referido vincula-se ao prazo de 60 (sessenta) dias para 
aplicação e prestação de contas, a contar da data do recebimento do re-
curso.
ordenador de despesas:
Jayme de aviz Benjó– cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 861893

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

PORTARIA
.

INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
Nº 004/2022

PorTaria N.º 22/2022 – corrEGEdoria da PcEPa, de 05 de outubro 
de 2022. a corregedora da PcEPa, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas pela lei nº 9.382, de 16 de dezembro de 2021. coNSi-
dEraNdo que é dever deste setor correicional promover a sua apura-
ção imediata, nos termos do art. 199 da lei N.º 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994; coNSidEraNdo as informações contidas no processo PaE nº 
2022/122728, coNSidEraNdo o despacho de folhas 17. rESolVE: art. 
1º – dESiGNar os servidores, a Perito criminal ana Maria ipiranga oliveira 
dantas, matrícula funcional 54185851/ 1 e rejane Nazaré cunha dorea, 
Perita criminal, matrícula funcional 771619/2 todos ocupantes de cargo 
efetivo, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão de Processo 
administrativo disciplinar visando à apuração de eventuais responsabili-
dades administrativas descritas no E-Protocolo nº 2022/1288834, em face 
do servidor contantes às folhas n°17, bem como proceder ao exame dos 
atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos; art. 2º – fixar 
para conclusão dos trabalhos, o prazo de 30 (trinta) dias, admitida a pror-
rogação sob motivação, nos termos do art. 191, § 11 da lei 5810/94. art. 
3º – Esta Portaria entrará em vigor, contados da publicação desta no d.o.E. 
registra-se, Publica-se e cumpra-se. daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa 
GUERRA - Corregedora da Polícia Científica do Pará.

Protocolo: 861835

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 298/2022 DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 – GAB/
DG – PCEPA

o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
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rESolVE:
Designar  como  fiscal  a  servidora  CARLA  CRISTINA  FERREIRA  CARDO-
So carValHo, Gerente do laboratório de instrumental, matrícula nº 
5839637/1, e como suplente a servidora lUciaNa criSTiNa MElo caM-
PoS, Gerente do Toxicológico, matrícula nº 5847222/1, do contrato admi-
nistrativo nº 073/2022 – PcEPa, celebrado com a empresa JoSÉ fErrEira 
da SilVa filHo, que tem por objeto a aquisição de material químico para 
o atendimento das necessidades da coordenação de laboratório desta Po-
lícia Científica do Pará - PCEPA, conforme a atual vigência do Contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 05 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 862289
 PORTARIA Nº 293/2022 DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 – GAB/DG – PCEPA

o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a  servidora BIANCA DELAMARE PASSINHO ALCÂN-
Tara, Perita criminal, matrícula nº 55587736-3, e como suplente a servi-
dora aNGEla VaScoNcEloS MorEira, auxiliar operacional, matrícula nº 
57195312/1 do contrato administrativo nº 075/2022 – PcEPa, celebrado 
com a empresa W.E da rocHa lTda, que tem por objeto a aquisição de 
material permanente (cofre) para atender as necessidades desta Polícia 
Científica do Pará – PCEPA, conforme a atual vigência do Contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 05 de oUTUBro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 862276
PORTARIA Nº 295/2022 DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 – GAB/DG – PCEPA
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora LAURIECÉLIA DA CRUZ GOUVÊA, Gerente 
de almoxarifado, matrícula nº 5888117/3, e como suplente a servidora 
aliNE WaNESSa coSENZa PErEira, auxiliar operacional, matrícula nº 
5889458/6, do contrato administrativo nº 070/2022 – PcEPa, celebrado 
com a empresa BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli, que tem por objeto 
a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta 
Polícia Científica do Pará - PCEPA, conforme a atual vigência do Contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 05 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 862280
PORTARIA Nº 296/2022 DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 – GAB/DG – PCEPA
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora LAURIECÉLIA DA CRUZ GOUVÊA, Gerente 
de almoxarifado, matrícula nº 5888117/3, e como suplente a servidora 
aliNE WaNESSa coSENZa PErEira, auxiliar operacional, matrícula nº 
5889458/6, do contrato administrativo nº 071/2022 – PcEPa, celebrado 
com a empresa rcN coMErcio E SErViÇoS lTda, que tem por objeto a 
aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta 
Polícia Científica do Pará - PCEPA, conforme a atual vigência do Contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 05 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 862284
PORTARIA Nº 297/2022 DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 – GAB/DG – PCEPA
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora LAURIECÉLIA DA CRUZ GOUVÊA, Gerente 
de almoxarifado, matrícula nº 5888117/3, e como suplente a servidora 
aliNE WaNESSa coSENZa PErEira, auxiliar operacional, matrícula nº 
5889458/6, do contrato administrativo nº 072/2022 – PcEPa, celebrado 
com a empresa PaPElaria doS ESTUdaNTES EirEli, que tem por objeto 
a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta 
Polícia Científica do Pará - PCEPA, conforme a atual vigência do Contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 05 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 862285
 PORTARIA Nº 292/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 – GAB/DG – PCEPA

o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
 coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.

rESolVE:
Designar como fiscal a  servidora BIANCA DELAMARE PASSINHO ALCÂN-
Tara, Perita criminal, matrícula nº 55587736-3, e como suplente a servi-
dora aNGEla VaScoNcEloS MorEira, auxiliar operacional, matrícula nº 
57195312/1 do contrato administrativo nº 074/2022 – PcEPa, celebrado 
com a empresa i.c dE SoUSa coMErcio E SErViÇoS, que tem por objeto 
a aquisição de equipamento permanente (fechadura digital smart biométri-
ca) para atender as necessidades desta Polícia Científica do Pará - PCEPA, 
conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 04 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 862271

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO Nº 076/2022 – PCEPA
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aquisição de materiais 
de equipamentos permanentes, para atender a central de custódia desta 
Polícia Científica do Pará - PCEPA.
daTa da aSSiNaTUra: 06/10/2022.
Valor: r$ 21.800,00 (Vinte e um mil e oitocentos reais).
ViGÊNcia: 06/10/2022 a 05/10/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 069/2022 – PcEPa.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Pi: 1050008268E; foNTE: 0101; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 449052.
coNTraTado: a empresa fErNaNdo fErrEira dE fErrEira, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o n° 45.894.181/0001-85, estabelecida à Passagem José 
ribamar, 392, Bengui – Belém/Pa, cEP: 6660-350.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 862324

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2017 – PCEPA
oBJETo do coNTraTo: o presente Termo se refere ao contrato adminis-
trativo nº 048/2017 – cPcrc, que tem por objeto a prestação de servi-
ços de limpeza, higienização, desinfecção e conservação de bens móveis e 
imóveis nas dependências dos prédios da Polícia Científica do Pará, sede, 
Unidades  Regionais  e  Núcleos  Avançados,  conforme  as  especificações  e 
quantidades estabelecidas no termo de referência do Pregão Eletrônico nº 
028/2017 – cPcrc.
oBJETo do adiTiVo: o presente Termo aditivo tem como objeto a alte-
ração da denominação do Centro de Perícias Científica  “Renato Chaves” 
(CPC), que passa a denominar-se Polícia Científica do Pará (PCEPA), con-
forme a lei nº 9.382, de 16 de dezembro de 2021, bem como a prorroga-
ção excepcional da vigência do contrato administrativo nº 048/2017 - PcE-
Pa, pelo período de 90 (noventa) dias, com início em 09/10/2022 e término 
em 08/01/2023, nos termos do art. 57 §4º da lei federal 8.666/93, ou até 
a conclusão do novo certame licitatório processado para este objeto.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 858338; foNTE: 0101006360; NaTU-
rEZa da dESPESa: 339039; Pi: 420008338c; aÇÃo: 232701.
coNTraTada: a empresa liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob o n°. 08.775.721/0001-
85, com sede estabelecida à rua José Marcelino de oliveira, Passagem Bom 
Jardim, nº 2, sala a, Bairro: centro, ananindeua/Pa, cEP: 67.030-170.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 862322

.

.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

PAE Nº 2022/264048 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2022 – PCEPA
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
(PaE nº 2022/264048), bem como as disposições do Edital do Pregão Ele-
trônico nº 067/2022 – PcEPa, que tem como objeto a aquisição de Mate-
riais em Geral e Equipamentos odontológicos para aparelhar o laboratório 
de odontologia e antropologia forense da sede (Belém) desta Polícia cien-
tífica do Pará (PCEPA), RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial:

 EMPRESAS/ CNPJ ITEM VALOR TOTAL

1 f cardoSo E cia lTda
cNPJ nº (04.949.905/0001-63) 1 e 23 r$ 1.390,23 (Um Mil e Trezentos e Noventa 

reais e Vinte e Três centavos)

2
K.c.r. iNdUSTria E coMErcio dE EQUiPaMENToS 

EirEli
cNPJ n° (09.251.627/0001-90)

18 r$ 1.450,00 (Um Mil e Quatrocentos e cin-
quenta reais)

3
aHcor coMErcio dE ProdUToS odoNTolo-

GicoS lTda
cNPJ nº (37.556.213/0001-04)

20
r$ 60,50 (Sessenta reais e cinquenta 

centavos)
 

ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
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rESolVE:
Designar  como  fiscal  a  servidora  CARLA  CRISTINA  FERREIRA  CARDO-
So carValHo, Gerente do laboratório de instrumental, matrícula nº 
5839637/1, e como suplente a servidora lUciaNa criSTiNa MElo caM-
PoS, Gerente do Toxicológico, matrícula nº 5847222/1, do contrato admi-
nistrativo nº 073/2022 – PcEPa, celebrado com a empresa JoSÉ fErrEira 
da SilVa filHo, que tem por objeto a aquisição de material químico para 
o atendimento das necessidades da coordenação de laboratório desta Po-
lícia Científica do Pará - PCEPA, conforme a atual vigência do Contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 05 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 862289
 PORTARIA Nº 293/2022 DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 – GAB/DG – PCEPA

o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a  servidora BIANCA DELAMARE PASSINHO ALCÂN-
Tara, Perita criminal, matrícula nº 55587736-3, e como suplente a servi-
dora aNGEla VaScoNcEloS MorEira, auxiliar operacional, matrícula nº 
57195312/1 do contrato administrativo nº 075/2022 – PcEPa, celebrado 
com a empresa W.E da rocHa lTda, que tem por objeto a aquisição de 
material permanente (cofre) para atender as necessidades desta Polícia 
Científica do Pará – PCEPA, conforme a atual vigência do Contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 05 de oUTUBro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 862276
PORTARIA Nº 295/2022 DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 – GAB/DG – PCEPA
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora LAURIECÉLIA DA CRUZ GOUVÊA, Gerente 
de almoxarifado, matrícula nº 5888117/3, e como suplente a servidora 
aliNE WaNESSa coSENZa PErEira, auxiliar operacional, matrícula nº 
5889458/6, do contrato administrativo nº 070/2022 – PcEPa, celebrado 
com a empresa BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli, que tem por objeto 
a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta 
Polícia Científica do Pará - PCEPA, conforme a atual vigência do Contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 05 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 862280
PORTARIA Nº 296/2022 DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 – GAB/DG – PCEPA
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora LAURIECÉLIA DA CRUZ GOUVÊA, Gerente 
de almoxarifado, matrícula nº 5888117/3, e como suplente a servidora 
aliNE WaNESSa coSENZa PErEira, auxiliar operacional, matrícula nº 
5889458/6, do contrato administrativo nº 071/2022 – PcEPa, celebrado 
com a empresa rcN coMErcio E SErViÇoS lTda, que tem por objeto a 
aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta 
Polícia Científica do Pará - PCEPA, conforme a atual vigência do Contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 05 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 862284
PORTARIA Nº 297/2022 DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 – GAB/DG – PCEPA
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora LAURIECÉLIA DA CRUZ GOUVÊA, Gerente 
de almoxarifado, matrícula nº 5888117/3, e como suplente a servidora 
aliNE WaNESSa coSENZa PErEira, auxiliar operacional, matrícula nº 
5889458/6, do contrato administrativo nº 072/2022 – PcEPa, celebrado 
com a empresa PaPElaria doS ESTUdaNTES EirEli, que tem por objeto 
a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta 
Polícia Científica do Pará - PCEPA, conforme a atual vigência do Contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 05 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 862285
 PORTARIA Nº 292/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 – GAB/DG – PCEPA

o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
 coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.

rESolVE:
Designar como fiscal a  servidora BIANCA DELAMARE PASSINHO ALCÂN-
Tara, Perita criminal, matrícula nº 55587736-3, e como suplente a servi-
dora aNGEla VaScoNcEloS MorEira, auxiliar operacional, matrícula nº 
57195312/1 do contrato administrativo nº 074/2022 – PcEPa, celebrado 
com a empresa i.c dE SoUSa coMErcio E SErViÇoS, que tem por objeto 
a aquisição de equipamento permanente (fechadura digital smart biométri-
ca) para atender as necessidades desta Polícia Científica do Pará - PCEPA, 
conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 04 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 862271

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO Nº 076/2022 – PCEPA
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aquisição de materiais 
de equipamentos permanentes, para atender a central de custódia desta 
Polícia Científica do Pará - PCEPA.
daTa da aSSiNaTUra: 06/10/2022.
Valor: r$ 21.800,00 (Vinte e um mil e oitocentos reais).
ViGÊNcia: 06/10/2022 a 05/10/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 069/2022 – PcEPa.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Pi: 1050008268E; foNTE: 0101; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 449052.
coNTraTado: a empresa fErNaNdo fErrEira dE fErrEira, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o n° 45.894.181/0001-85, estabelecida à Passagem José 
ribamar, 392, Bengui – Belém/Pa, cEP: 6660-350.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 862324

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2017 – PCEPA
oBJETo do coNTraTo: o presente Termo se refere ao contrato adminis-
trativo nº 048/2017 – cPcrc, que tem por objeto a prestação de servi-
ços de limpeza, higienização, desinfecção e conservação de bens móveis e 
imóveis nas dependências dos prédios da Polícia Científica do Pará, sede, 
Unidades  Regionais  e  Núcleos  Avançados,  conforme  as  especificações  e 
quantidades estabelecidas no termo de referência do Pregão Eletrônico nº 
028/2017 – cPcrc.
oBJETo do adiTiVo: o presente Termo aditivo tem como objeto a alte-
ração da denominação do Centro de Perícias Científica  “Renato Chaves” 
(CPC), que passa a denominar-se Polícia Científica do Pará (PCEPA), con-
forme a lei nº 9.382, de 16 de dezembro de 2021, bem como a prorroga-
ção excepcional da vigência do contrato administrativo nº 048/2017 - PcE-
Pa, pelo período de 90 (noventa) dias, com início em 09/10/2022 e término 
em 08/01/2023, nos termos do art. 57 §4º da lei federal 8.666/93, ou até 
a conclusão do novo certame licitatório processado para este objeto.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 858338; foNTE: 0101006360; NaTU-
rEZa da dESPESa: 339039; Pi: 420008338c; aÇÃo: 232701.
coNTraTada: a empresa liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob o n°. 08.775.721/0001-
85, com sede estabelecida à rua José Marcelino de oliveira, Passagem Bom 
Jardim, nº 2, sala a, Bairro: centro, ananindeua/Pa, cEP: 67.030-170.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 862322

.

.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

PAE Nº 2022/264048 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2022 – PCEPA
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
(PaE nº 2022/264048), bem como as disposições do Edital do Pregão Ele-
trônico nº 067/2022 – PcEPa, que tem como objeto a aquisição de Mate-
riais em Geral e Equipamentos odontológicos para aparelhar o laboratório 
de odontologia e antropologia forense da sede (Belém) desta Polícia cien-
tífica do Pará (PCEPA), RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial:

 EMPRESAS/ CNPJ ITEM VALOR TOTAL

1 f cardoSo E cia lTda
cNPJ nº (04.949.905/0001-63) 1 e 23 r$ 1.390,23 (Um Mil e Trezentos e Noventa 

reais e Vinte e Três centavos)

2
K.c.r. iNdUSTria E coMErcio dE EQUiPaMENToS 

EirEli
cNPJ n° (09.251.627/0001-90)

18 r$ 1.450,00 (Um Mil e Quatrocentos e cin-
quenta reais)

3
aHcor coMErcio dE ProdUToS odoNTolo-

GicoS lTda
cNPJ nº (37.556.213/0001-04)

20
r$ 60,50 (Sessenta reais e cinquenta 

centavos)
 

ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
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iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação desta Po-
lícia Científica do Pará.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, Pa, 06 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 862231

.

.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
.

PAE Nº 2022/264048 – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 067/2022 – PCEPA

A  Pregoeira  Oficial  designada  pela  Portaria  nº  143/2022  de 
19/05/2022 – GaB/dG/PcP, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
(art. 3º, iV, da lei nº 10.520/2002), e após a constatação do cumprimento 
das exigências legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 067/2022 – PcEPa, 
que tem como objeto a aquisição de Materiais em Geral e Equipamen-
tos odontológicos para aparelhar o laboratório de odontologia e antro-
pologia Forense da sede (Belém) desta Polícia Científica do Pará (PCEPA), 
rESolVE:
i - adJUdicar o item deste certame para a empresa:

 EMPRESAS/ CNPJ ITEM VALOR TOTAL

1 f cardoSo E cia lTda
cNPJ nº (04.949.905/0001-63) 1 e 23 r$ 1.390,23 (Um Mil e Trezentos e Noventa 

reais e Vinte e Três centavos)

2
K.c.r. iNdUSTria E coMErcio dE EQUiPaMEN-

ToS EirEli
cNPJ n° (09.251.627/0001-90 )

18 r$ 1.450,00 (Um Mil e Quatrocentos e cin-
quenta reais)

3
aHcor coMErcio dE ProdUToS odoNTolo-

GicoS lTda
cNPJ nº (37.556.213/0001-04)

20
r$ 60,50 (Sessenta reais e cinquenta 

centavos)
 

Maria do Socorro da SilVa dE alMEida
Pregoeira Oficial

Protocolo: 862213

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA N° 294/22-GAB/DGPCP DE 05 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.
O (a) Ordenador de Despesa da Polícia Científica do Pará, usando de suas 
atribuições contidas no dEcrETo Nº 1.180/08, artigo 3º, Parágrafo 1º, 
que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
coNSidEraNdo os termos do Memorando n° 152/2022-GSErV-PcP; Pro-
cesso n°2022/1259686.
i- coNcEdEr o servidor MarcoS PaUlo UcHÔa da SilVa, matrícula 
nº 5914930/2, Gerente do Núcleo de Serviços, Suprimento de fundos no 
valor total de r$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá observar a clas-
sificação orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho Fonte de Recurso Natureza de Despesa Valor
 06122129783380000 0101000000 339030 r$ 2.000,00
 06122129783380000 0101000000 339039 r$ 1.000,00

ii- ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
45 (quarenta e cinco), dias contados a partir da emissão da ordem Bancá-
ria e para prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término 
do prazo estabelecido para aplicação dos recursos.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 05 de outubro de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 861734
..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº3576/2022 – DG/CCCLIN, 18 DE AGOSTO DE 2022.
a diretora-Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 
de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro.
considerando o teor da Portaria nº011/2020 do dETraN/Pa que regula-
menta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas para realização 
de Exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológicas em candi-
datos à obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, bem como as 
resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.

considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante os 
preceitos da Portaria n.011/2020-dG, e que a requerente – cENTro dE 
aValiaÇÃo dE coNdUTorES do Pará – cac ParaENSE, comprovando 
o cumprimento dos requisitos legais para renovação de seu credencia-
mento conforme Parecer Técnico da coordenadoria do Núcleo de controle 
interno deste departamento.
r E S o l V E:
i – rENoVar o credenciamento pelo período de 24(vinte e quatro) meses, a 
contar de 26/10/2022 a 25/10/2024, do cENTro dE aValiaÇÃo dE coNdU-
TorES do Pará – cac ParaENSE, cNPJ: 18.308.842/0001-70, localizada na 
Travessa Humaita, nº 1936, – Bairro: Marco, cEP 66.093-046– Belém - Pará, 
sob a responsabilidade administrativa de Simone aparecida Wosniak Byl-
noski, responsabilidade Técnica Médica de Maria laura de Souza cazemiro e 
responsabilidade Técnica Psicológica de Simone aparecida Wosniak Bylnoski.
i – À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providencias para o pleno cumprimento do Presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
renata Mirella freitas Guimarães de Sousa coelho
diretora-Geral/dETraN-Pa

Protocolo: 862088
PORTARIA Nº 4281/2022-DG/CGP, DE 06/10/2022.

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 730/2022-Tucu-
ruí-dETraN, datado de 12/09/2022, e demais despachos no Processo 
2022/1170639,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor Marcos Pelais Valente, auxiliar de Trânsito, matrícula 
57175609/1, para responder pela Gerência da cirETraN “a” de Tucuruí, 
no período de 19/09 a 18/10/2022, durante as férias do titular.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 19/09/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 862116
PORTARIA Nº 4273/2022-DAF/CGP, DE 06/10/2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1268011;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e seis (26) diárias aos servidores abaixo espe-
cificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os municípios de 
São Miguel do Guamá/Belém – 07/10 a 11/10/2022, alenquer/Belém – 14/10 à 
18/10/2022, Salinópolis/Belém – 21/10 a 25/10/2022, Mocajuba/Belém – 04/11 
a 08/11/2022, Moju/Belém – 11/11 a 15/11/2022 e Tailândia/Belém – 18/11 a 
21/11/2022, a fim de acompanhar e fiscalizar o trabalhos da equipe da bancas itine-
rantes de habilitação que serão realizadas nos municipios acima citados. 

nome matricula
Edilvandro augusto de almeida Pereira 5946366 /2

cristina Mayara Gomes da Silva 5946719 /1
adelina cristina Siqueira de Brito 57196268 /1

regina luzia Santos de Souza 5520320 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4233/2022-DAF/CGP, DE 04/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1042736;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e sete e meia (27 e 1/2) diárias a ser-
vidora  abaixo  especificada,  referente  ao  deslocamento  do  Município  de 
Belém para o municipio de Eldorado dos carajás no período de 16/10 à 
12/11/2022, a fim de auxiliar nas pedências da CIRETRAN acima citada, e 
realizar treinamento para os atendentes do PSS.

nome matricula
rosely Souza Pereira 3263134 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4234/2022-DAF/CGP, DE 04/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1187548;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e sete e meia (27 e 1/2) diárias a servi-
dora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipio de Paragominas no período de 16/10 à 12/11/2022, a fim 
de realizar atendimento de habilitação na cirETraN do referido municipio.

nome matricula
Sandra Santana de andrade ribeiro 3265129 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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PORTARIA Nº 4220/2022-DAF/CGP, DE 03/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1253994;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrÊS E MEia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém/PA 
para os municípios de PALMAS/TO – 05/10 a 08/10/2022, a fim de partici-
par do Encontro regional de Educadores do Sistema Nacional de Trânsito/
Etapa Norte que ocorrerá no município de Palmas/To.

nome matricula
Erick alexandre Martins Miranda 5673909 /7

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4232/2022-DAF/CGP, DE 04/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1241655;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove de meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municipios de Barcarena – 11 à 17/10/2022, igarapé-Miri 
– 18 à 24/10/2022, cametá – 25 à 29/10/2022, rondon do Pará – 30/10 
à 04/11/2022, Dom Eliseu/Belém – 05/11 à 09/11/2022, a fim de realizar 
visita técnica de manutenção preventiva e corretiva nos computadores e 
redes. 

nome matricula
Bruno cesar Gemaque da fonseca Santos 55587708/1

Paulo Jorge aguiar Nunes 57197495 /1
Thiago daniel Pinheiro de assunção 57202057 /1
Wilson Waldemir campos dos Passos 6120008 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4219/2022-DAF/CGP, DE 30/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1247344;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo  especificados,  referente  ao  deslocamento  do Município  de Belém 
para os municípios de São Miguel do Guamá – 11/10 à 12/10/2022, capi-
tão Poço – 13/10 a 14/10/2022, Mãe do rio – 15/10 a 17/10/2022, Para-
gominas – 18/10 a 19/10/2022 e Dom Eliseu – 20/10 a 22/10/2022, a fim 
de  realizar a fiscalização das  impressoras HP nas  referidas CIRETRAN’S, 
conforme contrato administrativo nº 027/2021.
 

nome matricula

Marcus Vinícius da Silva alencar 55587592/1

Patrick fialho Vieitas 57196230 /1

ivaldo rocha de Sousa 57216831/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4212/2022-DAF/CGP, DE 30/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1242420;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Altamira 
para o município de Novo repartimento (Vila do Gelado) no período de 07 
à 10/10/2022, a fim de realizar atendimento itinerante 3ª fase, no referido 
municipio.

nome matricula
José carlos ferreira Guimarães 57195748 /1

alexsandro carneiro 57194034 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4185/2022-DAF/CGP, DE 28/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1210496;

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTro E MEia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de VIGIA – 26/09 a 30/09/2022, a fim de prestar 
serviços de atendimento na cirETraN do referido município, conforme 
soliticação.

nome matricula
Janete lima Paes 3264688 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 862242
PORTARIA Nº 4261/2022-DG/CGP, DE 04/10/2022

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a manifestação da Procuradoria Jurídica através do Pare-
cer 560/2022-ProJUr/consultivo, no Processo 2022/872734, concluindo 
pelo indeferimento do pedido de vacância do servidor airToN rENaTo 
fariaS da SilVa, e tornando sem efeito o Parecer 11/2022-Nc-ProJUr,
coNSidEraNdo também, a solicitação do servidor, constante do reque-
rimento datado de 17/09/2022, de exoneração do cargo efetivo, em aten-
dimento à orientação do parecer emitido pela Procuradoria Jurídica deste 
departamento,
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, o servidor airToN rENaTo fariaS da SilVa, ma-
trícula 5958559/1, do cargo Efetivo de agente de fiscalização de Trânsito, 
lotado na Gerência de operação e fiscalização de Trânsito da capital, em 
virtude de posse em outro cargo inacumulável.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 28/12/2021.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

PORTARIA Nº 4260/2022-DG/CGP, DE 04/10/2022
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a manifestação da Procuradoria Jurídica através do Pare-
cer 560/2022-ProJUr/consultivo, no Processo 2022/872734, concluindo 
pelo indeferimento do pedido de vacância do servidor airToN rENaTo 
fariaS da SilVa, e tornando sem efeito o Parecer 11/2022-Nc-ProJUr,
coNSidEraNdo também, a solicitação do servidor, constante do reque-
rimento datado de 17/09/2022, de exoneração do cargo efetivo, em aten-
dimento à orientação constante do Parecer 560/2022-ProJUr/consultivo, 
emitido pela Procuradoria Jurídica deste departamento,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria 134/2022-dG/cGP, que exonerou o ser-
vidor airToN rENaTo fariaS da SilVa, matrícula 5958559/1, do cargo 
Efetivo de agente de fiscalização de Trânsito, em virtude de posse em ou-
tro cargo inacumulável, nos termos do art. 37, inciso XVi, da constituição 
federal, e art. 58, caput, Parágrafo Único, inciso ii, da lei 5.810/94-rJU, 
c/c art. 33, Viii, da lei 8.112/90.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 28/12/2021.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

PORTARIA Nº 4274/2022-DAF/CGP, DE 06/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria 4254/2022-daf/cGP, que concedeu ao 
servidor aNToNio rEGiNaldo GUiMarÃES GoMES, assistente de Trânsi-
to, matrícula 57194030/1, lotado na cirETraN “a” de Bragança, 30 (trin-
ta) dias, de licença Prêmio, no período de 03/10 a 01/11/2022, referentes 
ao triênio 18.02.2014/2017 (30 dias), de acordo com a lei nº 5.810/94-
rJU, de 24 de janeiro de 1994.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

PORTARIA Nº 4229/2022-DAF/CGP, DE 03/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do despacho do anexo/Sequencial: 
9, no PaE 2022/1083361, reconhecendo o direito da servidora à concessão 
de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora alessandra lisboa Moreira, analista de adminis-
tração e finanças, matrícula 57200267/1, lotada na Gerência de Posto 
avançado, 60 (sessenta) dias, de licença Prêmio, no período de 04/10 
a 02/12/2022, referentes ao triênio 2014/2017, de acordo com a lei nº 
5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 04/10/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

PORTARIA Nº 4272/2022-DAF/CGP, DE 05/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 93.961, de 15/09/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor oSValdo SiMÕES carValHo, auxiliar de Serviços 
Gerais, matrícula 3266273/1, lotado na Gerência de obras e Serviços de 
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PORTARIA Nº 4220/2022-DAF/CGP, DE 03/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1253994;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrÊS E MEia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém/PA 
para os municípios de PALMAS/TO – 05/10 a 08/10/2022, a fim de partici-
par do Encontro regional de Educadores do Sistema Nacional de Trânsito/
Etapa Norte que ocorrerá no município de Palmas/To.

nome matricula
Erick alexandre Martins Miranda 5673909 /7

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4232/2022-DAF/CGP, DE 04/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1241655;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove de meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municipios de Barcarena – 11 à 17/10/2022, igarapé-Miri 
– 18 à 24/10/2022, cametá – 25 à 29/10/2022, rondon do Pará – 30/10 
à 04/11/2022, Dom Eliseu/Belém – 05/11 à 09/11/2022, a fim de realizar 
visita técnica de manutenção preventiva e corretiva nos computadores e 
redes. 

nome matricula
Bruno cesar Gemaque da fonseca Santos 55587708/1

Paulo Jorge aguiar Nunes 57197495 /1
Thiago daniel Pinheiro de assunção 57202057 /1
Wilson Waldemir campos dos Passos 6120008 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4219/2022-DAF/CGP, DE 30/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1247344;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo  especificados,  referente  ao  deslocamento  do Município  de Belém 
para os municípios de São Miguel do Guamá – 11/10 à 12/10/2022, capi-
tão Poço – 13/10 a 14/10/2022, Mãe do rio – 15/10 a 17/10/2022, Para-
gominas – 18/10 a 19/10/2022 e Dom Eliseu – 20/10 a 22/10/2022, a fim 
de  realizar a fiscalização das  impressoras HP nas  referidas CIRETRAN’S, 
conforme contrato administrativo nº 027/2021.
 

nome matricula

Marcus Vinícius da Silva alencar 55587592/1

Patrick fialho Vieitas 57196230 /1

ivaldo rocha de Sousa 57216831/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4212/2022-DAF/CGP, DE 30/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1242420;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Altamira 
para o município de Novo repartimento (Vila do Gelado) no período de 07 
à 10/10/2022, a fim de realizar atendimento itinerante 3ª fase, no referido 
municipio.

nome matricula
José carlos ferreira Guimarães 57195748 /1

alexsandro carneiro 57194034 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4185/2022-DAF/CGP, DE 28/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1210496;

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTro E MEia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de VIGIA – 26/09 a 30/09/2022, a fim de prestar 
serviços de atendimento na cirETraN do referido município, conforme 
soliticação.

nome matricula
Janete lima Paes 3264688 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 862242
PORTARIA Nº 4261/2022-DG/CGP, DE 04/10/2022

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a manifestação da Procuradoria Jurídica através do Pare-
cer 560/2022-ProJUr/consultivo, no Processo 2022/872734, concluindo 
pelo indeferimento do pedido de vacância do servidor airToN rENaTo 
fariaS da SilVa, e tornando sem efeito o Parecer 11/2022-Nc-ProJUr,
coNSidEraNdo também, a solicitação do servidor, constante do reque-
rimento datado de 17/09/2022, de exoneração do cargo efetivo, em aten-
dimento à orientação do parecer emitido pela Procuradoria Jurídica deste 
departamento,
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, o servidor airToN rENaTo fariaS da SilVa, ma-
trícula 5958559/1, do cargo Efetivo de agente de fiscalização de Trânsito, 
lotado na Gerência de operação e fiscalização de Trânsito da capital, em 
virtude de posse em outro cargo inacumulável.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 28/12/2021.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

PORTARIA Nº 4260/2022-DG/CGP, DE 04/10/2022
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a manifestação da Procuradoria Jurídica através do Pare-
cer 560/2022-ProJUr/consultivo, no Processo 2022/872734, concluindo 
pelo indeferimento do pedido de vacância do servidor airToN rENaTo 
fariaS da SilVa, e tornando sem efeito o Parecer 11/2022-Nc-ProJUr,
coNSidEraNdo também, a solicitação do servidor, constante do reque-
rimento datado de 17/09/2022, de exoneração do cargo efetivo, em aten-
dimento à orientação constante do Parecer 560/2022-ProJUr/consultivo, 
emitido pela Procuradoria Jurídica deste departamento,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria 134/2022-dG/cGP, que exonerou o ser-
vidor airToN rENaTo fariaS da SilVa, matrícula 5958559/1, do cargo 
Efetivo de agente de fiscalização de Trânsito, em virtude de posse em ou-
tro cargo inacumulável, nos termos do art. 37, inciso XVi, da constituição 
federal, e art. 58, caput, Parágrafo Único, inciso ii, da lei 5.810/94-rJU, 
c/c art. 33, Viii, da lei 8.112/90.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 28/12/2021.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

PORTARIA Nº 4274/2022-DAF/CGP, DE 06/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria 4254/2022-daf/cGP, que concedeu ao 
servidor aNToNio rEGiNaldo GUiMarÃES GoMES, assistente de Trânsi-
to, matrícula 57194030/1, lotado na cirETraN “a” de Bragança, 30 (trin-
ta) dias, de licença Prêmio, no período de 03/10 a 01/11/2022, referentes 
ao triênio 18.02.2014/2017 (30 dias), de acordo com a lei nº 5.810/94-
rJU, de 24 de janeiro de 1994.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

PORTARIA Nº 4229/2022-DAF/CGP, DE 03/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do despacho do anexo/Sequencial: 
9, no PaE 2022/1083361, reconhecendo o direito da servidora à concessão 
de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora alessandra lisboa Moreira, analista de adminis-
tração e finanças, matrícula 57200267/1, lotada na Gerência de Posto 
avançado, 60 (sessenta) dias, de licença Prêmio, no período de 04/10 
a 02/12/2022, referentes ao triênio 2014/2017, de acordo com a lei nº 
5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 04/10/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

PORTARIA Nº 4272/2022-DAF/CGP, DE 05/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 93.961, de 15/09/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor oSValdo SiMÕES carValHo, auxiliar de Serviços 
Gerais, matrícula 3266273/1, lotado na Gerência de obras e Serviços de 
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Engenharia, licença para Tratamento de Saúde, por 36 (trinta e seis) dias, 
de no período de 06/08 a 20/09/2022, conforme laudo Médico nº 93.961, 
de 15/09/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 06/08/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

PORTARIA Nº 4271/2022-DAF/CGP, DE 05/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 94.179, de 16/09/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora lÚcia cardoSo da SilVa, assistente de Trânsito, 
matrícula 54193790/2, lotada na Gerência de atendimento e registro de Ve-
ículos, 90 (noventa) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período 
de 12/08 a 09/12/2022, conforme laudo Médico nº 94.179, de 16/09/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 12/08/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

PORTARIA Nº 4270/2022-DAF/CGP, DE 05/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 93.581, de 31/08/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa fErNaNda lEÃo PErEira, auxiliar de Trân-
sito, matrícula 57175739/1, lotada na Procuradoria Jurídica, 35 (trinta e 
cinco) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 03/08 a 
06/09/2022, conforme laudo Médico nº 93.581, de 31/08/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/08/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

PORTARIA Nº 4269/2022-DAF/CGP, DE 05/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 94.043, de 13/09/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor roNiValdo NaSciMENTo MaciEl, auxiliar opera-
cional de Trânsito, matrícula 57190745/1, à disposição da coordenadoria 
de Gestão de Pessoas, licença para Tratamento de Saúde, por 60 (sessen-
ta) dias, de no período de 18/02 a 18/04/2022, conforme laudo Médico nº 
94.043, de 13/09/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 18/02/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

PORTARIA Nº 4268/2022-DAF/CGP, DE 05/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 94.178, de 16/09/2022,
r E S o l V E:
ProrroGar a licença para Tratamento de Saúde, concedida ao servidor 
JoSÉ caSTro dE SoUSa filHo, auxiliar Técnico, matrícula 3264297/1, 
lotado na coordenadoria de Habilitação de condutores, por 120 (cento e 
vinte) dias no período de 11/08/2022 a 08/12/2022, conforme laudo Mé-
dico nº 94.178, de 16/09/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 11/08/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 862309

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando os elementos de instrução constante dos autos re-
lativos ao processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 
15/2022, que tem como objeto a contratação de empresa especializada 
para aquisição de material tipo: mobiliários, conforme condições, quanti-
dades e exigências estabelecidas neste instrumento e no Termo de refe-
rência – anexo i, decorrente do  processo administrativo nº 2022/671860.
Considerando a decisão proferida pelo Pregoeiro Oficial, bem como Parecer 
Técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno concluindo que 
no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais exigidas 
na lei federal nº 8.666/93, lei federal nº 10.520/2002, decreto Estadual 
nº 534/2020 e demais normativas vigentes.
rESolVo:
HOMOLOGAR o resultado classificatório do Pregão Eletrônico nº 15/2022, 
do tipo menor preço por item, à empresa vencedora PErEira caBral 
coMErcio lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 36.833.237/0001-09, no valor 
global de r$ 10.000,0000 (dez mil reais) para o item 1 e à empresa ven-
cedora fraNcilENE raMalHo doS SaNToS - ME, inscrita no cNPJ sob 
o nº 26.044.732/0001-77, no valor global de r$ 5.900,0000 (cinco mil, 
novecentos reais) para o item 2.
Belém (Pa), 04 de outubro de 2022.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo
diretora Geral
dETraN/Pa

Protocolo: 862100

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 4205/2022-DAF/CGP, DE 29/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1247364;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor luiz 
carlos Margalho de Souza, matrícula nº 80845599/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir aquisição de 
materias necessários para atualização nos serviços a serem realizados nas 
instalações elétricas e emergências nas ciretrans do municipios de Jacundá 
e Tailândia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-3.200,00
3339036-r$- 800,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 13/10 a 29/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4207/2022-DAF/CGP, DE 30/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1247200;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Sílvio roberto Pires da Silva, matrícula nº 80845377/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas com 
materiais necessários para utilização nos serviços a serem realizados nas 
instalações elétricase emergênciais para os mucicipios de Jacundá e Tai-
lândia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-3.200,00
3339036-r$- 800,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 13 a 29/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4223/2022-DAF/CGP, DE 03/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1235803;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
cleber Mesquita da Silva, matrícula nº 5946618/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despe-
sas de pequeno vulto, emergenciais, e de pronto pagamento que possam 
vir a ocorrer nas áreas de responsabilidade da cirETraN de capitão Poço 
e de suas gerências diretamente subordinadas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 861951
PORTARIA Nº 4217/2022-DAF/CGP, DE 30/09/2022

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1196672;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Silvana Martins Santana de Souza, matrícula nº 57205270/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
100,00 (CEM REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas com transporte 
na o municipio de Mãe do rio.
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art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-100,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03 a 28/10/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 861823

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 4167/2022-DAF/CGP, BELÉM, 27/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1235118;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de MARITUBA – 17/10 a 31/10/2022, a fim de 
realizar  controle  de  fluxo  de  veículo,  ações  de  fiscalização  de  trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos 
de carga na balança localizada no Km 14 da rodovia Pa-483.

nome matricula
Max Sidney Benigno Monteiro 5681898 /1

Nei Eduardo Trindade do rosário 57193274 /2
Karine Monik almeida da costa 57226816 /1

cláudia dos Santos Menezes almeida 57230594 /1
roseane de fátima cardoso damaso 57200357 /1

rodolfo rannieri Pacheco Bastos 57196573 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4124/2022-DAF/CGP, BELÉM, 23/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1180368;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e quatro e meia (24 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de Tailândia 05/10/2022, Jacundá – 06 e 
07/10/2022, Marabá – 08 e 09/10/2022, Xinguará – 10 à 12//10/2022, 
ourilândia do Norte– 13 à 15/10/2022, Tucumã – 16 e 18/10/2022, São 
félix do Xingú – 19 e 20/10/2022, redenção – 21 e 22/10/2022, con-
ceição do araguaia – 23 à 25/10/2022, Santana do araguaia/Belém – 26 
à 29/10/2022, a fim de fazer levantamento da estrutura da rede fisíca e 
ativos de rede para implantação de novos Switches.

nome matricula
Uberlande costa Sousa 54187004 /2

Valdir de Sousa Moura Júnior 57189512 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4221/2022-DAF/CGP, BELÉM, 03/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1195757;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de ParaGoMiNaS – 10/10 a 04/11/2022, a 
fim de realizar atendimento e concluir processos de veículos na CIRETRAN 
do referido município, conforme solicitação.

nome matricula
fabrício Heitor ribeiro Gomes 57175593 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 861953
PORTARIA Nº 4150/2022-DAF/CGP, DE 26/09/2022

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1182272;

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Mãe do rio no período de 03 à 28/10/2022, a 
fim de realizar atendimento e retaguarda de veículos no referido municipio.

nome matricula
luana do Socorro ribeiro chaves 57175750/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4164/2022-DAF/CGP, DE 27/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1208261;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZENoVE E MEia (19 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de MOCAJUBA – 10/10 a 29/10/2022, a fim de 
Ministrar os Cursos Especializados para Formação de Profissionais Motota-
xistas e Taxistas, bem como realizar palestras sobre Educação no Trânsito.

nome matricula
Elvis Nazareno da Silva Miranda 80845553/1

Jaime da Silva ramos 3264831/1
Maria dalva cordeiro Pantoja 57198714/1
camila augusta Serra furtado 80845519/1

Edson alves Barbosa 57176551/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4214/2022-DAF/CGP, DE 30/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1234343;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo  especificados,  referente  ao  deslocamento  do Município  de Belém 
para Brasília/DF no período de 25 à 28/10/2022, a fim de participar de 
reuniões com os membros do câmara Temática de Esforço legal-cTEl, 
designados através da Portaria 680/2022 do Ministério de infraestrutura.

nome matricula
Wellington carlos Henriques Martins 54195738/2

Gleydson Monção araújo 57201966/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4216/2022-DAF/CGP, DE 21/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1256505;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Bárbara no período de 15 à 30/10/2022, a fim 
de acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio administar-
tivo, realizando as atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
Maria alice alves da costa 3268217/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4222/2022-DAF/CGP, DE 03/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1242176;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de SaNTa BárBara – 10/10 a 04/11/2022, a 
fim de realizar atendimento e retaguarda de veículos na barreira de Santa 
Bárbara do Pará/Pa, conforme solicitação.

nome matricula
adrian alberto Monteiro da Silva 57189489/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4224/2022-DAF/CGP, DE 03/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
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art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-100,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03 a 28/10/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 861823

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 4167/2022-DAF/CGP, BELÉM, 27/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1235118;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de MARITUBA – 17/10 a 31/10/2022, a fim de 
realizar  controle  de  fluxo  de  veículo,  ações  de  fiscalização  de  trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos 
de carga na balança localizada no Km 14 da rodovia Pa-483.

nome matricula
Max Sidney Benigno Monteiro 5681898 /1

Nei Eduardo Trindade do rosário 57193274 /2
Karine Monik almeida da costa 57226816 /1

cláudia dos Santos Menezes almeida 57230594 /1
roseane de fátima cardoso damaso 57200357 /1

rodolfo rannieri Pacheco Bastos 57196573 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4124/2022-DAF/CGP, BELÉM, 23/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1180368;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e quatro e meia (24 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de Tailândia 05/10/2022, Jacundá – 06 e 
07/10/2022, Marabá – 08 e 09/10/2022, Xinguará – 10 à 12//10/2022, 
ourilândia do Norte– 13 à 15/10/2022, Tucumã – 16 e 18/10/2022, São 
félix do Xingú – 19 e 20/10/2022, redenção – 21 e 22/10/2022, con-
ceição do araguaia – 23 à 25/10/2022, Santana do araguaia/Belém – 26 
à 29/10/2022, a fim de fazer levantamento da estrutura da rede fisíca e 
ativos de rede para implantação de novos Switches.

nome matricula
Uberlande costa Sousa 54187004 /2

Valdir de Sousa Moura Júnior 57189512 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4221/2022-DAF/CGP, BELÉM, 03/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1195757;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de ParaGoMiNaS – 10/10 a 04/11/2022, a 
fim de realizar atendimento e concluir processos de veículos na CIRETRAN 
do referido município, conforme solicitação.

nome matricula
fabrício Heitor ribeiro Gomes 57175593 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 861953
PORTARIA Nº 4150/2022-DAF/CGP, DE 26/09/2022

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1182272;

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Mãe do rio no período de 03 à 28/10/2022, a 
fim de realizar atendimento e retaguarda de veículos no referido municipio.

nome matricula
luana do Socorro ribeiro chaves 57175750/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4164/2022-DAF/CGP, DE 27/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1208261;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZENoVE E MEia (19 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de MOCAJUBA – 10/10 a 29/10/2022, a fim de 
Ministrar os Cursos Especializados para Formação de Profissionais Motota-
xistas e Taxistas, bem como realizar palestras sobre Educação no Trânsito.

nome matricula
Elvis Nazareno da Silva Miranda 80845553/1

Jaime da Silva ramos 3264831/1
Maria dalva cordeiro Pantoja 57198714/1
camila augusta Serra furtado 80845519/1

Edson alves Barbosa 57176551/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4214/2022-DAF/CGP, DE 30/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1234343;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo  especificados,  referente  ao  deslocamento  do Município  de Belém 
para Brasília/DF no período de 25 à 28/10/2022, a fim de participar de 
reuniões com os membros do câmara Temática de Esforço legal-cTEl, 
designados através da Portaria 680/2022 do Ministério de infraestrutura.

nome matricula
Wellington carlos Henriques Martins 54195738/2

Gleydson Monção araújo 57201966/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4216/2022-DAF/CGP, DE 21/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1256505;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Bárbara no período de 15 à 30/10/2022, a fim 
de acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio administar-
tivo, realizando as atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
Maria alice alves da costa 3268217/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4222/2022-DAF/CGP, DE 03/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1242176;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de SaNTa BárBara – 10/10 a 04/11/2022, a 
fim de realizar atendimento e retaguarda de veículos na barreira de Santa 
Bárbara do Pará/Pa, conforme solicitação.

nome matricula
adrian alberto Monteiro da Silva 57189489/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4224/2022-DAF/CGP, DE 03/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
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coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1174505;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Redenção  para  os municípios  de OURILÂNDIA DO NORTE –  10/10  a 
04/11/2022, a fim de atender e  fazer vistoria veicular na CIRETRAN do 
referido município, conforme solicitação.

nome matricula
cícero Sander Prudente 5858666/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4225/2022-DAF/CGP, DE 03/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1223150;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doZE E MEia (12 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de ABAETETUBA – 02/11 a 14/11/2022, a fim 
de realizar o monitoramento dos serviços computacionais do dETraN-Pa 
no município de abaetetuba, em consonância com a programação da dTi.

nome matricula
Taynan Monteiro Pereira 55587609/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4226/2022-DAF/CGP, DE 03/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1223036;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco (25) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para os municípios de aBaETETUBa – 15/11 a 27/11/2022 – 11/12 a 
23/12/2022, a fim de realizar o monitoramento dos serviços computacio-
nais do dETraN-Pa no município de abaetetuba, em consonância com a 
programação da dTi.

nome matricula
adriano ferreira Miranda 57196169/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 861950
PORTARIA Nº 4210/2022-DAF/CGP, DE 30/09/2022

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1169674;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze (14 e 1/2) diárias ao servidor abai-
xo especificado, referente ao deslocamento do Município de Marabá para 
o município de Jacundá no período de 03 à 17/10/2022, a fim de realizar 
vistoria de veículos no referido municipio.

nome matricula
francisco Pereira de Souza 57201743/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4211/2022-DAF/CGP, DE 30/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/124944;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de Marabá – 13 à 27/10/2022, Tucuruí/Belém 
– 28/10 à 11/11/2022, a fim de coordenar administrativamente na itine-
rante de veículos e do treinamento aos gerentes e atendimento incluindo 
os PSS nos referidos municipios.

nome matricula
Enrique Wander Gonçalves Barbosa 57202105/3

andré Pereira de araújo 57198727/1
doralice da Glória Silva 5892729/2

Pedro antonio coimbra Pantoja 55586191/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4213/2022-DAF/CGP, DE 30/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1221405;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Salinópolis no periodo de 03 à 28/10/2022, a fim 
de realizar atendimento e retaguarda de veículos, no referido municipio.

nome matricula
Mara Sílvia Galvão da Silva carneiro 3263479/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 861821
PORTARIA Nº 4285/2022-DG/CGP, DE 06/10/2022.

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 271/2022-Gcc, de 
04/10/2022, e demais despachos no Processo 2022/1282150,
rESolVE:
dESiGNar os servidores VaGNEr NoGUEira SilVa, matrícula 
57198066/1 e arlEi coSTa GoNÇalVES, matrícula 57228981/1, para 
procederem à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do 
Contrato Administrativo  nº  090/2022,  firmado entre  este Departamento 
e a Empresa MEilocK coMErcio dE EQUiPaMENToS dE SEGUraNÇa 
E dE iNforMáTica lTda, bem como, dos respectivos termos aditivos, 
competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à 
sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 21/09/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral

Protocolo: 862362

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 1368/2022-CGP/SEAP  
BELÉM-PA, 03 DE OUTUBRO DE 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 7220/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta liberação 
indevida da PPl aNToNio fErNaNdES rodriGUES (iNfoPEN 180454), 
no dia 08/09/2022, quando custodiada na colônia Penal agrícola de Santa 
izabel-cPaSi, após analise de alvará de soltura.
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 862096
PORTARIA Nº 1369/2022-CGP/SEAP  
BELÉM-PA, 03 DE OUTUBRO DE 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7221/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto assédio moral 
em desfavor de servidores e alunos, no dia 31/08/2022, durante o curso 
de  Formação  Profissional  para  Policiais  Penais  c-208  SEAP/PA,  no  IESP, 
conforme termo de declaração lavrado na divisão de crimes funcionais 
e denúncia, ambas protocoladas via PaE nº 2022/1164499 e 1174202, 
respectivamente.
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
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art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 862098
PORTARIA Nº 1370/2022-CGP/SEAP  
BELÉM-PA, 03 DE OUTUBRO DE 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7222/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar óbito da PPl GaBriEl 
HENriQUE MoraES MarGalHo (iNfoPEN 362721), no dia 13/09/2022, 
na c-08, no centro de Triagem Masculino de abaetetuba – cTMabt, con-
forme ofício interno nº 510/2022-cTMaBT/SEaP/Pa, encaminhado via PaE 
2022/1180638.
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 862099
PORTARIA Nº 1371/2022-CGP/SEAP  
BELÉM-PA, 03 DE OUTUBRO DE 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 7223/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto uso de apa-
relho celular por servidora desta Secretaria sem autorização, bem como 
realizar registros fotográficos de livro de ocorrência, no dia 05/09/2022, no 
centro de recuperação Penitenciário do Pará iV - crPP iV, conforme ofício 
s/n, de 13/09/2022-crPPiV/SEaP.
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 862101
PORTARIA Nº 1163/2022-CGP/SEAP 
BELÉM (PA), 31 DE AGOSTO DE 2022.

coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5554/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no relatório 
de inspeção carcerária, realizada pela Vara de Execução Penal da região 
Metropolitana, nos meses de fevereiro e março/2020, conforme informado 
por meio de ofício n 862/2020-cJci, de 12/06/2020.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração funcional pelo servidor desta SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
art. 2º - oficiar à Vara de Execução Penal da região Metropolitana acerca 
do presente arquivamento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 862093
PORTARIA Nº 1162/2022-CGP/SEAP 
BELÉM (PA), 31 DE AGOSTO DE 2022.

coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6736/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto excesso em procedi-
mento durante briga entre PPl’s na cela B-18, no dia 18/01/2022, no cen-
tro de recuperação regional de Paragominas, conforme ofício interno nº 
18/2021/direção/crPPa/SEaP, datado de 19/01/2022, encaminhado via 
PaE nº 2022/78941;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infrações funcionais pelos servidores do centro de 
recuperação regional de Paragominas-crrPa.

rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 862086
PORTARIA Nº 290 /2022 - GAB/SEAP
BELÉM (PA), 05 DE OUTUBRO DE 2022

o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais e;
coNSidEraNdo o inciso V do parágrafo único do art. 138 da constituição 
do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o contido nos termos do art. 34 do decreto Estadual n.º 
2.536 de 03/11/2006.
rESolVE:
art. 1º - destituir, em razão da saída da setorial de controle interno desta 
Secretaria, as seguintes servidoras da função de agente Público de con-
trole – aPc:
• LUANA LEÃO WANZELER, Coordenadora do Núcleo de Planejamento, Es-
tatística e orçamento, matrícula funcional nº 5945706, cPf: 016.110.402-
99, nomeada em 07/01/2019.
• MARCILEA CILENE DA SILVA LIMA, Assistente Administrativa, lotada no 
Núcleo de Planejamento, Estatística e orçamento, matrícula funcional nº 
5898666, cPf: 686.021.382-53, Nomeada em 04/04/2012.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNTÔNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 862155

.

.

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
.

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
ATO: TERMO DE DISTRATO

- Término de Vínculo: 04/10/2022
Motivo: diSTraTo a PEdido
Servidor Temporário: lEaNdro riBEiro GUEdES
Matrícula: 5906214/3– aGENTE PENiTENciário
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 862068

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

DESIGNAÇÃO
PORTARIA N° 2644/22/DGP/SEAP, 
BELÉM, 06 DE OUTUBRO DE 2022.

dESiGNar o servidor rENaN faVacHo JacQUES, Matrícula nº. 5935104, 
para responder pelo cargo de dirETor, no período de 10 de agosto de 
2022 a 08 de setembro de 2022, em substituição do titular diaNiNNY da 
SilVa caMPElo, Matrícula nº. 5940697, que estava em gozo de férias 
regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 862078

.

.

ERRATA
.

ERRATA da PORTARIA Nº 287/2022 - GAB/SEAP/PA, de 04 de 
outubro de 2022, publicada no DOE Nº 35.143, do dia 06 de outubro 
de 2022, sob Protocolo: 861583, a qual dispõe sobre a nomeação de 
servidores para  compor 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 Metropolitano iii- PEM iii.
Onde se lê:
“art. 1º. [...] MEMBro: GUilHErME JUNior MElo coNcEiÇao - aSSiS-
TENTE Social”
 Leia-se:
“art. 1º. [...] MEMBro: GUilHErME JUNior MElo coNcEiÇao - GErENTE 
dE SEGUraNÇa”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 861866

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);
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art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 862098
PORTARIA Nº 1370/2022-CGP/SEAP  
BELÉM-PA, 03 DE OUTUBRO DE 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7222/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar óbito da PPl GaBriEl 
HENriQUE MoraES MarGalHo (iNfoPEN 362721), no dia 13/09/2022, 
na c-08, no centro de Triagem Masculino de abaetetuba – cTMabt, con-
forme ofício interno nº 510/2022-cTMaBT/SEaP/Pa, encaminhado via PaE 
2022/1180638.
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 862099
PORTARIA Nº 1371/2022-CGP/SEAP  
BELÉM-PA, 03 DE OUTUBRO DE 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 7223/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto uso de apa-
relho celular por servidora desta Secretaria sem autorização, bem como 
realizar registros fotográficos de livro de ocorrência, no dia 05/09/2022, no 
centro de recuperação Penitenciário do Pará iV - crPP iV, conforme ofício 
s/n, de 13/09/2022-crPPiV/SEaP.
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 862101
PORTARIA Nº 1163/2022-CGP/SEAP 
BELÉM (PA), 31 DE AGOSTO DE 2022.

coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5554/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no relatório 
de inspeção carcerária, realizada pela Vara de Execução Penal da região 
Metropolitana, nos meses de fevereiro e março/2020, conforme informado 
por meio de ofício n 862/2020-cJci, de 12/06/2020.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração funcional pelo servidor desta SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
art. 2º - oficiar à Vara de Execução Penal da região Metropolitana acerca 
do presente arquivamento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 862093
PORTARIA Nº 1162/2022-CGP/SEAP 
BELÉM (PA), 31 DE AGOSTO DE 2022.

coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6736/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto excesso em procedi-
mento durante briga entre PPl’s na cela B-18, no dia 18/01/2022, no cen-
tro de recuperação regional de Paragominas, conforme ofício interno nº 
18/2021/direção/crPPa/SEaP, datado de 19/01/2022, encaminhado via 
PaE nº 2022/78941;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infrações funcionais pelos servidores do centro de 
recuperação regional de Paragominas-crrPa.

rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 862086
PORTARIA Nº 290 /2022 - GAB/SEAP
BELÉM (PA), 05 DE OUTUBRO DE 2022

o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais e;
coNSidEraNdo o inciso V do parágrafo único do art. 138 da constituição 
do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o contido nos termos do art. 34 do decreto Estadual n.º 
2.536 de 03/11/2006.
rESolVE:
art. 1º - destituir, em razão da saída da setorial de controle interno desta 
Secretaria, as seguintes servidoras da função de agente Público de con-
trole – aPc:
• LUANA LEÃO WANZELER, Coordenadora do Núcleo de Planejamento, Es-
tatística e orçamento, matrícula funcional nº 5945706, cPf: 016.110.402-
99, nomeada em 07/01/2019.
• MARCILEA CILENE DA SILVA LIMA, Assistente Administrativa, lotada no 
Núcleo de Planejamento, Estatística e orçamento, matrícula funcional nº 
5898666, cPf: 686.021.382-53, Nomeada em 04/04/2012.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNTÔNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 862155

.

.

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
.

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
ATO: TERMO DE DISTRATO

- Término de Vínculo: 04/10/2022
Motivo: diSTraTo a PEdido
Servidor Temporário: lEaNdro riBEiro GUEdES
Matrícula: 5906214/3– aGENTE PENiTENciário
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 862068

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

DESIGNAÇÃO
PORTARIA N° 2644/22/DGP/SEAP, 
BELÉM, 06 DE OUTUBRO DE 2022.

dESiGNar o servidor rENaN faVacHo JacQUES, Matrícula nº. 5935104, 
para responder pelo cargo de dirETor, no período de 10 de agosto de 
2022 a 08 de setembro de 2022, em substituição do titular diaNiNNY da 
SilVa caMPElo, Matrícula nº. 5940697, que estava em gozo de férias 
regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 862078

.

.

ERRATA
.

ERRATA da PORTARIA Nº 287/2022 - GAB/SEAP/PA, de 04 de 
outubro de 2022, publicada no DOE Nº 35.143, do dia 06 de outubro 
de 2022, sob Protocolo: 861583, a qual dispõe sobre a nomeação de 
servidores para  compor 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 Metropolitano iii- PEM iii.
Onde se lê:
“art. 1º. [...] MEMBro: GUilHErME JUNior MElo coNcEiÇao - aSSiS-
TENTE Social”
 Leia-se:
“art. 1º. [...] MEMBro: GUilHErME JUNior MElo coNcEiÇao - GErENTE 
dE SEGUraNÇa”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 861866

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);
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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: 861809
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: 861775
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: 861778
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: 861790
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: 861803
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: 861804
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: EScol-
Tar 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);
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: 861805
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: 861807
DIÁRIA

PORTARIA Nº: 01218/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
5946453; faBricio SoUZa SaNToS; aGENTE PENiTENciário; Período: 
03/10/2022 a 05/10/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
MUaNá; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
5954066; lEaNdro cHaVES da coSTa; Policial PENal; Período: 
03/10/2022 a 05/10/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
MUaNá; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
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5954388; SEBaSTiao SilVa da coSTa; Policial PENal; Período: 
03/10/2022 a 05/10/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
MUaNá; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 862251
DIÁRIA

PORTARIA Nº: 01225/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para SEr rEcaMBiado Para o ESTado do 
MaraNHÃo.
57175004; aNToNio Maria dE SoUZa; MoToriSTa; Período: 
22/09/2022 a 22/09/2022 origem: ParaGoMiNaS; destino: MaraBá; di-
ária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para SEr rEcaMBiado Para o ESTado do 
MaraNHÃo.
5954000; JoElMir da SilVa alMEida; Policial PENal; Período: 
22/09/2022 a 22/09/2022 origem: ParaGoMiNaS; destino: MaraBá; di-
ária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para SEr rEcaMBiado Para o ESTado do 
MaraNHÃo.
5950109; carloS aNdrE MoTa da crUZ; Policial PENal; Período: 
22/09/2022 a 22/09/2022 origem: ParaGoMiNaS; destino: MaraBá; di-
ária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para SEr rEcaMBiado Para o ESTado do 
MaraNHÃo.
5949885; JoSE NilSoN alVES da coNcEicao; Policial PENal; Perío-
do: 22/09/2022 a 22/09/2022 origem: ParaGoMiNaS; destino: MaraBá; 
diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 862256
DIÁRIA

PORTARIA Nº: 01226/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para rEaliZaÇÃo dE coNSUlTa ESPEciali-
Zada Na PoliclÍNica ESPEcialiZada Na UNidadE Marco.
5946763; GENilSoN Moia PErEira; aGENTE PENiTENciário; Período: 
02/09/2022 a 02/09/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: BElÉM; diária(s): 
1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para rEaliZaÇÃo dE coNSUlTa ESPEciali-
Zada Na PoliclÍNica ESPEcialiZada Na UNidadE Marco.
6403348; caSSiaNo aMaral dE oliVEira; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 02/09/2022 a 02/09/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: BElÉM; 
diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para rEaliZaÇÃo dE coNSUlTa ESPEciali-
Zada Na PoliclÍNica ESPEcialiZada Na UNidadE Marco.
8400423; iZaiaS PaNToJa da SilVa; MoToriSTa; Período: 02/09/2022 a 
02/09/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: BElÉM; diária(s): 1 (uma diá-
ria);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 862257
DIÁRIA

PORTARIA Nº: 01227/0022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
Servidor(es):
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5931371; fraNciSco iUrE araUJo dE MElo; Policial PENal; Período: 
08/08/2022 a 10/08/2022 origem: SÃo fÉliX do XiNGU; destino: Mara-
Bá; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
55209005; fEliX PErEira dE oliVEira JUNior; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 08/08/2022 a 10/08/2022 origem: SÃo fÉliX do XiNGU; 
destino: MaraBá; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
57221645; MaXWEll aNdErSoN carloS SaNToS; Policial PENal; Pe-
ríodo: 08/08/2022 a 10/08/2022 origem: SÃo fÉliX do XiNGU; destino: 
MaraBá; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 862260
DIÁRIA

PORTARIA Nº: 01229/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
Servidor(es):
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5953907; arTENildo coSTa liMa; Policial PENal; Período: 
22/09/2022 a 22/09/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: MaraBá; diá-
ria(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5950035; MarcoS fEliPE SaNcHES dE SoUSa; Policial PENal; Perí-
odo: 22/09/2022 a 22/09/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: MaraBá; 
diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
55209247; JoNaTH SoUZa SaNToS; aGENTE PENiTENciário; Período: 
22/09/2022 a 22/09/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: MaraBá; diá-
ria(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5954332; ENoQUE fErNaNdES PaES laNdiM; Policial PENal; Período: 
22/09/2022 a 22/09/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: MaraBá; diá-
ria(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 862263

FÉRIAS
.

INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS
PORTARIA Nº 2642/22/DGP/SEAP, DE 05/10/22.

iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar de 
04/10/22, as férias do servidor SaNTiaGo GoNcalVES fErNaNdES JU-
Nior, matrícula nº 5123135, concedidas através da Portaria nº 2502/22/
dGP/SEaP, de 02/09/22, publicada no doE nº 35.108, de 08/09/22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 861845
EXCLUSÃO DE FÉRIAS

PORTARIA Nº 2643/22/DGP/SEAP, DE 05/10/22.
EXclUir nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, da portaria de fé-
rias nº 2502/22/dGP/SEaP, de 02/09/2022, publicada no doE nº 35.108, 
de 08/09/22, o servidor ViTor HUGo MariNHo doS SaNToS, Matrícula 
funcional nº 5949913.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 861848
PORTARIA Nº 2629/22/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.
coNSidEraNdo o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550, de 13/04/2021.
rESolVE: coNcEdEr fÉriaS, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, 
aos servidores abaixo relacionados, a serem gozados no período determi-
nado:
Nº; NoME; MaTrÍcUla; EXErcÍcio; 1º PErÍodo; 2º PErÍodo.
1; aNa coNcEicao SilVa VaScoNcEloS; 5836000; 2022; 16.11.22 a 
30.11.22; 02.01.23 a 16.01.23 / 2; claUdio TiEGo MiraNda loPES; 
57202192; 2022; 07.11.22 a 21.11.22; 02.01.23 a 16.01.23 / 3; daNiEl 
fariaS MarQUES; 5953869; 2022; 18.11.22 a 02.12.22; 20.12.22 a 
03.01.23 / 4; daNiEl JUNio SaNToS da SilVa; 5950565; 2022; 01.11.22 
a 15.11.22; 15.01.23 a 29.01.23 / 5; doUGlaS alBErTo liMa corrEia; 
5950002; 2022; 15.11.22 a 29.11.22; 15.01.23 a 29.01.23 / 6; flaVia 
doS SaNToS PadilHa; 54181904; 2022; 21.11.22 a 05.12.22; 08.05.23 
a 22.05.23 / 7; JENiSoN EliVElToN corrEa ViaNa; 5953902; 2022; 
01.11.22 a 15.11.22; 16.01.23 a 30.01.23 / 8; lUaNdErSoN SardiNHa 
ViEira; 5946895; 2022; 16.11.22 a 30.11.22; 19.12.22 a 02.01.23 / 9; lU-
dYMila aNdradE rEGiS; 5858178; 2022; 16.11.22 a 30.11.22; 23.03.23 
a 06.04.23 / 10; lUiS carloS PaZ da SilVa; 5950055; 2022; 17.11.22 
a 01.12.22; 22.12.22 a 05.01.23 / 11; Marilia MaGNolia NaSciMENTo 
MaGNo; 5942508; 2022; 15.11.22 a 29.11.22; 02.01.23 a 16.01.23 / 12; 
MilEidY BaETa lEao; 5937452; 2021; 01.11.22 a 15.11.22; 16.12.22 a 
30.12.22 / 13; NaYaNE crUZ doS SaNToS dE QUEiroZ; 5935945; 2021; 
03.11.22 a 17.11.22; 16.01.23 a 30.01.23 / 14; NilSa do Socorro Pi-
MENTa lEao; 57198565; 2022; 16.11.22 a 30.11.22; 02.01.23 a 16.01.23 
/ 15; PEdro afoNSo dE fiGUEirEdo BriTo JUNior; 57210874; 2022; 
03.11.22 a 17.11.22; 20.12.22 a 03.01.23 / 16; rENaTa BarroS caSTE-
lo dE SoUZa BacElar; 5955893; 2022; 16.11.22 a 30.11.22; 21.12.22 
a 04.01.23 / 17; roSiMa do Socorro MacEdo MacHado; 57221195; 
2022; 16.11.22 a 30.11.22; 15.12.22 a 29.12.22 / 18; rUY GUilHEr-
ME dUarTE PiNTo; 5911192; 2022; 04.11.22 a 18.11.22; 02.01.23 a 
16.01.23 / 19; SaMUEl JaciNTo dE MElo; 5950120; 2022; 01.11.22 a 
15.11.22; 16.12.22 a 30.12.22 / 20; UaNdEr rodriGUES doS SaNToS; 
5954335; 2022; 01.11.22 a 15.11.22; 01.02.23 a 15.02.23 / 21; VaNia 
TriNdadE fErrEira; 54196814; 2022; 14.11.22 a 28.11.22; 16.01.23 
a 30.01.23.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 861852

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: 861791

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

LICENÇA PATERNIDADE
PORTARIA Nº 2646/2022 – DGP/SEAP 

BELÉM, 06 DE OUTUBRO DE 2022.
Nome: faBio dE alMEida ParafiTa, Policial Penal, Matrícula nº 5949696/1
assunto: licença Paternidade
Período: 04/10/2022 a 23/10/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 862076
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5954388; SEBaSTiao SilVa da coSTa; Policial PENal; Período: 
03/10/2022 a 05/10/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
MUaNá; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 862251
DIÁRIA

PORTARIA Nº: 01225/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para SEr rEcaMBiado Para o ESTado do 
MaraNHÃo.
57175004; aNToNio Maria dE SoUZa; MoToriSTa; Período: 
22/09/2022 a 22/09/2022 origem: ParaGoMiNaS; destino: MaraBá; di-
ária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para SEr rEcaMBiado Para o ESTado do 
MaraNHÃo.
5954000; JoElMir da SilVa alMEida; Policial PENal; Período: 
22/09/2022 a 22/09/2022 origem: ParaGoMiNaS; destino: MaraBá; di-
ária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para SEr rEcaMBiado Para o ESTado do 
MaraNHÃo.
5950109; carloS aNdrE MoTa da crUZ; Policial PENal; Período: 
22/09/2022 a 22/09/2022 origem: ParaGoMiNaS; destino: MaraBá; di-
ária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para SEr rEcaMBiado Para o ESTado do 
MaraNHÃo.
5949885; JoSE NilSoN alVES da coNcEicao; Policial PENal; Perío-
do: 22/09/2022 a 22/09/2022 origem: ParaGoMiNaS; destino: MaraBá; 
diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 862256
DIÁRIA

PORTARIA Nº: 01226/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para rEaliZaÇÃo dE coNSUlTa ESPEciali-
Zada Na PoliclÍNica ESPEcialiZada Na UNidadE Marco.
5946763; GENilSoN Moia PErEira; aGENTE PENiTENciário; Período: 
02/09/2022 a 02/09/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: BElÉM; diária(s): 
1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para rEaliZaÇÃo dE coNSUlTa ESPEciali-
Zada Na PoliclÍNica ESPEcialiZada Na UNidadE Marco.
6403348; caSSiaNo aMaral dE oliVEira; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 02/09/2022 a 02/09/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: BElÉM; 
diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para rEaliZaÇÃo dE coNSUlTa ESPEciali-
Zada Na PoliclÍNica ESPEcialiZada Na UNidadE Marco.
8400423; iZaiaS PaNToJa da SilVa; MoToriSTa; Período: 02/09/2022 a 
02/09/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: BElÉM; diária(s): 1 (uma diá-
ria);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 862257
DIÁRIA

PORTARIA Nº: 01227/0022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
Servidor(es):
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5931371; fraNciSco iUrE araUJo dE MElo; Policial PENal; Período: 
08/08/2022 a 10/08/2022 origem: SÃo fÉliX do XiNGU; destino: Mara-
Bá; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
55209005; fEliX PErEira dE oliVEira JUNior; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 08/08/2022 a 10/08/2022 origem: SÃo fÉliX do XiNGU; 
destino: MaraBá; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
57221645; MaXWEll aNdErSoN carloS SaNToS; Policial PENal; Pe-
ríodo: 08/08/2022 a 10/08/2022 origem: SÃo fÉliX do XiNGU; destino: 
MaraBá; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 862260
DIÁRIA

PORTARIA Nº: 01229/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
Servidor(es):
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5953907; arTENildo coSTa liMa; Policial PENal; Período: 
22/09/2022 a 22/09/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: MaraBá; diá-
ria(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5950035; MarcoS fEliPE SaNcHES dE SoUSa; Policial PENal; Perí-
odo: 22/09/2022 a 22/09/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: MaraBá; 
diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
55209247; JoNaTH SoUZa SaNToS; aGENTE PENiTENciário; Período: 
22/09/2022 a 22/09/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: MaraBá; diá-
ria(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5954332; ENoQUE fErNaNdES PaES laNdiM; Policial PENal; Período: 
22/09/2022 a 22/09/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: MaraBá; diá-
ria(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 862263

FÉRIAS
.

INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS
PORTARIA Nº 2642/22/DGP/SEAP, DE 05/10/22.

iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar de 
04/10/22, as férias do servidor SaNTiaGo GoNcalVES fErNaNdES JU-
Nior, matrícula nº 5123135, concedidas através da Portaria nº 2502/22/
dGP/SEaP, de 02/09/22, publicada no doE nº 35.108, de 08/09/22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 861845
EXCLUSÃO DE FÉRIAS

PORTARIA Nº 2643/22/DGP/SEAP, DE 05/10/22.
EXclUir nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, da portaria de fé-
rias nº 2502/22/dGP/SEaP, de 02/09/2022, publicada no doE nº 35.108, 
de 08/09/22, o servidor ViTor HUGo MariNHo doS SaNToS, Matrícula 
funcional nº 5949913.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 861848
PORTARIA Nº 2629/22/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.
coNSidEraNdo o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550, de 13/04/2021.
rESolVE: coNcEdEr fÉriaS, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, 
aos servidores abaixo relacionados, a serem gozados no período determi-
nado:
Nº; NoME; MaTrÍcUla; EXErcÍcio; 1º PErÍodo; 2º PErÍodo.
1; aNa coNcEicao SilVa VaScoNcEloS; 5836000; 2022; 16.11.22 a 
30.11.22; 02.01.23 a 16.01.23 / 2; claUdio TiEGo MiraNda loPES; 
57202192; 2022; 07.11.22 a 21.11.22; 02.01.23 a 16.01.23 / 3; daNiEl 
fariaS MarQUES; 5953869; 2022; 18.11.22 a 02.12.22; 20.12.22 a 
03.01.23 / 4; daNiEl JUNio SaNToS da SilVa; 5950565; 2022; 01.11.22 
a 15.11.22; 15.01.23 a 29.01.23 / 5; doUGlaS alBErTo liMa corrEia; 
5950002; 2022; 15.11.22 a 29.11.22; 15.01.23 a 29.01.23 / 6; flaVia 
doS SaNToS PadilHa; 54181904; 2022; 21.11.22 a 05.12.22; 08.05.23 
a 22.05.23 / 7; JENiSoN EliVElToN corrEa ViaNa; 5953902; 2022; 
01.11.22 a 15.11.22; 16.01.23 a 30.01.23 / 8; lUaNdErSoN SardiNHa 
ViEira; 5946895; 2022; 16.11.22 a 30.11.22; 19.12.22 a 02.01.23 / 9; lU-
dYMila aNdradE rEGiS; 5858178; 2022; 16.11.22 a 30.11.22; 23.03.23 
a 06.04.23 / 10; lUiS carloS PaZ da SilVa; 5950055; 2022; 17.11.22 
a 01.12.22; 22.12.22 a 05.01.23 / 11; Marilia MaGNolia NaSciMENTo 
MaGNo; 5942508; 2022; 15.11.22 a 29.11.22; 02.01.23 a 16.01.23 / 12; 
MilEidY BaETa lEao; 5937452; 2021; 01.11.22 a 15.11.22; 16.12.22 a 
30.12.22 / 13; NaYaNE crUZ doS SaNToS dE QUEiroZ; 5935945; 2021; 
03.11.22 a 17.11.22; 16.01.23 a 30.01.23 / 14; NilSa do Socorro Pi-
MENTa lEao; 57198565; 2022; 16.11.22 a 30.11.22; 02.01.23 a 16.01.23 
/ 15; PEdro afoNSo dE fiGUEirEdo BriTo JUNior; 57210874; 2022; 
03.11.22 a 17.11.22; 20.12.22 a 03.01.23 / 16; rENaTa BarroS caSTE-
lo dE SoUZa BacElar; 5955893; 2022; 16.11.22 a 30.11.22; 21.12.22 
a 04.01.23 / 17; roSiMa do Socorro MacEdo MacHado; 57221195; 
2022; 16.11.22 a 30.11.22; 15.12.22 a 29.12.22 / 18; rUY GUilHEr-
ME dUarTE PiNTo; 5911192; 2022; 04.11.22 a 18.11.22; 02.01.23 a 
16.01.23 / 19; SaMUEl JaciNTo dE MElo; 5950120; 2022; 01.11.22 a 
15.11.22; 16.12.22 a 30.12.22 / 20; UaNdEr rodriGUES doS SaNToS; 
5954335; 2022; 01.11.22 a 15.11.22; 01.02.23 a 15.02.23 / 21; VaNia 
TriNdadE fErrEira; 54196814; 2022; 14.11.22 a 28.11.22; 16.01.23 
a 30.01.23.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 861852

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: 861791

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

LICENÇA PATERNIDADE
PORTARIA Nº 2646/2022 – DGP/SEAP 

BELÉM, 06 DE OUTUBRO DE 2022.
Nome: faBio dE alMEida ParafiTa, Policial Penal, Matrícula nº 5949696/1
assunto: licença Paternidade
Período: 04/10/2022 a 23/10/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 862076
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PORTARIA N°2645/2022-DGP/SEAP/PA
BELÉM-PA, 06 DE OUTUBRO DE 2022.

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 2423/2022/dGP/SEaP/Pa de 19/08/2022, 
publicada no doE n° 35.084 de 22/08/2022, lEaNdro lUZ doS rEiS, 
matrícula  funcional  n°  5952475/1,  da  Função  Gratificada  de  Supervisor 
de Serviços Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários (GSTP), 
da lotação no centro de recuperação Penitenciário do Pará V (crPP V), a 
contar de 06 de outubro de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 862105
PORTARIA N° 288/2022/CESAD/DGP/GAB/SEAP

BELÉM, 04 DE OUTUBRO DE 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por meio da lei nº 8.937, de 02 
dezembro de 2019, e pelo Decreto publicado no Diário Oficial nº 35.035, 
de 05 de julho de 2022;
coNSidEraNdo o disposto no § 4º do artigo 41 da constituição federal e 
no artigo 32 da lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o disposto no inciso i do artigo 11 e inciso ii do artigo 
21 do decreto Estadual n° 249, de 11 de outubro de 2011, que dispõe 
sobre o estágio probatório do servidor público civil ocupante de cargo de 
provimento efetivo;
coNSidEraNdo a comissão Especial de avaliação de desempenho 
(cESad), instituída por meio da Portaria n° 594, de 08 de junho de 2021; 
e,
coNSidEraNdo o Parecer conclusivo da cESad, na forma dos anexos 
Vi ou Viii do decreto Estadual n° 249, de 11 de outubro de 2011, e o 
Processo PaE nº 2022/1280522.
rESolVE:
art. 1º HoMoloGar a avaliação de desempenho do Estágio Probatório 
dos servidores ocupantes do cargo de Policial Penal, na forma do aNEXo 
ÚNico desta Portaria.
art. 2º os servidores aprovados na avaliação de desempenho do Estágio 
Probatório relacionados no aNEXo ÚNico desta Portaria passam a ser 
estáveis no cargo, com o conceito obtido de acordo com o seu respectivo 
processo avaliativo.
art. 3ª Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos 
a contar da finalização dos três anos de efetivo exercício dos servidores 
no cargo.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cEl PM Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

ANEXO ÚNICO

Nº MAT. NOME DO SERVIDOR CARGO CONCEITO

01 5949738 aldo Polaro caSTro Policial PENal EXcElENTE

02 8090266 aNToNio BaraTa PiNTo JUNior Policial PENal EXcElENTE

03 5949782 aNToNio faGNEr dE SoUZa caValcaNTE Policial PENal EXcElENTE

04 5949755 aNToNio HElENildo da SilVa Policial PENal EXcElENTE

05 5949775 aNToNio roBErTo oliVEira raBElo Policial PENal EXcElENTE

06 5950108 arlYSSoN MarTiNS coUTiNHo Policial PENal BoM

07 7565647 arTHUr cUNHa ViEira Policial PENal BoM

08 5950107 BrUNa caroliNE daS cHaVES da lUZ Policial PENal EXcElENTE

09 5950110 BrUNo JoSE corrEia da SilVa Policial PENal EXcElENTE

10 5924837 cElSo HENriQUE foNSEca carValHo Policial PENal EXcElENTE

11 5950111 claUdio GoMES TaVarES Policial PENal EXcElENTE

12 5950101 claUdiNEi JUSTiNo dE SoUZa Policial PENal EXcElENTE

13 5930479 daNiEl MoraES aBiTBol Policial PENal EXcElENTE

14 54180159 daNiEl NaZarENo SilVa doS SaNToS Policial PENal EXcElENTE

15 5927756 daNiEl TorrES coSTa Policial PENal EXcElENTE

16 5950099 daNiEllE ToloSa ModESTo Policial PENal EXcElENTE

17 5949895 dEriValdo liMa dE SoUZa Policial PENal BoM

18 5949991 doriclEia MElo riBEiro Policial PENal EXcElENTE

19 5949927 EdNEY MarQUES araUJo Policial PENal EXcElENTE

20 8090267 EdSoN da SilVa fErrEira Policial PENal EXcElENTE

21 5949677 EliZElToN doS SaNToS do NaSciMENTo Policial PENal EXcElENTE

22 5931773 EricSoN GEoVaNNi PEdroSo dE aBrEU Policial PENal EXcElENTE

23 5949931 ESlaiNE alVES alMEida Policial PENal EXcElENTE

24 5949657 faBricio JUNio laUriNdo da crUZ Policial PENal EXcElENTE

25 5949669 fraNciSco daNiEl dE PaUla caValcaNTE PErEira Policial PENal EXcElENTE

26 5950141 fraNciSco dE SoUSa BriTo Policial PENal EXcElENTE

27 5949457 GErciaNE doS SaNToS loPES Policial PENal EXcElENTE

28 5949723 GilciaNo aNdradE do NaSciMENTo Policial PENal EXcElENTE

29 5949887 HErMESSoN ENriQUE liMa SaNToS Policial PENal EXcElENTE

30 5949888 HUMBErTo lUiZ dE SoUZa Policial PENal EXcElENTE

31 5938400 iNGrid SilVa do aMaral Policial PENal EXcElENTE

32 5949819 iSaQUE cardoSo caMPElo Policial PENal EXcElENTE

33 5949839 JacoB EriMar lUcENa doS SaNToS JUNior Policial PENal EXcElENTE

34 5949850 JacSoN WillaMS cUNHa JaQUES Policial PENal EXcElENTE

35 5949847 JadailSoN fErNaNdES MoNTEiro Policial PENal EXcElENTE

36 5949866 JEaNNYSoN cHrYSTiaN TorrES loPES Policial PENal EXcElENTE

37 5949870 Joao BoSco aQUiNo MaciEl Policial PENal EXcElENTE

38 5949880 Joao daMaScENo loPES NETTo Policial PENal EXcElENTE

39 5949852 JoÃo NUNES da SilVa Policial PENal BoM

40 5949463 Joao VicTor da coNcEiÇÃo rodriGUES Policial PENal EXcElENTE

41 5949909 JoaS MENdES aSSUNÇÃo Policial PENal EXcElENTE

42 5940573 JoElSoN foNSEca daS NEVES Policial PENal EXcElENTE

43 5949871 JoNiEl araÚJo NoroNHa Policial PENal EXcElENTE

44 5949544 JoSE BENTo NoGUEira Policial PENal EXcElENTE

45 5949443 JoSE cESar daS NEVES liMa filHo Policial PENal EXcElENTE

46 5950140 JoSE lUcaS doS SaNToS SilVa Policial PENal EXcElENTE

47 5949511 JoSE ricardo loPES doS SaNToS Policial PENal EXcElENTE

48 5939048 JUlio cESar VENcESlaU NEriS Policial PENal EXcElENTE

49 5891871 KEllY daNiEllE coSTa do NaSciMENTo Policial PENal EXcElENTE

50 5949872 laEdSoN MoNTEiro NaSciMENTo Policial PENal EXcElENTE

51 5950065 lEoNaN PErEira coSTa Policial PENal EXcElENTE

52 5950078 lUcaS EMiQUElY MarQUES Policial PENal EXcElENTE

53 5950041 lUiZ HENriQUE SaraiVa dE alENcar carValHo Policial PENal EXcElENTE

54 5950064 MacElo SoUSa carNEiro Policial PENal EXcElENTE

55 5949476 Marcio lUiZ PiNHEiro GoMES Policial PENal EXcElENTE

56 5896854 Maria Marcia SaNTiaGo PEdroSa Policial PENal EXcElENTE

57 5889368 Mario rafaEl SilVa dE SoUZa Policial PENal EXcElENTE

58 5892284 MariSTEla da VEra crUZ PErEira Policial PENal EXcElENTE

59 54188696 MaUricio cardoSo da SilVa Policial PENal EXcElENTE

60 5909583 MicHEl aNdErSoN dE PiNa loPES Policial PENal EXcElENTE

61 5950060 NaTaNaEl BarroS da SilVa Policial PENal EXcElENTE

62 5950066 NaZarENo da SilVa cordEiro Policial PENal EXcElENTE

63 5912651 oTaVio dE SoUSa dE araUJo Policial PENal EXcElENTE

64 5924068 PaBlo MaX dE SoUSa MENEZES Policial PENal EXcElENTE

65 5949958 PaUlo fEliPE MarQUES frEiTaS Policial PENal EXcElENTE

66 5950206 PaUlo HUGo da coSTa NaSciMENTo Policial PENal EXcElENTE

67 57174337 PaUlo NaSciMENTo NETo Policial PENal EXcElENTE

68 5945271 PEdro BarrETo dE alMEida Policial PENal EXcElENTE

69 5950017 rafaEl BrUNo rodriGUES Policial PENal EXcElENTE

70 5949518 rafaEl coSTa GUErrEiro Policial PENal EXcElENTE
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71 5950004 rafaEl ViNaGrE SidoNio Policial PENal EXcElENTE

72 57210780 raiMUNdo iVaN NaSciMENTo coSTa Policial PENal EXcElENTE

73 5950010 rENaM dE SoUSa alVES Policial PENal EXcElENTE

74 57211562 rENaTo cordEiro GoMES Policial PENal EXcElENTE

75 5949995 roBErTo rodriGUES dE SoUSa Policial PENal EXcElENTE

76 5950005 roGErio liMa Baia Policial PENal EXcElENTE

77 5950175 roNNY liSBoa oliVEira Policial PENal EXcElENTE

78 5950171 rUBENS WaGNEr ValENTE dE SoUZa Policial PENal EXcElENTE

79 5950152 SaloMao rodriGUES da SilVa Policial PENal EXcElENTE

80 5950153 SaNdra HElENa carNEiro BarroSo Policial PENal EXcElENTE

81 5922171 SUNaMiTa MaToS doS SaNToS Policial PENal EXcElENTE

82 57209559 THiaGo SaBiNo BEZErra dE NoJoSa Policial PENal EXcElENTE

83 5950173 UriEl MENdES MarQUES Policial PENal EXcElENTE

84 5950154 ValBEr cEZar rodriGUES Maria Policial PENal EXcElENTE

85 5755000 ValTEr GUiMaraES iGrEJa JUNior Policial PENal EXcElENTE

86 5949916 VicENTE dE PaUla SilVa NUNES Policial PENal EXcElENTE

87 54185858 VicENTE MaciEl da SilVa NETo Policial PENal EXcElENTE

88 5949539 VicTor BarroSo MENEZES Policial PENal EXcElENTE

89 5950024 VicTor MacEdo lEMoS Policial PENal EXcElENTE

90 57209869 VicTor VaScoNcEloS alVES Policial PENal EXcElENTE

91 5949913 ViTor HUGo MariNHo doS SaNToS Policial PENal EXcElENTE

92 5949939 WaldEci BarBoSa dE SoUSa Policial PENal EXcElENTE

93 57216592 WaldENor PErEira da SilVa JUNior Policial PENal EXcElENTE

94 5949930 WaNici corrEa doS aNJoS BacHa Policial PENal EXcElENTE

95 5949928 WElliNGToN raMoS doS SaNToS Policial PENal EXcElENTE

96 5949933 WESlEi rESENdE Policial PENal EXcElENTE

97 5949919 WESlEY GUNNar lEiTE dE SoUSa Policial PENal EXcElENTE

98 5949941 WilcElY coSTa PiNHEiro dE alMEida Policial PENal EXcElENTE

99 5830702 WolBEr aNdErSoN oliVEira caMPoS Policial PENal EXcElENTE

100 5950185 YaGo SoUSa caSTElo BraNco Policial PENal EXcElENTE

Protocolo: 862344
..

SECRETARIA DE ESTADO
DE CULTURA

.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 672 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022.
Servidor: raYMUNdo NoNaTo BarroS VaScoNcEloS
cargo: assistente administrativo
Matrícula: 57234005-1
Período de Gozo: 03.10.2022 a 01.11.2022 e 02.11.2022 a 01.12.2022, 
60 (sessenta) dias
referente ao Triênio: 22.11.2010 a 21.11.2013.
os efeitos desta Portaria retroagem a 03.10.2022.

Protocolo: 861927

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 674 DE 05.10.2022
Processo nº 2022/1244744
Servidor: adEMa raQUEl alMEida da SilVEira
Matrícula: 5954833/1
cargo: Supervisor Museológico
objeto: designada como fiscal da prestação de serviço a ser realizado pelo 
profissional SANTIAGO LOPEZ, CPF nº 065.498.487-50, que participará da 
apresentação musical – “círio de Nazaré ao Som do Saxofone”, por meio do 
evento Preamar do círio, no dia 07.10.2022, na Estação cultural de icoaraci.

Protocolo: 862164

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 1838 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO  a  Lei  8.666/93,  sobre  o  acompanhamento  e  fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1270201.
RESOLVE DESIGNAR, para as  funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“iNiciaÇÃo ao ViolÃo” referente à iN 1305/2022– fcP, fiScal TiTUlar, 
o (a) servidor (a) laiSa EMi fUJiYoSHi, Matrícula nº: 5903436; cargo: 
TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral; e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) ser-
vidor (a) lUciaNo dE SoUSa araÚJo GarcEZ, matrícula nº: 5718839; 
cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 861770

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 1816 - CGP/DAF/FCP DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
rESolVE:
dESiGNar o servidor MarcElo doS SaNToS carMo, Matrícula: 
5888124/1 cargo TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral, o qual substituirá a 
titular JUliETE MiraNda, Matricula 5962045/1, cargo: coordENador, 
que estará de férias, conforme Portaria coletiva nº 1726 cGP/fcP de 
30/08/2022 - doE nº 35.102 de 02/09/2022, no período de 03/10/2022 
a 01/11/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 861800
PORTARIA Nº 1817 - CGP/FCP DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
rESolVE:
dESiGNar, o servidor PaUlo GUilHErME loBaTo MiraNda, Matrícula 
54197275/4, cargo aSSiSTENTE cUlTUral, para substituir a titular 
PriScila criSTiNa da coSTa riBEiro, Matricula 57224877/3, cargo 
coordENador do TEaTro MarGarida ScHiWaZZaPPa, que estará 
de férias no período de 25/10/2022 a 23/11/2022, conforme PorTaria 
N° 1726 – cGP/fcP de 30/08/2022, publicada no d.o.E N° 35.102 de 
02/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 861801

.

.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1304/2022
PAE: 2022/1211464

objeto: contratação pela fundação cultural do Pará/cine líbero luxardo, 
da empresa especializada no serviço de distribuição de obras audiovisuais, 
com o objetivo de adquirir o direito de exibição, não exclusivo, de 50 títulos 
para integrarem a programação que será exibida através da plataforma de 
cinema virtual do cine líbero luxardo.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii c/c art. 13 inci-
so iV, ambos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico 
nº 1001/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8843; Plano interno: 
103.000.8843 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
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71 5950004 rafaEl ViNaGrE SidoNio Policial PENal EXcElENTE

72 57210780 raiMUNdo iVaN NaSciMENTo coSTa Policial PENal EXcElENTE

73 5950010 rENaM dE SoUSa alVES Policial PENal EXcElENTE

74 57211562 rENaTo cordEiro GoMES Policial PENal EXcElENTE

75 5949995 roBErTo rodriGUES dE SoUSa Policial PENal EXcElENTE

76 5950005 roGErio liMa Baia Policial PENal EXcElENTE

77 5950175 roNNY liSBoa oliVEira Policial PENal EXcElENTE

78 5950171 rUBENS WaGNEr ValENTE dE SoUZa Policial PENal EXcElENTE

79 5950152 SaloMao rodriGUES da SilVa Policial PENal EXcElENTE

80 5950153 SaNdra HElENa carNEiro BarroSo Policial PENal EXcElENTE

81 5922171 SUNaMiTa MaToS doS SaNToS Policial PENal EXcElENTE

82 57209559 THiaGo SaBiNo BEZErra dE NoJoSa Policial PENal EXcElENTE

83 5950173 UriEl MENdES MarQUES Policial PENal EXcElENTE

84 5950154 ValBEr cEZar rodriGUES Maria Policial PENal EXcElENTE

85 5755000 ValTEr GUiMaraES iGrEJa JUNior Policial PENal EXcElENTE

86 5949916 VicENTE dE PaUla SilVa NUNES Policial PENal EXcElENTE

87 54185858 VicENTE MaciEl da SilVa NETo Policial PENal EXcElENTE

88 5949539 VicTor BarroSo MENEZES Policial PENal EXcElENTE

89 5950024 VicTor MacEdo lEMoS Policial PENal EXcElENTE

90 57209869 VicTor VaScoNcEloS alVES Policial PENal EXcElENTE

91 5949913 ViTor HUGo MariNHo doS SaNToS Policial PENal EXcElENTE

92 5949939 WaldEci BarBoSa dE SoUSa Policial PENal EXcElENTE

93 57216592 WaldENor PErEira da SilVa JUNior Policial PENal EXcElENTE

94 5949930 WaNici corrEa doS aNJoS BacHa Policial PENal EXcElENTE

95 5949928 WElliNGToN raMoS doS SaNToS Policial PENal EXcElENTE

96 5949933 WESlEi rESENdE Policial PENal EXcElENTE

97 5949919 WESlEY GUNNar lEiTE dE SoUSa Policial PENal EXcElENTE

98 5949941 WilcElY coSTa PiNHEiro dE alMEida Policial PENal EXcElENTE

99 5830702 WolBEr aNdErSoN oliVEira caMPoS Policial PENal EXcElENTE

100 5950185 YaGo SoUSa caSTElo BraNco Policial PENal EXcElENTE

Protocolo: 862344
..

SECRETARIA DE ESTADO
DE CULTURA

.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 672 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022.
Servidor: raYMUNdo NoNaTo BarroS VaScoNcEloS
cargo: assistente administrativo
Matrícula: 57234005-1
Período de Gozo: 03.10.2022 a 01.11.2022 e 02.11.2022 a 01.12.2022, 
60 (sessenta) dias
referente ao Triênio: 22.11.2010 a 21.11.2013.
os efeitos desta Portaria retroagem a 03.10.2022.

Protocolo: 861927

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 674 DE 05.10.2022
Processo nº 2022/1244744
Servidor: adEMa raQUEl alMEida da SilVEira
Matrícula: 5954833/1
cargo: Supervisor Museológico
objeto: designada como fiscal da prestação de serviço a ser realizado pelo 
profissional SANTIAGO LOPEZ, CPF nº 065.498.487-50, que participará da 
apresentação musical – “círio de Nazaré ao Som do Saxofone”, por meio do 
evento Preamar do círio, no dia 07.10.2022, na Estação cultural de icoaraci.

Protocolo: 862164

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 1838 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO  a  Lei  8.666/93,  sobre  o  acompanhamento  e  fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1270201.
RESOLVE DESIGNAR, para as  funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“iNiciaÇÃo ao ViolÃo” referente à iN 1305/2022– fcP, fiScal TiTUlar, 
o (a) servidor (a) laiSa EMi fUJiYoSHi, Matrícula nº: 5903436; cargo: 
TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral; e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) ser-
vidor (a) lUciaNo dE SoUSa araÚJo GarcEZ, matrícula nº: 5718839; 
cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 861770

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 1816 - CGP/DAF/FCP DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
rESolVE:
dESiGNar o servidor MarcElo doS SaNToS carMo, Matrícula: 
5888124/1 cargo TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral, o qual substituirá a 
titular JUliETE MiraNda, Matricula 5962045/1, cargo: coordENador, 
que estará de férias, conforme Portaria coletiva nº 1726 cGP/fcP de 
30/08/2022 - doE nº 35.102 de 02/09/2022, no período de 03/10/2022 
a 01/11/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 861800
PORTARIA Nº 1817 - CGP/FCP DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
rESolVE:
dESiGNar, o servidor PaUlo GUilHErME loBaTo MiraNda, Matrícula 
54197275/4, cargo aSSiSTENTE cUlTUral, para substituir a titular 
PriScila criSTiNa da coSTa riBEiro, Matricula 57224877/3, cargo 
coordENador do TEaTro MarGarida ScHiWaZZaPPa, que estará 
de férias no período de 25/10/2022 a 23/11/2022, conforme PorTaria 
N° 1726 – cGP/fcP de 30/08/2022, publicada no d.o.E N° 35.102 de 
02/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 861801

.

.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1304/2022
PAE: 2022/1211464

objeto: contratação pela fundação cultural do Pará/cine líbero luxardo, 
da empresa especializada no serviço de distribuição de obras audiovisuais, 
com o objetivo de adquirir o direito de exibição, não exclusivo, de 50 títulos 
para integrarem a programação que será exibida através da plataforma de 
cinema virtual do cine líbero luxardo.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii c/c art. 13 inci-
so iV, ambos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico 
nº 1001/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8843; Plano interno: 
103.000.8843 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
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ação: 231256.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): cSf diSTriBUidora & STrEaMiNG lTda, inscrito(a)no 
cNPJ de nº 39.493.419/0001-68.
Valor total: r$ 100.000,00
data: 06/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1304/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1304/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 06/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 862025
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO Nº 1305/2022
PAE: 2022/1270201

Objeto:  Contratação  de  oficineiro,  credenciado  por  meio  do  Edital  nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “INICIA-
ÇÃo ao ViolÃo”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, ambos 
da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1002/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8849; Plano interno: 
103.000.8849 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231064.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): GUiBSoN rodriGUES laNdiM, inscrito(a) no cPf de nº 
608.704.602-00
Valor total: r$ 2.100,00
data: 06/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 1305/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1305/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 06/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 861767

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 1835 - CGP/FCP DE 05 DE OUTUBRO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/1282863 – cBPaV/ dli/ cGP/ fcP de 04/10/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias as servidoras 
abaixo mencionadas, que representando a fundação cultural do Estado do 
Pará, por meio da diretoria de leitura e informação e coordenadoria da 
Biblioteca Pública arthur Vianna, irão realizar a Expedição literária, que 
acontecerá nos municípios de Viseu/ Pa e rondon do Pará/ Pa.

NOME MATRÍCULA CARGO PERÍODO DIÁRIA
VilMa dolorES TaVarES dE 

lacErda 716120/ 3 Técnico em Gestão 
Pública 16/10 à 

22/10/2022 6 ½
 rEGiNa lUcia alBUQUErQUE da 

SilVa coUTo 715450/ 1 assistente administrativo

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

Protocolo: 862099
PORTARIA Nº 1836 - CGP/FCP DE 05 DE OUTUBRO DE 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/1275030 – SEBP/ daf/ cGP/ fcP de 03/10/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora 
abaixo mencionada, que representando a fundação cultural do Estado do 
Pará, por meio da diretoria de leitura e informação/ Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas, realizará o WorKSHoP: aTaNdo laÇoS Na forMa-
ÇÃo do lEiTor, visando fortalecimento na área do livro, leitura, literatura 

e bibliotecas nas diversas regiões de integração do Estado, dando assim 
continuidade ao “Programa leitura por todo o Pará”, que acontecerá no 
município de Moju/ Pa.

NOME MATRÍCULA CARGO PERÍODO DIÁRIA

dENiSE GUioMar fraNco lEal 
doS SaNToS 5608600/ 3 Técnico em Gestão cultural 17/10 à 

21/10/2022 4 ½
 

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

Protocolo: 862108

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará
coNTraTada: TicKET SolUÇÕES HdfGT S.a, inscrita no cNPJ sob o nº 
03.506.307/0001-57
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 
serviços de sistema de gestão de abastecimento de combustível de unidades 
consumidoras, customizado e gerido pela administração pública estadual, 
com a utilização de cartão magnético e com fornecimento continuo e 
ininterrupto de combustível, através da rede de postos credenciados de 
abastecimento para os entes do Estado, de acordo com as regras e normas 
constituídas no edital do Pregão Eletrônico SrP Nº 12/2016
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: a rescisão contratual em questão encontra 
amparo no disposto no art. 79, inciso ii, da lei federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, bem como a cláUSUla QUarTa do 01º TErMo 
adiTiVo
diSPoSiÇÕES fiNaiS: Está rescindido o coNTraTo 007/2017 a partir da 
data da assinatura, passando a ter eficácia após sua assinatura e após sua 
publicação, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 61 e §1º, do 
art. 109, da lei federal nº 8.666/93
data da assinatura: 06/10/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 862360

..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

FÉRIAS
.

RESUMO DA PORTARIA Nº. 201/2022 - FCG DE 06.10.2022.
conceder férias as servidoras da fcG, relacionadas abaixo:
Base legal: art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2021/2022
Período: 17/11/2022 a 16/12/2022
aline da Silva Pedrosa - if: nº. 5951638/1 - Técnico em adm. e finanças 
- Psicologia.
Período: 03/11/2022 a 02/12/2022
ilza Melo da Silva Parente if: nº 54190729/4 - Técnico em adm. e finanças 
- Pedagogia.
Período: 10/10/2022 a 08/11/2022
Márcia assunção Pereira if: nº 5074142/2 - coordenadora de finanças
autorização: Processo nº. 2022/1284513
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 862071
..

SECRETARIA DE ESTADO
DE COMUNICAÇÃO

.

..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 257/2022, 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 da requisição da coNUi/fUNTElPa, de 
04/10/2022, contido nos autos do Processo nº 2022/1279812, de 
04/10/2022;
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r E S o l V E:
dESiGNar a servidora TElMa BraGa MoUrao, matricula 57191634/1, 
ocupante do cargo de aSSiSTENTE TEcNico adMiNiSTraTiVo, a respon-
der interinamente pela coordenação do Núcleo de controle interno - co-
NUi, no período de 05/10/2022 a 03/11/2022, durante o gozo de férias da
titular.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 861917

ERRATA

Errata da Portaria de Férias Nº 224/2022, DE 30 DE AGOSTO DE 2022, 
que trata da coNcESSÃo dE fEriaS, dos servidores, publicada em doE 
35.100 de 01 de agosto de 2022:
incluir:

NOME MAT. ADMISSÃO PERÍODO AQUI-
SITIVO PERÍODO DE GOZO

fraNcY roSa lEal MENdES da SilVa 5909596/2 26/11/2019 26/11/20 a 25/11/21 05/10 a 03/11/22

Protocolo: 861727

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 256/2022, DE 05 DE OUTUBRO DE 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 91/2022 – dTEc/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2022/1279786, de 04/10/2022.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor SErGio carloS fariaS 
dE oliVEira, matrícula n.º 3181855/1, ocupante do cargo em comissão 
de GErENTE, no valor de r$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), obede-
cendo a seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto (x) consumo -
Elemento de despesa 339030 -
Valor por elemento 1.800,00 -
fonte de recurso 0101 -

ToTal r$ 1.800,00

ação 232.279 MaNUTENÇÃo dE rEPETidoraS E rETraNS-
MiSSoraS dE TV

ii - determinar aplicação do Suprimento de fundos, no período de 30 
dias a contar da emissão da ordem Bancária, no(s) Município(s) de Prai-
nha, Monte alegre, alenquer, Óbidos, oriximiná, Terra Santa, faro, Juruti, 
aveiro e Pacajá, para ocorrer com despesas com aquisição de materiais 
de consumo para a manutenção das rTV´S da fUNTElPa nos Municípios. 
Estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, para a realização 
da prestação de contas, após o período de aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 861920
PORTARIA Nº 259/2022, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 92/2022 – dTEc/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2022/1280140, de 04/10/2022.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor ValdETE BarroS da-
MaScENo, matrícula n.º 54197248/4, ocupante do cargo em comissão 
de aSSiSTENTE i, no valor de r$ 3.000,00 (três mil reais), obedecendo a 
seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto (x) locomoção (x) Serviço Pessoa física
Elemento de despesa 339033 339036
Valor por elemento 1.500,00 1.500,00
fonte de recurso 0101

ToTal r$ 3.000,00

ação 232.279 MaNUTENÇÃo dE rEPETidoraS E 
rETraNSMiSSoraS dE TV

ii - determinar aplicação do Suprimento de fundos, no período de 30 dias 
a contar da emissão da ordem Bancária, no(s) Município(s) de Prainha, 
Monte alegre, alenquer, Óbidos, oriximiná, Terra Santa, faro, Juruti, avei-
ro e Pacajá, para custear despesas com balsas para a travessia do carro da 
fundação para as manutenções das rTV´S da fUNTElPa nos Municípios. 
Estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, para a realização 
da prestação de contas, após o período de aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 861921

DIÁRIA

PORTARIA Nº 258/2022, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 07/2022 da coloG/fUN-
TElPa, de 04/10/2022, de solicitação de diárias, contidos nos autos do 
Processo nº 2022/1282894 de 04/10/2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr 18 e ½ (dezoito e meia) diária(s) ao servidor lEoNardo coElHo 
PErEira, matrícula n.º 5960291/1, ocupante do cargo em comissão
de coordENador dE NÚclEo, para custear despesas com viagem ao(s)
Município(s) de Santarém, Prainha, Monte alegre, alenquer, Óbidos, orixi-
miná, Terra Santa, faro, Juruti, aveiro e Pacajá, no período de 12/10/2022 a 
30/10/2022, com o objetivo de realizar visita técnica nas rTVS da fUNTElPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 861913
PORTARIA Nº 260/2022, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 12/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 03/10/2022, contido nos autos do Processo nº 2022/1274865, de
03/10/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 18 e ½ (dezoito e meia) diária(s), ao servidor Haroldo dE 
SoUZa corrÊa, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, matrícula fun-
cional nº 3180450/1, 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 nos 
equipamentos nas rTVS da fUNTElPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 861915
PORTARIA Nº 255/2022, DE 05 DE OUTUBRO DE 2022.

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 03/2022 da coNUi/fUNTEl-
Pa, de 19/09/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/1214272 de
20/09/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diárias a servidora fraNcY roSa lEal 
MENdES da SilVa, ocupante do cargo em comissão de coordENador 
dE NÚclEo, Matrícula funcional nº 5909596/2, para custear despesas com 
viagem a foz do iguaçu - Paraná, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022, 
com o objetivo de participar para participação no 6º congresso de Gover-
nança, controle Público e Gestão de riscos nas aquisições.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 861908

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCAÇÃO

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA DE PRORR. Nº 1.074/2022-GAB/PAD. 
BELÉM, 06 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 diSciPli-
Nar através da Portaria nº 248/2022-GaB/Pad de 08 de março de 2022, 
publicada no doE n° 34.887 de 10 de março de 2022;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1.011/2022-cPad, de 05 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.
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r E S o l V E:
dESiGNar a servidora TElMa BraGa MoUrao, matricula 57191634/1, 
ocupante do cargo de aSSiSTENTE TEcNico adMiNiSTraTiVo, a respon-
der interinamente pela coordenação do Núcleo de controle interno - co-
NUi, no período de 05/10/2022 a 03/11/2022, durante o gozo de férias da
titular.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 861917

ERRATA

Errata da Portaria de Férias Nº 224/2022, DE 30 DE AGOSTO DE 2022, 
que trata da coNcESSÃo dE fEriaS, dos servidores, publicada em doE 
35.100 de 01 de agosto de 2022:
incluir:

NOME MAT. ADMISSÃO PERÍODO AQUI-
SITIVO PERÍODO DE GOZO

fraNcY roSa lEal MENdES da SilVa 5909596/2 26/11/2019 26/11/20 a 25/11/21 05/10 a 03/11/22

Protocolo: 861727

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 256/2022, DE 05 DE OUTUBRO DE 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 91/2022 – dTEc/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2022/1279786, de 04/10/2022.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor SErGio carloS fariaS 
dE oliVEira, matrícula n.º 3181855/1, ocupante do cargo em comissão 
de GErENTE, no valor de r$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), obede-
cendo a seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto (x) consumo -
Elemento de despesa 339030 -
Valor por elemento 1.800,00 -
fonte de recurso 0101 -

ToTal r$ 1.800,00

ação 232.279 MaNUTENÇÃo dE rEPETidoraS E rETraNS-
MiSSoraS dE TV

ii - determinar aplicação do Suprimento de fundos, no período de 30 
dias a contar da emissão da ordem Bancária, no(s) Município(s) de Prai-
nha, Monte alegre, alenquer, Óbidos, oriximiná, Terra Santa, faro, Juruti, 
aveiro e Pacajá, para ocorrer com despesas com aquisição de materiais 
de consumo para a manutenção das rTV´S da fUNTElPa nos Municípios. 
Estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, para a realização 
da prestação de contas, após o período de aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 861920
PORTARIA Nº 259/2022, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 92/2022 – dTEc/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2022/1280140, de 04/10/2022.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor ValdETE BarroS da-
MaScENo, matrícula n.º 54197248/4, ocupante do cargo em comissão 
de aSSiSTENTE i, no valor de r$ 3.000,00 (três mil reais), obedecendo a 
seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto (x) locomoção (x) Serviço Pessoa física
Elemento de despesa 339033 339036
Valor por elemento 1.500,00 1.500,00
fonte de recurso 0101

ToTal r$ 3.000,00

ação 232.279 MaNUTENÇÃo dE rEPETidoraS E 
rETraNSMiSSoraS dE TV

ii - determinar aplicação do Suprimento de fundos, no período de 30 dias 
a contar da emissão da ordem Bancária, no(s) Município(s) de Prainha, 
Monte alegre, alenquer, Óbidos, oriximiná, Terra Santa, faro, Juruti, avei-
ro e Pacajá, para custear despesas com balsas para a travessia do carro da 
fundação para as manutenções das rTV´S da fUNTElPa nos Municípios. 
Estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, para a realização 
da prestação de contas, após o período de aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 861921

DIÁRIA

PORTARIA Nº 258/2022, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 07/2022 da coloG/fUN-
TElPa, de 04/10/2022, de solicitação de diárias, contidos nos autos do 
Processo nº 2022/1282894 de 04/10/2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr 18 e ½ (dezoito e meia) diária(s) ao servidor lEoNardo coElHo 
PErEira, matrícula n.º 5960291/1, ocupante do cargo em comissão
de coordENador dE NÚclEo, para custear despesas com viagem ao(s)
Município(s) de Santarém, Prainha, Monte alegre, alenquer, Óbidos, orixi-
miná, Terra Santa, faro, Juruti, aveiro e Pacajá, no período de 12/10/2022 a 
30/10/2022, com o objetivo de realizar visita técnica nas rTVS da fUNTElPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 861913
PORTARIA Nº 260/2022, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 12/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 03/10/2022, contido nos autos do Processo nº 2022/1274865, de
03/10/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 18 e ½ (dezoito e meia) diária(s), ao servidor Haroldo dE 
SoUZa corrÊa, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, matrícula fun-
cional nº 3180450/1, 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 nos 
equipamentos nas rTVS da fUNTElPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 861915
PORTARIA Nº 255/2022, DE 05 DE OUTUBRO DE 2022.

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 03/2022 da coNUi/fUNTEl-
Pa, de 19/09/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/1214272 de
20/09/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diárias a servidora fraNcY roSa lEal 
MENdES da SilVa, ocupante do cargo em comissão de coordENador 
dE NÚclEo, Matrícula funcional nº 5909596/2, para custear despesas com 
viagem a foz do iguaçu - Paraná, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022, 
com o objetivo de participar para participação no 6º congresso de Gover-
nança, controle Público e Gestão de riscos nas aquisições.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 861908

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCAÇÃO

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA DE PRORR. Nº 1.074/2022-GAB/PAD. 
BELÉM, 06 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 diSciPli-
Nar através da Portaria nº 248/2022-GaB/Pad de 08 de março de 2022, 
publicada no doE n° 34.887 de 10 de março de 2022;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1.011/2022-cPad, de 05 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.
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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

PORT. DE REDES/SUBST. Nº 1.075/2022-GAB/SIND. 
BELÉM, 06 DE OUTUBRO DE 2022.

o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a Portaria nº 36/2020-GaB/SiNd de 31/08/2020, publi-
cada no doE edição nº 34.331 de 01/09/2020;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022, datado em 
05/10/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 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 Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dESiGNar a servidora aNa PaUla MENdoNca dE oliVEira, Mat. 
nº 54182576-2, na condição de presidente da Sindicância Processual nº 
36/2020-GaB/SiNd de 31/08/2020, publicada no doE edição nº 34.331 
de 01/09/2020, em substituição ao servidor fáBio HENriQUE PaVÃo 
frEiTaS, Mat. nº 57209935-1 e iNclUir o servidor BrUNo Maia BaTiS-
Ta, Mat. nº 55588073-2, na composição de tal colegiado, na condição de 
membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

PORT. DE REDES/SUBST. Nº 1.076/2022-GAB/PAD. 
BELÉM, 06 DE OUTUBRO DE 2022.

o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a Portaria nº 1.435/2021-GaB/Pad de 21/09/2021, pu-
blicada no doE edição nº 34.706 de 22/09/2021;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 110/2022, datado em 
04/10/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - SUBSTiTUir a servidora TElMa lÚcia da SilVa MorEira, Mat. nº 
5890577-1, pela servidora GEorGiNa SarMaNHo SiQUEira, Mat. nº 
301973-1, para atuar no Pad supracitado, na qualidade de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 862062

.

.

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
.

ATO: PORTARIA Nº 223/2022-CPSP
Término de vínculo: 16/09/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: EMariEllE coElHo Pardal
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

ATO: PORTARIA Nº 224/2022-CPSP
Término de vínculo: 28/09/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: arTUr SalES dE aBrEU ViEira
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 862182

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA SAÚDE
NoME: BETaNia SilVa crUZ
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 10/02/22 a 10/05/22
MaTricUla: 5890102/1 carGo: Prof
loTacao: EE BEliNa coUTiNHo/caP Poco
laUdo MÉdico: 89600
NoME: dilMa do Socorro alMEida TEiXEira
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 26/02/22 a 26/05/22
MaTricUla: 54194418/2  carGo: Prof
loTacao: EE Maria lUiZa rEGo/icoaraci
laUdo MEdico: 89521
NoME: EriValdo do NaSciMENTo alVES
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 01/03/22 a 29/05/22
MaTricUla: 57220014/1  carGo: ViGia
loTacao: EE SaloME carValHo/MaraBa
laUdo MEdico: 88745
NoME: fraNKliN JoSE BarroS fEliZardo
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 22/03/22 a 19/06/22
MaTricUla: 54194444/1  carGo: Prof
loTacao: EE Maria Pia aMaral/caSTaNHal
laUdo MEdico: 89526
NoME: Marcio caBral NEVES
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 06/04/22 a 05/05/22
MaTricUla: 5719933/2  carGo: Prof
loTacao: EE caSTElo BraNco/ParaGoMiNaS
laUdo MEdico: 89522
NoME: MarTHa fraSSiNETi da SilVa VoN GraP
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 09/01/22 a 07/07/22
MaTricUla: 55586297/2  carGo: Prof
loTacao: dEParT EdUc aTiV fiSicaS/BElEM
laUdo MEdico: 89516

Protocolo: 861836
LICENÇA ASSISTÊNCIA

NoME: daNiEla BraGa fraNco TEiXEira
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 27/12/21 a 24/06/22
MaTricUla: 57224191/1 carGo: aSSiST adM
loTacao: EE EdValdo JESUS/icoaraci
laUdo MÉdico: 89295

Protocolo: 861832
LICENÇA SAÚDE

NoME: carMEN SilVia MESQUiTa alBUQUErQUE diaS
coNcESSao: 40 diaS
PEriodo: 10/03/22 a 18/04/22
MaTricUla: 5356148/2 carGo: oriENT EdUcacioNal
loTacao: EE rUi BarBoSa/BElEM
laUdo MÉdico: 89284
NoME: EliZaBETH ESPiNdola SEGToWicK
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 15/03/22 a 12/06/22
MaTricUla: 6022081/1  carGo: Prof
loTacao: EE MaGalHaES BaraTa/Sta iZaBEl
laUdo MEdico: 89488
NoME: liliaN SaraiVa daMaScENo
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo:14/03/22 a 12/04/22
MaTricUla: 6403112/1  carGo: Prof
loTacao: EE do cUri/iGaraPE acU
laUdo MEdico: 89494
NoME: MarGarETH Maria lEiTE lacErda
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 03/03/22 a 16/04/22
MaTricUla: 6031749/3  carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE cordEiro dE fariaS/BElEM
laUdo MEdico: 89489
NoME: Maria HElENa cardoSo rodriGUES
coNcESSao: 46 diaS
PEriodo: 08/03/22 a 22/04/22
MaTricUla: 54188351/1  carGo: Prof
loTacao: EE EdUardo aNGEliM/BarcarENa
laUdo MEdico: 89492
NoME: Maria HElENa dE liMa aood
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 21/03/22 a 18/06/22
MaTricUla: 57226333/2  carGo: Prof
loTacao: diV lEG E ENQUadraMENTo/BElEM
laUdo MEdico: 89515
NoME: Maria lUZia Bailao araUJo
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 21/03/22 a 19/05/22
MaTricUla: 57210528/1  carGo: SErVENTE
loTacao: EE carMEM fErrEira/aBaETEUBa
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laUdo MEdico: 89491
NoME: MarKia SUZaNi MiraNda cardoSo
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 14/03/22 a 27/04/22
MaTricUla: 57200680/2  carGo: Prof
loTacao: EE MariNo coNTTi/MaE do rio
laUdo MEdico: 89493
NoME: olGaNilda SaNToS dE alMada
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 07/03/22 a 05/05/22
MaTricUla: 5239958/1  carGo: Prof
loTacao: EE caSa BEM-TE-Vi/aBaETETUBa
laUdo MEdico: 89490
NoME: PEdro afoNSo da SilVa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 17/03/22 a 15/05/22
MaTricUla: 6306314/2  carGo: Prof
loTacao: EE Joao GaBriEl da SilVa/Sta Maria
laUdo MEdico: 89487
NoME: rEGiNaldo raiMUNdo alMEida da crUZ
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 18/01/22 a 18/03/22
MaTricUla: 384003/1  carGo: Prof
loTacao: dEParT EdUc aTiV fiSicaS/BElEM
laUdo MEdico: 89484
NoME: roSaNGEla aBracado MarTiNS
coNcESSao: 28 diaS
PEriodo: 10/02/22 a 09/03/22
MaTricUla: 348783/1  carGo: aSSiST adMiNiSTraTiVo
loTacao: diV iNforM docUMENTacao/BElEM
laUdo MEdico: 89486
NoME: SErGio da rocHa BraSil
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 04/03/22 a 17/04/22
MaTricUla: 57233313/1  carGo: Prof
loTacao: dirEToria dE ENSiNo/BElEM
laUdo MEdico: 89495
NoME: TErEZiNHa do Socorro SarMENTo BaNdEira
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 09/03/22 a 22/04/22
MaTricUla: 303860/1  carGo: aSSiST adMiNiSTraTiVo
loTacao: corrEGEdoria/BElEM
laUdo MEdico: 89496
NoME: TiciaNa MaGNo doS SaNToS SilVa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo:14/04/22  a 12/06/22
MaTricUla: 57220895/2  carGo: Prof
loTacao: EE coNEGo BaTiSTa caMPoS/BarcarENa
laUdo MEdico: 89498
NoME: ViViaNE doS aNJoS PErEira dE SoUZa
coNcESSao: 23 diaS
PEriodo: 17/01/22 a 08/02/22
MaTricUla: 57196069/2  carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE Mª ESTEliTa BarBoSa da SilVa/BElEM
laUdo MEdico: 89485

Protocolo: 861833

.

.

ERRATA
.

ERRATA DA PORTARIA Nº 1.070/2022-GAB/PAD, 
DE 05/10/2022, PUBLICADA NO DOE EDIÇÃO Nº 35.143  

DE 06/10/2022.
ONDE SE LÊ:
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;
LEIA-SE:
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2021/1432948 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;

Protocolo: 861819
PORTARIA Nº 905, DE 12 DE AGOSTO DE 2022 – GAB/SEDUC

Onde se Lê:
art. 1º delegar aos servidores a seguir relacionados, a competência para 
a prática, revogação e anulação de ofício dos atos administrativos relacio-
nados à concessão de diárias e suprimento de fundos, assim como a com-
petência para autorizar a instauração e demais atos inerentes à tomada de 
contas e inscrição em dívida ativa decorrente desta concessão:
(...)
iV – Nilda Maria Santos de oliveira, matrícula nº. 5794854/3, em relação 
aos servidores lotados na Secretaria adjunta de Ensino;
leia-se:
art. 1º delegar aos servidores a seguir relacionados, a competência para 
a prática, revogação e anulação de ofício dos atos administrativos relacio-
nados à concessão de diárias e suprimento de fundos, assim como a com-
petência para autorizar a instauração e demais atos inerentes à tomada de 
contas e inscrição em dívida ativa decorrente desta concessão:
(...)

iV – Nilda Maria Santos de oliveira, matrícula nº. 5794854/3 e antônio 
leonardo de oliveira cruz, matrícula nº 57214200-1, em relação aos ser-
vidores lotados na Secretaria adjunta de Ensino;
Publicado no doE de nº 35.080 em 18/08/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação.

Protocolo: 862245

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO: 246/2022
objeto do contrato: locação do imóvel Situado na avenida claudio San-
ders, 1787, centro, município de ananindeua-Pará, para funcionamento 
da EEEfM armando fajardo da Secretária de Estado de Educação - SEdUc
dispensa de licitação: 049/2022 – Nlic/SEdUc.
Valor do aluguel Mensal é de r$ 30.000,00 (Trinta mil reais), perfazendo o 
valor total de r$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais).
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 - Projeto/atividade: 8906 - Natureza da despesa: 
339036.
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: rENaTa cENTENo, cPf nº 523.914.422-20, residente e domi-
ciliada na rua João Balbi, nº 200, Ed. Torres Toledo, apartamento 2000, 
Nazaré – Belém/Pa, cEP: 68.055-280 e o Sr. aNdrÉ lUiS BESSa PiNHEi-
ro, cPf nº 388.558.443-34, residente e domiciliado na rua Glaura arruda 
alcântara, nº 121, 400, de lourdes – fortaleza/cE, cEP: 60.177-150
data de assinatura: 06/10/2022
Vigência: 06/09/2022 a 06/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 862268
CONTRATO: 272/2022

objeto do contrato: aquisição de Equipamentos de destinados às Escolas 
de Educação em Tempo integral e Educação Básica, abrangendo as Unida-
des de Ensino fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e adultos 
e Educação Profissional da Rede Educacional do Estado do Pará, de acordo 
com as experiências, especificações, e condições constantes no Termo de 
referências e no Edital de Pregão Eletrônico Nº 009/2022
Pregão Eletrônico: nº 009/2022 - Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 278.981,85 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e 
oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos).
fonte:0331004800 ação: ** função Programática: 16101.12 122.1509 
Projeto/atividade: 7607 Produto: 3008 Natureza de despesa: 449052
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: licicom comércio e serviços ltda, cNPJ: 33.671.275/0001-
06, com sede à r Buriti lote, 01, loja 19, cEP: 71.910-180, Norte (águas 
claras) Brasília/df.
data de assinatura: 05/10/2022
Vigência: 05/10/2022 a 05/10/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 862278

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

TERMO ADITIVO: 4
CONTRATO: 110/2019

objeto do contrato: fornecimento de aparelho de ar condicionado e de 
prestação de serviços de instalação/desinstalação/reinstalação, para aten-
der as necessidades da SEdUc e no Mesorregião de Belém (ananindeua, 
belém, Benevides, Barcarena, castanhal, Marituba e Santa isabel do Pará)
objeto do aditivo: Visando alterar a cláusula décima Sexta-do acréscimo 
ou Supressão do Valor do contrato original elevando o valor do contrato 
original para r$ 259.358,00 ( duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos 
e cinquenta e oito reais)
Pregão Eletrônico SEad/dGl/SrP nº 005/2018
dotação orçamentária:
* fonte: 0102 Produto: 2795 funcional Programática: 16.101.12.122.1297 
Projeto/atividade: 8338 Natureza da despesa: 3390.37
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Parafrios refrigeração comércio e Serviços ltda, com cNPJ 
nº 11.489.784/0001-80, com sede na Tv rosa lima alfredo calado, nº 01, 
Galpão, cEP: 67.200-000, Mirizal, Marituba/Pa.
data de assinatura: 06/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 861783
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laUdo MEdico: 89491
NoME: MarKia SUZaNi MiraNda cardoSo
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 14/03/22 a 27/04/22
MaTricUla: 57200680/2  carGo: Prof
loTacao: EE MariNo coNTTi/MaE do rio
laUdo MEdico: 89493
NoME: olGaNilda SaNToS dE alMada
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 07/03/22 a 05/05/22
MaTricUla: 5239958/1  carGo: Prof
loTacao: EE caSa BEM-TE-Vi/aBaETETUBa
laUdo MEdico: 89490
NoME: PEdro afoNSo da SilVa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 17/03/22 a 15/05/22
MaTricUla: 6306314/2  carGo: Prof
loTacao: EE Joao GaBriEl da SilVa/Sta Maria
laUdo MEdico: 89487
NoME: rEGiNaldo raiMUNdo alMEida da crUZ
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 18/01/22 a 18/03/22
MaTricUla: 384003/1  carGo: Prof
loTacao: dEParT EdUc aTiV fiSicaS/BElEM
laUdo MEdico: 89484
NoME: roSaNGEla aBracado MarTiNS
coNcESSao: 28 diaS
PEriodo: 10/02/22 a 09/03/22
MaTricUla: 348783/1  carGo: aSSiST adMiNiSTraTiVo
loTacao: diV iNforM docUMENTacao/BElEM
laUdo MEdico: 89486
NoME: SErGio da rocHa BraSil
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 04/03/22 a 17/04/22
MaTricUla: 57233313/1  carGo: Prof
loTacao: dirEToria dE ENSiNo/BElEM
laUdo MEdico: 89495
NoME: TErEZiNHa do Socorro SarMENTo BaNdEira
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 09/03/22 a 22/04/22
MaTricUla: 303860/1  carGo: aSSiST adMiNiSTraTiVo
loTacao: corrEGEdoria/BElEM
laUdo MEdico: 89496
NoME: TiciaNa MaGNo doS SaNToS SilVa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo:14/04/22  a 12/06/22
MaTricUla: 57220895/2  carGo: Prof
loTacao: EE coNEGo BaTiSTa caMPoS/BarcarENa
laUdo MEdico: 89498
NoME: ViViaNE doS aNJoS PErEira dE SoUZa
coNcESSao: 23 diaS
PEriodo: 17/01/22 a 08/02/22
MaTricUla: 57196069/2  carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE Mª ESTEliTa BarBoSa da SilVa/BElEM
laUdo MEdico: 89485

Protocolo: 861833

.

.

ERRATA
.

ERRATA DA PORTARIA Nº 1.070/2022-GAB/PAD, 
DE 05/10/2022, PUBLICADA NO DOE EDIÇÃO Nº 35.143  

DE 06/10/2022.
ONDE SE LÊ:
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;
LEIA-SE:
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2021/1432948 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;

Protocolo: 861819
PORTARIA Nº 905, DE 12 DE AGOSTO DE 2022 – GAB/SEDUC

Onde se Lê:
art. 1º delegar aos servidores a seguir relacionados, a competência para 
a prática, revogação e anulação de ofício dos atos administrativos relacio-
nados à concessão de diárias e suprimento de fundos, assim como a com-
petência para autorizar a instauração e demais atos inerentes à tomada de 
contas e inscrição em dívida ativa decorrente desta concessão:
(...)
iV – Nilda Maria Santos de oliveira, matrícula nº. 5794854/3, em relação 
aos servidores lotados na Secretaria adjunta de Ensino;
leia-se:
art. 1º delegar aos servidores a seguir relacionados, a competência para 
a prática, revogação e anulação de ofício dos atos administrativos relacio-
nados à concessão de diárias e suprimento de fundos, assim como a com-
petência para autorizar a instauração e demais atos inerentes à tomada de 
contas e inscrição em dívida ativa decorrente desta concessão:
(...)

iV – Nilda Maria Santos de oliveira, matrícula nº. 5794854/3 e antônio 
leonardo de oliveira cruz, matrícula nº 57214200-1, em relação aos ser-
vidores lotados na Secretaria adjunta de Ensino;
Publicado no doE de nº 35.080 em 18/08/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação.

Protocolo: 862245

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO: 246/2022
objeto do contrato: locação do imóvel Situado na avenida claudio San-
ders, 1787, centro, município de ananindeua-Pará, para funcionamento 
da EEEfM armando fajardo da Secretária de Estado de Educação - SEdUc
dispensa de licitação: 049/2022 – Nlic/SEdUc.
Valor do aluguel Mensal é de r$ 30.000,00 (Trinta mil reais), perfazendo o 
valor total de r$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais).
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 - Projeto/atividade: 8906 - Natureza da despesa: 
339036.
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: rENaTa cENTENo, cPf nº 523.914.422-20, residente e domi-
ciliada na rua João Balbi, nº 200, Ed. Torres Toledo, apartamento 2000, 
Nazaré – Belém/Pa, cEP: 68.055-280 e o Sr. aNdrÉ lUiS BESSa PiNHEi-
ro, cPf nº 388.558.443-34, residente e domiciliado na rua Glaura arruda 
alcântara, nº 121, 400, de lourdes – fortaleza/cE, cEP: 60.177-150
data de assinatura: 06/10/2022
Vigência: 06/09/2022 a 06/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 862268
CONTRATO: 272/2022

objeto do contrato: aquisição de Equipamentos de destinados às Escolas 
de Educação em Tempo integral e Educação Básica, abrangendo as Unida-
des de Ensino fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e adultos 
e Educação Profissional da Rede Educacional do Estado do Pará, de acordo 
com as experiências, especificações, e condições constantes no Termo de 
referências e no Edital de Pregão Eletrônico Nº 009/2022
Pregão Eletrônico: nº 009/2022 - Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 278.981,85 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e 
oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos).
fonte:0331004800 ação: ** função Programática: 16101.12 122.1509 
Projeto/atividade: 7607 Produto: 3008 Natureza de despesa: 449052
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: licicom comércio e serviços ltda, cNPJ: 33.671.275/0001-
06, com sede à r Buriti lote, 01, loja 19, cEP: 71.910-180, Norte (águas 
claras) Brasília/df.
data de assinatura: 05/10/2022
Vigência: 05/10/2022 a 05/10/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 862278

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

TERMO ADITIVO: 4
CONTRATO: 110/2019

objeto do contrato: fornecimento de aparelho de ar condicionado e de 
prestação de serviços de instalação/desinstalação/reinstalação, para aten-
der as necessidades da SEdUc e no Mesorregião de Belém (ananindeua, 
belém, Benevides, Barcarena, castanhal, Marituba e Santa isabel do Pará)
objeto do aditivo: Visando alterar a cláusula décima Sexta-do acréscimo 
ou Supressão do Valor do contrato original elevando o valor do contrato 
original para r$ 259.358,00 ( duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos 
e cinquenta e oito reais)
Pregão Eletrônico SEad/dGl/SrP nº 005/2018
dotação orçamentária:
* fonte: 0102 Produto: 2795 funcional Programática: 16.101.12.122.1297 
Projeto/atividade: 8338 Natureza da despesa: 3390.37
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Parafrios refrigeração comércio e Serviços ltda, com cNPJ 
nº 11.489.784/0001-80, com sede na Tv rosa lima alfredo calado, nº 01, 
Galpão, cEP: 67.200-000, Mirizal, Marituba/Pa.
data de assinatura: 06/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 861783
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DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO PRINCIPAL N.º 1250864/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 052/2022-NLIC/SEDUC
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e a senhora Maria do 
Socorro Sousa da Silva.
objeto: locação de imóvel na rua Uberaba, nº 25, Tapanã, Belém/
Pa. Pertencente a senhora Maria do Socorro Sousa da Silva, sob o cPf: 
327.272.832-53, para funcionamento da EEEf. dra Maria Ester Mouta de 
oliveira.
Valor Mensal: r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
Valor anual: r$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais)
fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 8.666/93.
data do autorizo: 05/10/2022
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
NÚclEo dE liciTaÇÃo
TErMo dE raTificaÇÃo
dispensa de licitação: 052/2022-Nlic/SEdUc dispensa de licitação: 
052/2022
raTifico  a  diSPENSa  dE  liciTaÇÃo,  com  base  na MaNifESTaÇÃo 
JUrÍdica  nº 1581/2022 da aSJUr/SEdUc,
conforme disposto no art. 26 da lei nº. 8.666/93.
05/10/2022
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 861719

APOSTILAMENTO
.

TERMO DE APOSTILAMENTO 2022
CONTRATO: 160/2018 -ROSINEI DOS SANTOS LIMA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2018- NLIC/SEDUC
objeto do contrato: locação de imóvel situado na localidade ramal Pau da 
isca, no municipio de Moju/Pa, para moradia dos ´Professores do Sistema 
de organização Modular de Ensino-SoME/MoJU
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 710,41 (setecentos e dez reais e quarenta e um 
centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 8.524,92 (oito mil, quinhentos e 
vinte e quatro reais e noventa e dois centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326 funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 06/10/2022
Vigência: a partir de 30/08/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 862198

.

.

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
.

TERMO ADITIVO: 7
CONVÊNIO: 211/2018

objeto do convênio: reforma da construção da Quadra Poliesportiva e 
construção de auditório da Escola Municipal Brejo Grande
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava (da vigência) do convênio ori-
ginal, prorrogando sua vigência por mais 06 (seis) meses.
concedente: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
convenente: Município de Brejo Grande, com cNPJ nº 22.938.773/0001-56 
com sede na avenida 13 de maio, nº272, Bairro: centro cEP: 68.521-000.
assinatura: 27/09/2021
Vigência: 28/09/2022 a 27/03/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 862259

DIÁRIA
.

PORTARIA DE DIARIAS NO. 55235/2022
oBJETiVo: rEaliZar ToMBaMENTo dE MaTEriaiS ENViadoS PEla SE-
dUc. EEEfM USiNaPaZ/TrrPaZ.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 25/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 2
caNaa doS caraJaS / BElEM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo BaKEr SaNToS
MaTrÍcUla: 57213142
cPf: 25988182291
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 862094

PORTARIA DE DIARIAS NO. 55236/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de realizar tombamento de materiais en-
viados pela SEdUc, bem como aqueles adquiridos pelo PddE e atualização 
do SSPaT/WEB na EEEfM Waldemar lindermayer, localizada no Município 
de Novo Progresso/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 17/10/2022 - 17/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / iTaiTUBa / 17/10/2022 - 17/10/2022 Nº diárias: 0
iTaiTUBa / NoVo ProGrESSo / 17/10/2022 - 19/10/2022 Nº diárias: 2
NoVo ProGrESSo / iTaiTUBa / 19/10/2022 - 20/10/2022 Nº diárias: 1
iTaiTUBa / SaNTarEM / 20/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 21/10/2022 - 22/10/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: MarcElo BaKEr SaNToS
MaTrÍcUla: 57213142
cPf: 25988182291
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 862095

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL
PORTARIA Nº.: 8744/2022 DE 04/10/2022

de acordo com o Processo nº 2022/1198929
Conceder, a contar de 20/09/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
adriaNa PiNTo riBEiro, matrícula Nº 57196280/2, Tecnico em Gestão 
Publica, lotada na divisão de orçamento/Belém.

PORTARIA Nº.: 8745/2022 DE 04/10/2022
de acordo com o Processo nº 2022/1037146
Conceder, a contar de 01/08/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, o servidor 
WilSoN JoSE GoMES da coSTa, matrícula Nº 184284/1, assistente ad-
ministrativo, lotada na assessoria de comunicação Social/Belém.

PORTARIA Nº.: 8847/2022 DE 06/10/2022
de acordo com o Processo nº 2022/1047110
Conceder, a contar de 01/09/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
aliNE MElo dE alMEida, matrícula Nº 57212195/1, auxiliar operacional, 
lotada na EE augusto Meira/Belém.

PORTARIA Nº.: 8848/2022 DE 06/10/2022
de acordo com o Processo nº 2022/1132193
Conceder, a contar de 01/08/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, o servidor 
aNdErSoN rodriGo coSTa doS SaNToS, matrícula Nº 57213299/1, 
assistente administrativo, lotada na assessoria de comunicação Social/
Belém.

PORTARIA Nº.: 8849/2022 DE 06/10/2022
de acordo com o Processo nº 2022/1078455
Conceder, a contar de 12/09/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
aNa carla TaVarES fraNco, matrícula Nº 57217569/1, Tecnico em Ges-
tão Publica, lotada na divisão de Prestação de contas/Belém.

LICENÇA CARGO ELETIVO
PORTARIA Nº.:8747/2022 DE 04/10/2022

autorizar o afastamento da servidora iriSMar NaSciMENTo araUJo 
SaMPaio, matricula nº 57209622/1,Especialista em Educação, lotada na 
EE Prof acy de Jesus Neves de Barros Pereira/Maraba, para concorrer ao 
cargo de eletivo de deputado federal, no período de 31/07/22 a 02/10/22.

PORTARIA Nº.:8748/2022 DE 04/10/2022
autorizar o afastamento do servidor JoSE NErY aZEVEdo, matricula nº 
57193330/1, Professor, lotado na EEEf Benvinda de araujo Pontes/abaete-
tuba, para concorrer ao cargo de eletivo de deputado federal/abaetetuba, 
no período de 31/07/2022 a 02/10/2022.

ADMISSÃO
PORTARIA Nº.: 8653/2022 DE 04/10/2022

formalizar a admissão,do servidor fraNciSco JoSE VarEla SErra, 
para exercer a função de assessor adjunto, nesta Secretaria, a contar de 
02/06/1982, para fins de regularização funcional.

DISPENSAR
PORTARIA Nº.: 8654/2022 DE 04/10/2022

formalizar a dispensa,do servidor fraNciSco JoSE VarEla SErra,lo-
tado nesta Secretaria, do emprego de assessor adjunto, a contar de 
03/11/1983, para fins de regularização funcional.

PORTARIA Nº.: 8655/2022 DE 04/10/2022
formalizar a dispensa,da servidora NEUSa aNToNia XaViEr MoraES,lo-
tada na EE Stelio Maroja/Belém , do emprego de Professor, a contar de 
01/10/1978, para fins de regularização funcional.

REVOGAR
PORTARIA N.º: 8746/2022 DE 04/10/2022

de acordo com o Processo nº 2022/1225601 de aposentadoria,
revogar, a contar de 02/01/2023, a cessão para a SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE SaNTa lUZia do Pará, em relação ao servidor MaNo-
El MESSiaS da TriNdadE, matricula nº 6301550/2, Professor, concedida 
através da Portaria col. nº 15047/1999 de 30/12/1999, sem ônus para 
o Órgão de origem, por conta do processo de Municipalização do Ensino 
fundamental.
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PORTARIA N.º: 8651/2022 DE 04/10/2022
revogar, a contar de 01/10/2022, a cessão para a SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE PorTo dE MoZ, do servidor oSMariNo dE SoUZa ar-
rUda, matricula nº 0646270/015, agente de Portaria, concedida através 
da Portaria col. nº 15047/1999 de 30/12/1999, sem ônus para o Órgão de 
origem, por conta do processo de Municipalização..

PORTARIA N.º: 8743/2022 DE 04/10/2022
de acordo com o Processo nº 2022/262551 de aposentadoria,
revogar, a contar de 01/08/2022, a cessão para a SEcrETaria MUNici-
Pal dE EdUcaÇÃo dE MoJU, em relação a servidora JiocEli do carMo 
SoUZa caldaS, matricula Nº 657107/1, Professor, concedida através da 
Portaria col. nº 0022027/2001 de 21/12/2001, sem ônus para o Órgão de 
origem, por conta do processo de Municipalização do Ensino fundamental.

LICENÇA ESPECIAL
PORTARIA Nº.8749/2022 DE 04/10/2022

Nome:ValdiNEia SaNToS caBral da SilVa
Matrícula:5713986/3cargo:Professor
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Período:29/09/22 a 27/11/22
Triênios:06/02/10 a 05/02/13

PORTARIA Nº.8751/2022 DE 04/10/2022
Nome:SiMoNE SoarES NUNES
Matrícula:57220514/1cargo:Professor
lotação:EEEf cidade de dom Bosco/castanhal
Período:02/10/22 a 30/11/22 – 01/12/22 a 29/01/23
Triênios:25/08/09 a 24/08/12 – 25/08/12 a 24/08/15

PORTARIA Nº.8750/2022 DE 04/10/2022
Nome:fraNK JUNior fErrEira dE MoraiS
Matrícula:57218142/1cargo:Professor
lotação:EE dep raimundo ribeiro de Souza/Tucurui
Período:20/10/22 a 18/12/22
Triênios:24/06/09 a 23/06/12

PORTARIA Nº. 8787/2022 DE 05/10/2022
Nome:raQUEl dE liMa Vidal
Matrícula:57212575/1cargo:assist.administ.
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:26/09/22 a 25/10/22
Triênios:13/02/09 a 12/02/12

PORTARIA Nº. 8788/2022 DE 05/10/2022
Nome:raQUEl dE liMa Vidal
Matrícula:57212575/1cargo:assist.administ.
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:26/10/22 a 24/12/22 – 25/12/22 a 22/02/23
Triênios:13/02/12 a 12/02/15 – 13/02/15 a 12/02/18

PORTARIA Nº.8786/2022 DE 05/10/2022
Nome:EliEl corrEa QUarESMa
Matrícula:404217/1cargo:Professor
lotação:EE. dona Helena Guilhon/Belém
Período:30/09/22 a 28/11/22
Triênios:05/05/04 a 04/05/07

PORTARIA Nº.8717/2022 DE 04/10/2022
Nome:SElMa do Socorro dE SoUSa araGÃo
Matrícula:57224155/1cargo:ass. administrativo
lotação:EE. dr. Justo chermont/Belém
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:05/02/10 a 04/02/13

PORTARIA Nº.8720/2022 DE 04/10/2022
Nome:PaUla HEloiSa carValHo dE oliVEira
Matrícula:5876753/2cargo:Professor
lotação:EE. Maroja Neto/Belém
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:08/01/14 a 07/01/17

PORTARIA Nº.8721/2022 DE 04/10/2022
Nome:rUBENS SEiXaS MacHado
Matrícula:303461/1cargo:agente de Portaria
lotação:Projeto de reeducação Psicomotora/Belém
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:14/04/90 a 10/04/93

PORTARIA Nº.8722/2022 DE 04/10/2022
Nome:aNGEla Maria alMEida daMaScENo
Matrícula:6388906/1cargo:Servente
lotação:EEEf. carlos drummond de andrade/Belém
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:01/04/06 a 31/03/99

PORTARIA Nº.8795/2022 DE 05/10/2022
Nome:Maria MaMEdia riBEiro dE aZEVEdo
Matrícula:5717892/2cargo:Professor
lotação:EEEfM. Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
Período:01/10/22 a 29/11/22 – 30/11/22 a 28/01/23
Triênios:16/02/04 a 15/02/07 – 16/02/07 a 15/02/10

PORTARIA Nº.8723/2022 DE 04/10/2022
Nome:Maria JoSE BraBo SoarES MENdES
Matrícula:6007260/2cargo:Esp. em Educação
lotação:EE. ruth dos Santos almeida/Belém
Período:11/09/22 a 09/11/22 – 10/11/22 a 08/01/23
Triênios:31/07/12 a 30/07/15 – 31/07/15 a 30/07/18

APROVAÇÃO ESCALA DE FERIAS
PORTARIA Nº.:495/2022 DE 19/09/2022

Nome: Socorro dE faTiMa SaNTaNa SilVa
Matrícula:57233994/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança

PORTARIA Nº.:496/2022 DE 19/09/2022
Nome: TaTiaNa da SilVa SaNTiaGo
Matrícula:57209410/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança

PORTARIA Nº.:497/2022 DE 19/09/2022
Nome: lUiZ aUGUSTo SaNTa BriGida SoarES
Matrícula:5434246/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança

PORTARIA Nº.:498/2022 DE 19/09/2022
Nome: ESTElio dE JESUS da SilVa lEiTE
Matrícula:57209572/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança

PORTARIA Nº.:499/2022 DE 19/09/2022
Nome: Marilia fradE MarTiNS
Matrícula:55587679/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança

PORTARIA Nº.:492/2022 DE 19/09/2022
Nome: aNToNio Maria rodriGUES da roSa
Matrícula:54183999/2 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança

PORTARIA Nº.:500/2022 DE 19/09/2022
Nome: Maria lUcia GoMES da SilVa
Matrícula:5067154/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Patalino/Bragança

PORTARIA Nº.:501/2022 DE 19/09/2022
Nome: aNToNio alYSoN daS cHaGaS riBEiro
Matrícula:57234168/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Sistema Educativo radiofonico de Bragança/Bragança

PORTARIA Nº.:502/2022 DE 19/09/2022
Nome: HEloiSa HElENa liMao dE oliVEira
Matrícula:57234178/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Sistema Educativo radiofonico de Bragança/Bragança

PORTARIA Nº.:503/2022 DE 19/09/2022
Nome: aNa clEia MiraNda dE SoUSa
Matrícula:5896787/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Germano Garcia/Bragança

PORTARIA Nº.:504/2022 DE 19/09/2022
Nome: raiMUNda rEiS
Matrícula:57234995/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Germano Garcia/Bragança

PORTARIA Nº.:506/2022 DE 19/09/2022
Nome: MarcS SidNEY PrESTES BriTo
Matrícula:57211716/1 Período:20/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Manoel Juliao Garcia castanho/Bragança

PORTARIA Nº.:507/2022 DE 19/09/2022
Nome: EdGar NaSciMENTo da SilVa
Matrícula:5896595/1 Período:02/12/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Galvao/augusto correa

PORTARIA Nº.:508/2022 DE 19/09/2022
Nome: EdNEidE SilVa doS rEiS
Matrícula:57234679/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Galvao/augusto correa

PORTARIA Nº.:509/2022 DE 19/09/2022
Nome: Eric caldEira da coSTa
Matrícula:5896740/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Galvao/augusto correa

PORTARIA Nº.:510/2022 DE 19/09/2022
Nome: PaUlo SErGio foNSEca
Matrícula:57240138/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Galvao/augusto correa

PORTARIA Nº.:511/2022 DE 19/09/2022
Nome: Hilda Maria riBEiro coSTa
Matrícula:57209266/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Emiliano Picanço da costa/augusto correa

PORTARIA Nº.:512/2022 DE 19/09/2022
Nome: lUciaNo dE SoUSa PiNHEiro
Matrícula:57209380/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. andre alves/augusto correa

PORTARIA Nº.:514/2022 DE 21/09/2022
Nome: Maria dE faTiMa BaNdEira dE SoUSa
Matrícula:5896562/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cel Pnheiro Junior/Tracuateua

PORTARIA Nº.:521/2022 DE 22/09/2022
Nome: Maria doMiNGaS fErrEira SaraiVa
Matrícula:5400198/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe luciano calderara/Viseu

PORTARIA Nº.:522/2022 DE 22/09/2022
Nome: roSa Maria MoNTEiro GoNÇalVES
Matrícula:57234197/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe luciano calderara/Viseu

PORTARIA Nº.:548/2022 DE 27/09/2022
Nome: claYToN alaN PiNHEiro dE oliVEira
Matrícula:57210766/1 Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Joao Paulo ii/Bragança

PORTARIA Nº.:457/2022 DE 12/09/2022
Nome:aNa Maria GoNÇalVES fErNaNdES do NaSciMENTo
Matrícula:6036660/4Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade: 1ª UrE/Bragança

PORTARIA Nº.:458/2022 DE 12/09/2022
Nome:lUcia dE faTiMa aSSiS dE BriTo
Matrícula:6308520/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.augusto correa/Bragança
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PORTARIA N.º: 8651/2022 DE 04/10/2022
revogar, a contar de 01/10/2022, a cessão para a SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE PorTo dE MoZ, do servidor oSMariNo dE SoUZa ar-
rUda, matricula nº 0646270/015, agente de Portaria, concedida através 
da Portaria col. nº 15047/1999 de 30/12/1999, sem ônus para o Órgão de 
origem, por conta do processo de Municipalização..

PORTARIA N.º: 8743/2022 DE 04/10/2022
de acordo com o Processo nº 2022/262551 de aposentadoria,
revogar, a contar de 01/08/2022, a cessão para a SEcrETaria MUNici-
Pal dE EdUcaÇÃo dE MoJU, em relação a servidora JiocEli do carMo 
SoUZa caldaS, matricula Nº 657107/1, Professor, concedida através da 
Portaria col. nº 0022027/2001 de 21/12/2001, sem ônus para o Órgão de 
origem, por conta do processo de Municipalização do Ensino fundamental.

LICENÇA ESPECIAL
PORTARIA Nº.8749/2022 DE 04/10/2022

Nome:ValdiNEia SaNToS caBral da SilVa
Matrícula:5713986/3cargo:Professor
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Período:29/09/22 a 27/11/22
Triênios:06/02/10 a 05/02/13

PORTARIA Nº.8751/2022 DE 04/10/2022
Nome:SiMoNE SoarES NUNES
Matrícula:57220514/1cargo:Professor
lotação:EEEf cidade de dom Bosco/castanhal
Período:02/10/22 a 30/11/22 – 01/12/22 a 29/01/23
Triênios:25/08/09 a 24/08/12 – 25/08/12 a 24/08/15

PORTARIA Nº.8750/2022 DE 04/10/2022
Nome:fraNK JUNior fErrEira dE MoraiS
Matrícula:57218142/1cargo:Professor
lotação:EE dep raimundo ribeiro de Souza/Tucurui
Período:20/10/22 a 18/12/22
Triênios:24/06/09 a 23/06/12

PORTARIA Nº. 8787/2022 DE 05/10/2022
Nome:raQUEl dE liMa Vidal
Matrícula:57212575/1cargo:assist.administ.
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:26/09/22 a 25/10/22
Triênios:13/02/09 a 12/02/12

PORTARIA Nº. 8788/2022 DE 05/10/2022
Nome:raQUEl dE liMa Vidal
Matrícula:57212575/1cargo:assist.administ.
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:26/10/22 a 24/12/22 – 25/12/22 a 22/02/23
Triênios:13/02/12 a 12/02/15 – 13/02/15 a 12/02/18

PORTARIA Nº.8786/2022 DE 05/10/2022
Nome:EliEl corrEa QUarESMa
Matrícula:404217/1cargo:Professor
lotação:EE. dona Helena Guilhon/Belém
Período:30/09/22 a 28/11/22
Triênios:05/05/04 a 04/05/07

PORTARIA Nº.8717/2022 DE 04/10/2022
Nome:SElMa do Socorro dE SoUSa araGÃo
Matrícula:57224155/1cargo:ass. administrativo
lotação:EE. dr. Justo chermont/Belém
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:05/02/10 a 04/02/13

PORTARIA Nº.8720/2022 DE 04/10/2022
Nome:PaUla HEloiSa carValHo dE oliVEira
Matrícula:5876753/2cargo:Professor
lotação:EE. Maroja Neto/Belém
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:08/01/14 a 07/01/17

PORTARIA Nº.8721/2022 DE 04/10/2022
Nome:rUBENS SEiXaS MacHado
Matrícula:303461/1cargo:agente de Portaria
lotação:Projeto de reeducação Psicomotora/Belém
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:14/04/90 a 10/04/93

PORTARIA Nº.8722/2022 DE 04/10/2022
Nome:aNGEla Maria alMEida daMaScENo
Matrícula:6388906/1cargo:Servente
lotação:EEEf. carlos drummond de andrade/Belém
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:01/04/06 a 31/03/99

PORTARIA Nº.8795/2022 DE 05/10/2022
Nome:Maria MaMEdia riBEiro dE aZEVEdo
Matrícula:5717892/2cargo:Professor
lotação:EEEfM. Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
Período:01/10/22 a 29/11/22 – 30/11/22 a 28/01/23
Triênios:16/02/04 a 15/02/07 – 16/02/07 a 15/02/10

PORTARIA Nº.8723/2022 DE 04/10/2022
Nome:Maria JoSE BraBo SoarES MENdES
Matrícula:6007260/2cargo:Esp. em Educação
lotação:EE. ruth dos Santos almeida/Belém
Período:11/09/22 a 09/11/22 – 10/11/22 a 08/01/23
Triênios:31/07/12 a 30/07/15 – 31/07/15 a 30/07/18

APROVAÇÃO ESCALA DE FERIAS
PORTARIA Nº.:495/2022 DE 19/09/2022

Nome: Socorro dE faTiMa SaNTaNa SilVa
Matrícula:57233994/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança

PORTARIA Nº.:496/2022 DE 19/09/2022
Nome: TaTiaNa da SilVa SaNTiaGo
Matrícula:57209410/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança

PORTARIA Nº.:497/2022 DE 19/09/2022
Nome: lUiZ aUGUSTo SaNTa BriGida SoarES
Matrícula:5434246/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança

PORTARIA Nº.:498/2022 DE 19/09/2022
Nome: ESTElio dE JESUS da SilVa lEiTE
Matrícula:57209572/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança

PORTARIA Nº.:499/2022 DE 19/09/2022
Nome: Marilia fradE MarTiNS
Matrícula:55587679/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança

PORTARIA Nº.:492/2022 DE 19/09/2022
Nome: aNToNio Maria rodriGUES da roSa
Matrícula:54183999/2 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança

PORTARIA Nº.:500/2022 DE 19/09/2022
Nome: Maria lUcia GoMES da SilVa
Matrícula:5067154/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Patalino/Bragança

PORTARIA Nº.:501/2022 DE 19/09/2022
Nome: aNToNio alYSoN daS cHaGaS riBEiro
Matrícula:57234168/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Sistema Educativo radiofonico de Bragança/Bragança

PORTARIA Nº.:502/2022 DE 19/09/2022
Nome: HEloiSa HElENa liMao dE oliVEira
Matrícula:57234178/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Sistema Educativo radiofonico de Bragança/Bragança

PORTARIA Nº.:503/2022 DE 19/09/2022
Nome: aNa clEia MiraNda dE SoUSa
Matrícula:5896787/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Germano Garcia/Bragança

PORTARIA Nº.:504/2022 DE 19/09/2022
Nome: raiMUNda rEiS
Matrícula:57234995/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Germano Garcia/Bragança

PORTARIA Nº.:506/2022 DE 19/09/2022
Nome: MarcS SidNEY PrESTES BriTo
Matrícula:57211716/1 Período:20/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Manoel Juliao Garcia castanho/Bragança

PORTARIA Nº.:507/2022 DE 19/09/2022
Nome: EdGar NaSciMENTo da SilVa
Matrícula:5896595/1 Período:02/12/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Galvao/augusto correa

PORTARIA Nº.:508/2022 DE 19/09/2022
Nome: EdNEidE SilVa doS rEiS
Matrícula:57234679/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Galvao/augusto correa

PORTARIA Nº.:509/2022 DE 19/09/2022
Nome: Eric caldEira da coSTa
Matrícula:5896740/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Galvao/augusto correa

PORTARIA Nº.:510/2022 DE 19/09/2022
Nome: PaUlo SErGio foNSEca
Matrícula:57240138/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Galvao/augusto correa

PORTARIA Nº.:511/2022 DE 19/09/2022
Nome: Hilda Maria riBEiro coSTa
Matrícula:57209266/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Emiliano Picanço da costa/augusto correa

PORTARIA Nº.:512/2022 DE 19/09/2022
Nome: lUciaNo dE SoUSa PiNHEiro
Matrícula:57209380/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. andre alves/augusto correa

PORTARIA Nº.:514/2022 DE 21/09/2022
Nome: Maria dE faTiMa BaNdEira dE SoUSa
Matrícula:5896562/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cel Pnheiro Junior/Tracuateua

PORTARIA Nº.:521/2022 DE 22/09/2022
Nome: Maria doMiNGaS fErrEira SaraiVa
Matrícula:5400198/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe luciano calderara/Viseu

PORTARIA Nº.:522/2022 DE 22/09/2022
Nome: roSa Maria MoNTEiro GoNÇalVES
Matrícula:57234197/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe luciano calderara/Viseu

PORTARIA Nº.:548/2022 DE 27/09/2022
Nome: claYToN alaN PiNHEiro dE oliVEira
Matrícula:57210766/1 Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Joao Paulo ii/Bragança

PORTARIA Nº.:457/2022 DE 12/09/2022
Nome:aNa Maria GoNÇalVES fErNaNdES do NaSciMENTo
Matrícula:6036660/4Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade: 1ª UrE/Bragança

PORTARIA Nº.:458/2022 DE 12/09/2022
Nome:lUcia dE faTiMa aSSiS dE BriTo
Matrícula:6308520/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.augusto correa/Bragança
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PORTARIA Nº.:459/2022 DE 12/09/2022
Nome:aNToNio clEUdES BriTo rodriGUES
Matrícula:5896771/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.augusto correa/Bragança

PORTARIA Nº.:460/2022 DE 12/09/2022
Nome:cHarlES JUNior corrEa rEiS
Matrícula:5896720/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.augusto correa/Bragança

PORTARIA Nº.:461/2022 DE 12/09/2022
Nome:lUcilENE PiNHo
Matrícula:57234201/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.augusto correa/Bragança

PORTARIA Nº.:462/2022 DE 12/09/2022
Nome:lUciaNa SoUSa PErEira
Matrícula:57213038/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Mario Queiroz do rosario/Bragança

PORTARIA Nº.:463/2022 DE 12/09/2022
Nome:rENEY clEiToN BriTo MENdES
Matrícula:5896750/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Santa Teresinha/Bragança

PORTARIA Nº.:464/2022 DE 12/09/2022
Nome:SoNia Marli cUNHa SoUSa
Matrícula:5896618/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Santa Teresinha/Bragança

PORTARIA Nº.:465/2022 DE 12/09/2022
Nome:JoSÉ carloS SaNTiaGo cirilo
Matrícula:57210689/1Período:24/12/22 à 22/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.luiz Paulino Martires/Bragança

PORTARIA Nº.:466/2022 DE 12/09/2022
Nome:Maria dE NaZarE rEiS alEXaNdrE
Matrícula:5137357/3Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.luiz Paulino Martires/Bragança

PORTARIA Nº.:467/2022 DE 12/09/2022
Nome: Maria JaNiclEia SaNToS fUrTado
Matrícula:5896603/1Período:06/12/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.luiz Paulino Martires/Bragança

PORTARIA Nº.:468/2022 DE 12/09/2022
Nome:roBSoN JoSÉ da coSTa araUJo
Matrícula:5896608/1Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.luiz Paulino Martires/Bragança

PORTARIA Nº.:469/2022 DE 12/09/2022
Nome:EliaNa NEVES da SilVa
Matrícula:5896620/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.luiz Paulino Martires/Bragança

PORTARIA Nº.:470/2022 DE 12/09/2022
Nome:roSEaNE dE NaZarE lUZ GUiMarÃES
Matrícula:5844436/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.luiz Paulino Martires/Bragança

PORTARIA Nº.:471/2022 DE 12/09/2022
Nome:lENilcE aBrÃo aSEVEdo BarroSo
Matrícula:57234190/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.do rocha/Bragança

PORTARIA Nº.:473/2022 DE 12/09/2022
Nome:NirVaNE do Socorro caValcaNTE riBEiro
Matrícula:57233992/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.leandro lobão da Silveira/Bragança

PORTARIA Nº.:474/2022 DE 12/09/2022
Nome:Maria caSTilHo PErEira
Matrícula:5150698/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.argentina Pereira/Bragança

PORTARIA Nº.:475/2022 DE 12/09/2022
Nome:Maria GiZElE da lUZ oliVEira
Matrícula:5896591/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.argentina Pereira/Bragança

PORTARIA Nº.:476/2022 DE 13/09/2022
Nome:dElZaliNa dE SoUZa MaTa SaraiVa
Matrícula:5691524/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cel.aluizio ferreira/Bragança

PORTARIA Nº.:477/2022 DE 13/09/2022
Nome:lEidiaNa oliVEira BorGES
Matrícula:57208618/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.Mª de Nazare cezar Pinheiro/Bragança

PORTARIA Nº.:478/2022 DE 13/09/2022
Nome:JoSÉ rildo SoUSa fariaS
Matrícula:5896579/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.Mª de Nazare cezar Pinheiro/Bragança

PORTARIA Nº.:479/2022 DE 13/09/2022
Nome:aNToNia alESSaNdra lUZ SaNToS
Matrícula:57234194/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.dr. francisco de Paulo Pinheiro/Bragança

PORTARIA Nº.:480/2022 DE 13/09/2022
Nome:aNToNiEl SoarES dE oliVEira
Matrícula:57234768/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.centro Educ.coração de Jesus/Bragança

PORTARIA Nº.:481/2022 DE 13/09/2022
Nome:SUENE do Socorro PErEira dE frEiTaS
Matrícula:57209452/1Período:01/12/22 à 14/01/23xercício:2022
Unidade:EEEf.centro Educ.coração de Jesus/Bragança

PORTARIA Nº.:482/2022 DE 13/09/2022
Nome:SolaNGE Maria BarroS TorrES
Matrícula:57209597/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf.centro Educ.coração de Jesus/Bragança

PORTARIA Nº.:484/2022 DE 13/09/2022
Nome:MariElZa dE NaZarE GUiMarÃES araUJo
Matrícula:57233983/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança

PORTARIA Nº.:485/2022 DE 13/09/2022
Nome:dilEia dE liMa BriTo oliVEira
Matrícula:57210678/1Período:20/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança

PORTARIA Nº.:486/2022 DE 13/09/2022
Nome:raiMUNdo NoNaTo SaNToS dE aNdradE
Matrícula:5896749/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança

PORTARIA Nº.:487/2022 DE 14/09/2022
Nome:aldENicE dE caSSia coSTa GoNÇalVES
Matrícula:57234209/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança

PORTARIA Nº.:488/2022 DE 14/09/2022
Nome:SilVia MarQUES GoMES QUadroS
Matrícula:6317499/3Período:01/12/22 à 14/03/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança

PORTARIA Nº.:489/2022 DE 14/09/2022
Nome:NairE GoMES dE SoUSa
Matrícula:54183690/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança

PORTARIA Nº.:490/2022 DE 14/09/2022
Nome:JaNE do Socorro alVES doS SaNToS
Matrícula:57234180/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.Bolivar Bordallo da Silva/Bragança

PORTARIA Nº.:491/2022 DE 14/09/2022
Nome:KlEidSoN MElo dE MElo
Matrícula:5896762/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.Bolivar Bordallo da Silva/Bragança

PORTARIA Nº.:493/2022 DE 15/09/2022
Nome:daNilo aUGUSTo rodriGUES NoNaTo da SilVa
Matrícula:54196927/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança
Portaria nº.494/2022 de 15/09/2022
Nome:JoSÉ roNaldo coSTa SoUSa
Matrícula:5896811/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:rio caete/Bragança

PORTARIA Nº.:8724/2022 DE 04/10/2022
Nome: dUlcilEia Maria dE caSTro cardoSo
Matrícula:57213950/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf fonte Viva/Belém

PORTARIA Nº.:8725/2022 DE 04/10/2022
Nome: GiSEllE PiNHEiro doS SaNToS
Matrícula:7060100/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade: UT Prof asterio de campos/Belém

PORTARIA Nº.:8726/2022 DE 04/10/2022
Nome: rENY SoUZa da SilVa
Matrícula:5212324/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:UT Prof asterio de campos/Belém

PORTARIA Nº.:8727/2022 DE 04/10/2022
Nome: riTa dE caSSia caldEira dE araUJo
Matrícula:5167086/4 Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:UT Prof asterio de campos/Belém

PORTARIA Nº.:8728/2022 DE 04/10/2022
Nome: Maria lUiZa PiNHEiro dE SoUZa
Matrícula:5770769/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2021
Unidade:EE donatila Santana lopes/Belém

PORTARIA Nº.:8729/2022 DE 04/10/2022
Nome: Maria daS GraÇaS BarroSo JEroNiMo
Matrícula:5054842/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2021
Unidade:EEEf Benedito Monteiro/Belém

PORTARIA Nº.:8730/2022 DE 04/10/2022
Nome: Maria alaZir da coSTa riBEiro
Matrícula:57213856/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:ERC Associação Beneficiente Milton Pereira de Melo/Belém

PORTARIA Nº.:8731/2022 DE 04/10/2022
Nome: aNa laUra aZaNcoT GoMES
Matrícula:5523532/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE instituto de Educação Estadual do Pará/Belém

PORTARIA Nº.:8732/2022 DE 04/10/2022
Nome: roSaNGEla Maria oliVEira dE frEiaS
Matrícula:57208703/1 Período:22/11/22 à 05/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Maroja Neto/Belém

PORTARIA Nº.:8733/2022 DE 04/10/2022
Nome: daNiEllE SalGado PiNHEiro MaGalHaES
Matrícula:57208780/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:EE domingas acatauassu Nunes/Belem

PORTARIA Nº.:8734/2022 DE 04/10/2022
Nome: TaiS fiGUEirEdo aMoriM rodriGUES
Matrícula:57208442/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof anesia/Belém

PORTARIA Nº.:8735/2022 DE 04/10/2022
Nome: aNa carla BEZErra falcao
Matrícula:5821266/2 Período:19/11/22 à 02/01/23Exercício:2022
Unidade:EE augusto olimpio/Belém

PORTARIA Nº.:8736/2022 DE 04/10/2022
Nome: lUiZa aMElia SilVa araUJo
Matrícula:57208598/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE aldebaro cavaldero de Macedo Klautau/Belém
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PORTARIA Nº.:8737/2022 DE 04/10/2022
Nome: NaYENE SoUSa dE oliVEira
Matrícula:57208569/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Mateus do carmo/Belém

PORTARIA Nº.:8738/2022 DE 04/10/2022
Nome: MarcElo fErrEira doS SaNToS
Matrícula:57208932/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Santa Barbara/Belém

PORTARIA Nº.:8739/2022 DE 04/10/2022
Nome: aNa claUdia doS SaNToS rodriGUES MaToS
Matrícula:5901066/1 Período:20/11/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf assoc dos Morad do Jardim res Jaderlar/Belém

PORTARIA Nº.:8740/2022 DE 04/10/2022
Nome: MicHEli caTariNa rodriGUES fUrTado BEZErra
Matrícula:57188409/2 Período:03/11/22 à 17/12/22Exercício:2021
Unidade:EE augusto Montenegro/Belém

PORTARIA Nº.:8741/2022 DE 04/10/2022
Nome: roSilEia dE faTiMa PalHETa MaToS MarTiNS
Matrícula:5628300/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Padre Marcos/Belém

PORTARIA Nº.:8742/2022 DE 04/10/2022
Nome: Maria do cEU rocHa da SilVa
Matrícula:5890934/1 Período:03/11/22 à 02/12/22Exercício:2021
Unidade:EE frei daniel/Belém

PORTARIA Nº.:533/2022 DE 18/08/2022
Nome: aNa NErY NoGUEira da SilVa
Matrícula:57208904/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE aluizio lopes Martins/Santarem

PORTARIA Nº.:182/2022 DE 17/08/2022
Nome: Maria SalETE ViEira SalES
Matrícula:458562/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Melvin Jones/Uruara

PORTARIA Nº.:183/2022 DE 18/08/2022
Nome: SilVaNa riBEiro
Matrícula:5896576/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade: EEEM Melvin Jones/Uruara

PORTARIA Nº.:217/2022 DE 09/08/2022
Nome: dioNlENo GoNÇalVES dEMES
Matrícula:57209432/1 Período:22/11/22 à 05/01/23Exercício:2022
Unidade:13 UrE/Breves

PORTARIA Nº.:218/2022 DE 09/08/2022
Nome: EliaS BarrEiroS BElTra
Matrícula:5294746/1 Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:13 UrE/Breves

PORTARIA Nº.:219/2022 DE 09/08/2022
Nome: EliZiEl alVES MElo
Matrícula:57209342/1 Período:22/11/22 à 05/01/23Exercício:2022
Unidade:13 UrE/Breves

PORTARIA Nº.:221/2022 DE 09/08/2022
Nome: caSSia Marilia araUJo da SilVa
Matrícula:57209455/1 Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:anexo da EEEM Maria Elizete fona Nunes/Breves

PORTARIA Nº.:222/2022 DE 09/08/2022
Nome: GEdiElSoN fErrEira da crUZ
Matrícula:5902491/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:anexo da EEEM Maria Elizete fona Nunes/Breves

PORTARIA Nº.:223/2022 DE 09/08/2022
Nome: GENESio JorGE dE oliVEira PENa
Matrícula:57209377/1Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:anexo da EEEM Maria Elizete fona Nunes/Breves

PORTARIA Nº.:224/2022 DE 09/08/2022
Nome: roSENildo MalaTo dE SoUZa
Matrícula: Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:anexo da EEEM Maria Elizete fona Nunes/Breves

PORTARIA Nº.:226/2022 DE 10/08/2022
Nome: EdNEUSa dUarTE BraSil
Matrícula:57218323/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Gerson Peres/Breves

PORTARIA Nº.:227/2022 DE 10/08/2022
Nome: EdSoN corrEa cardoSo
Matrícula:5896517/1 Período:28/11/22 à 27/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Gerson Peres/Breves

PORTARIA Nº.:228/2022 DE 10/08/2022
Nome: EVa Maria dUTra da foNSEca
Matrícula:57210210/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Gerson Peres/Breves

PORTARIA Nº.:229/2022 DE 10/08/2022
Nome: JEoVa dE JESUS coUTo
Matrícula:57209446/1 Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Gerson Peres/Breves

PORTARIA Nº.:230/2022 DE 10/08/2022
Nome: lidUiNa GoNÇalVES PiNHEiro
Matrícula:5776076/1 Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Gerson Peres/Breves

PORTARIA Nº.:231/2022 DE 10/08/2022
Nome: liliaN Maria NoGUEira fErNaNdES
Matrícula:57209448/1 Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Gerson Peres/Breves

PORTARIA Nº.:232/2022 DE 10/08/2022
Nome: Maria dE faTiMa loPES GoES
Matrícula:6311512/1 Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Gerson Peres/Breves

PORTARIA Nº.:158/2022 DE 17/08/2022
Nome: fraNcEliNE SaNToS fErrEira
Matrícula:57208454/1 Período:14/11/22 à 28/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Jose lorenço/Breu Branco

PORTARIA Nº.:8851/2022 DE 06/10/2022
Nome: SElMa ViaNa rocHa PENa
Matrícula:5453747/3 Período:29/11/22 à 12/01/23Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

PORTARIA Nº.:8753/2022 DE 06/10/2022
Nome: NElcilY do Socorro NaSciMENTo GaMa
Matrícula:57215747/1 Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

PORTARIA Nº.:8854/2022 DE 06/10/2022
Nome: MarcElo doUGlaS coSTa fUrTado
Matrícula:57212826/1 Período:24/10/22 à 07/11/22Exercício:2021
Unidade:departamento de administração de Pessoal/Belém

PORTARIA Nº.:8853/2022 DE 06/10/2022
Nome: GEdEoN TaVarES diaS
Matrícula:182583/1 Período:21/12/22 à 19/01/23Exercício:2021
Unidade:divisão de Transporte/Belém

PORTARIA Nº.:8852/2022 DE 06/10/2022
Nome: lUcia fErrEira da SilVa
Matrícula:241750/1 Período:16/11/22 à 15/12/22Exercício:2019
Unidade:assessoria Juridica/Belém

PORTARIA Nº.:8796/2022 DE 05/10/2022
Nome:aUrEa aNdrEZZa SilVa doS SaNToS
Matrícula:57208603/1Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Poranga Juca/icoaraci

PORTARIA Nº.:8797/2022 DE 05/10/2022
Nome:WaNY MarcElE coSTa GoES diaS
Matrícula:5901723/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Poranga Juca/icoaraci

PORTARIA Nº.:8798/2022 DE 05/10/2022
Nome:dUcilENE dE caSTro PENHa
Matrícula:57209469/1Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf.rainha dos corações/Belém

PORTARIA Nº.:8799/2022 DE 05/10/2022
Nome:alEXaNdrE BoTElHo dE MElo
Matrícula:5906033/1Período:01/12/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EEEf.rainha dos corações/Belém

PORTARIA Nº.:8800/2022 DE 05/10/2022
Nome:JoSÉ Maria doS SaNToS MElo
Matrícula:307025/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:Erc.Paula francinetti/Belém

PORTARIA Nº.:8801/2022 DE 05/10/2022
Nome:iriS dE SoUSa BarroS da SilVa
Matrícula:5901626/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2020
Unidade:Erc.Paula francinetti/Belém

PORTARIA Nº.:8802/2022 DE 05/10/2022
Nome:EdilENE fraNÇa liMa
Matrícula:57211084/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Novo Horizonte/ananindeua

PORTARIA Nº.:8803/2022 DE 05/10/2022
Nome:SiMoNE fErrEira raiol lEal
Matrícula:57210130/1Período:12/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Novo Horizonte/ananindeua

PORTARIA Nº.:8804/2022 DE 05/10/2022
Nome:JoÃo roBErTo loPES da SilVa
Matrícula:57208496/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Novo Horizonte/ananindeua

PORTARIA Nº.:8805/2022 DE 05/10/2022
Nome:KriSTHiaNNE da coSTa MoUrÃo corrEa
Matrícula:57208872/1Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2021
Unidade:EE.caldeira castelo Branco/Belém

PORTARIA Nº.:8806/2022 DE 05/10/2022
Nome:oSValdo da SilVa riBEiro
Matrícula:469297/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.caldeira castelo Branco/Belém

PORTARIA Nº.:8807/2022 DE 05/10/2022
Nome:JorGE afoNSo VEiGa caSTro
Matrícula:54191106/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:UT.Yolanda Martins/Belém

PORTARIA Nº.:8808/2022 DE 05/10/2022
Nome:EMaNUEllE rodriGUES SilVa doS SaNToS
Matrícula:57190575/2Período:15/12/22 à 13/01/23Exercício:2022
Unidade:UT.Yolanda Martins/Belém

PORTARIA Nº.:8809/2022 DE 05/10/2022
Nome:BiaNora olMira coElHo doS SaNToS
Matrícula:5506662/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:c.de Educ.de Jov.e adul Prof.luiz octavio Per/Belém

PORTARIA Nº.:8810/2022 DE 05/10/2022
Nome:PEdriNa do Socorro MUNiZ da SilVa
Matrícula:57209971/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2021
Unidade:c.de Educ.de Jov.e adul Prof.luiz octavio Per/Belém

PORTARIA Nº.:8811/2022 DE 05/10/2022
Nome:carloS BErTiNo caldaS lUcENa
Matrícula:57210390/1Período:12/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.José alves Maia/Belém

PORTARIA Nº.:8812/2022 DE 05/10/2022
Nome:liNdaNor SoarES riBEiro dE aZEVEdo
Matrícula:57208968/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Walter Bezerra fakcão/ananindeua
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PORTARIA Nº.:8737/2022 DE 04/10/2022
Nome: NaYENE SoUSa dE oliVEira
Matrícula:57208569/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Mateus do carmo/Belém

PORTARIA Nº.:8738/2022 DE 04/10/2022
Nome: MarcElo fErrEira doS SaNToS
Matrícula:57208932/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Santa Barbara/Belém

PORTARIA Nº.:8739/2022 DE 04/10/2022
Nome: aNa claUdia doS SaNToS rodriGUES MaToS
Matrícula:5901066/1 Período:20/11/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf assoc dos Morad do Jardim res Jaderlar/Belém

PORTARIA Nº.:8740/2022 DE 04/10/2022
Nome: MicHEli caTariNa rodriGUES fUrTado BEZErra
Matrícula:57188409/2 Período:03/11/22 à 17/12/22Exercício:2021
Unidade:EE augusto Montenegro/Belém

PORTARIA Nº.:8741/2022 DE 04/10/2022
Nome: roSilEia dE faTiMa PalHETa MaToS MarTiNS
Matrícula:5628300/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Padre Marcos/Belém

PORTARIA Nº.:8742/2022 DE 04/10/2022
Nome: Maria do cEU rocHa da SilVa
Matrícula:5890934/1 Período:03/11/22 à 02/12/22Exercício:2021
Unidade:EE frei daniel/Belém

PORTARIA Nº.:533/2022 DE 18/08/2022
Nome: aNa NErY NoGUEira da SilVa
Matrícula:57208904/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE aluizio lopes Martins/Santarem

PORTARIA Nº.:182/2022 DE 17/08/2022
Nome: Maria SalETE ViEira SalES
Matrícula:458562/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Melvin Jones/Uruara

PORTARIA Nº.:183/2022 DE 18/08/2022
Nome: SilVaNa riBEiro
Matrícula:5896576/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade: EEEM Melvin Jones/Uruara

PORTARIA Nº.:217/2022 DE 09/08/2022
Nome: dioNlENo GoNÇalVES dEMES
Matrícula:57209432/1 Período:22/11/22 à 05/01/23Exercício:2022
Unidade:13 UrE/Breves

PORTARIA Nº.:218/2022 DE 09/08/2022
Nome: EliaS BarrEiroS BElTra
Matrícula:5294746/1 Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:13 UrE/Breves

PORTARIA Nº.:219/2022 DE 09/08/2022
Nome: EliZiEl alVES MElo
Matrícula:57209342/1 Período:22/11/22 à 05/01/23Exercício:2022
Unidade:13 UrE/Breves

PORTARIA Nº.:221/2022 DE 09/08/2022
Nome: caSSia Marilia araUJo da SilVa
Matrícula:57209455/1 Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:anexo da EEEM Maria Elizete fona Nunes/Breves

PORTARIA Nº.:222/2022 DE 09/08/2022
Nome: GEdiElSoN fErrEira da crUZ
Matrícula:5902491/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:anexo da EEEM Maria Elizete fona Nunes/Breves

PORTARIA Nº.:223/2022 DE 09/08/2022
Nome: GENESio JorGE dE oliVEira PENa
Matrícula:57209377/1Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:anexo da EEEM Maria Elizete fona Nunes/Breves

PORTARIA Nº.:224/2022 DE 09/08/2022
Nome: roSENildo MalaTo dE SoUZa
Matrícula: Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:anexo da EEEM Maria Elizete fona Nunes/Breves

PORTARIA Nº.:226/2022 DE 10/08/2022
Nome: EdNEUSa dUarTE BraSil
Matrícula:57218323/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Gerson Peres/Breves

PORTARIA Nº.:227/2022 DE 10/08/2022
Nome: EdSoN corrEa cardoSo
Matrícula:5896517/1 Período:28/11/22 à 27/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Gerson Peres/Breves

PORTARIA Nº.:228/2022 DE 10/08/2022
Nome: EVa Maria dUTra da foNSEca
Matrícula:57210210/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Gerson Peres/Breves

PORTARIA Nº.:229/2022 DE 10/08/2022
Nome: JEoVa dE JESUS coUTo
Matrícula:57209446/1 Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Gerson Peres/Breves

PORTARIA Nº.:230/2022 DE 10/08/2022
Nome: lidUiNa GoNÇalVES PiNHEiro
Matrícula:5776076/1 Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Gerson Peres/Breves

PORTARIA Nº.:231/2022 DE 10/08/2022
Nome: liliaN Maria NoGUEira fErNaNdES
Matrícula:57209448/1 Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Gerson Peres/Breves

PORTARIA Nº.:232/2022 DE 10/08/2022
Nome: Maria dE faTiMa loPES GoES
Matrícula:6311512/1 Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Gerson Peres/Breves

PORTARIA Nº.:158/2022 DE 17/08/2022
Nome: fraNcEliNE SaNToS fErrEira
Matrícula:57208454/1 Período:14/11/22 à 28/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Jose lorenço/Breu Branco

PORTARIA Nº.:8851/2022 DE 06/10/2022
Nome: SElMa ViaNa rocHa PENa
Matrícula:5453747/3 Período:29/11/22 à 12/01/23Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

PORTARIA Nº.:8753/2022 DE 06/10/2022
Nome: NElcilY do Socorro NaSciMENTo GaMa
Matrícula:57215747/1 Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

PORTARIA Nº.:8854/2022 DE 06/10/2022
Nome: MarcElo doUGlaS coSTa fUrTado
Matrícula:57212826/1 Período:24/10/22 à 07/11/22Exercício:2021
Unidade:departamento de administração de Pessoal/Belém

PORTARIA Nº.:8853/2022 DE 06/10/2022
Nome: GEdEoN TaVarES diaS
Matrícula:182583/1 Período:21/12/22 à 19/01/23Exercício:2021
Unidade:divisão de Transporte/Belém

PORTARIA Nº.:8852/2022 DE 06/10/2022
Nome: lUcia fErrEira da SilVa
Matrícula:241750/1 Período:16/11/22 à 15/12/22Exercício:2019
Unidade:assessoria Juridica/Belém

PORTARIA Nº.:8796/2022 DE 05/10/2022
Nome:aUrEa aNdrEZZa SilVa doS SaNToS
Matrícula:57208603/1Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Poranga Juca/icoaraci

PORTARIA Nº.:8797/2022 DE 05/10/2022
Nome:WaNY MarcElE coSTa GoES diaS
Matrícula:5901723/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Poranga Juca/icoaraci

PORTARIA Nº.:8798/2022 DE 05/10/2022
Nome:dUcilENE dE caSTro PENHa
Matrícula:57209469/1Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf.rainha dos corações/Belém

PORTARIA Nº.:8799/2022 DE 05/10/2022
Nome:alEXaNdrE BoTElHo dE MElo
Matrícula:5906033/1Período:01/12/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EEEf.rainha dos corações/Belém

PORTARIA Nº.:8800/2022 DE 05/10/2022
Nome:JoSÉ Maria doS SaNToS MElo
Matrícula:307025/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:Erc.Paula francinetti/Belém

PORTARIA Nº.:8801/2022 DE 05/10/2022
Nome:iriS dE SoUSa BarroS da SilVa
Matrícula:5901626/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2020
Unidade:Erc.Paula francinetti/Belém

PORTARIA Nº.:8802/2022 DE 05/10/2022
Nome:EdilENE fraNÇa liMa
Matrícula:57211084/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Novo Horizonte/ananindeua

PORTARIA Nº.:8803/2022 DE 05/10/2022
Nome:SiMoNE fErrEira raiol lEal
Matrícula:57210130/1Período:12/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Novo Horizonte/ananindeua

PORTARIA Nº.:8804/2022 DE 05/10/2022
Nome:JoÃo roBErTo loPES da SilVa
Matrícula:57208496/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Novo Horizonte/ananindeua

PORTARIA Nº.:8805/2022 DE 05/10/2022
Nome:KriSTHiaNNE da coSTa MoUrÃo corrEa
Matrícula:57208872/1Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2021
Unidade:EE.caldeira castelo Branco/Belém

PORTARIA Nº.:8806/2022 DE 05/10/2022
Nome:oSValdo da SilVa riBEiro
Matrícula:469297/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.caldeira castelo Branco/Belém

PORTARIA Nº.:8807/2022 DE 05/10/2022
Nome:JorGE afoNSo VEiGa caSTro
Matrícula:54191106/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:UT.Yolanda Martins/Belém

PORTARIA Nº.:8808/2022 DE 05/10/2022
Nome:EMaNUEllE rodriGUES SilVa doS SaNToS
Matrícula:57190575/2Período:15/12/22 à 13/01/23Exercício:2022
Unidade:UT.Yolanda Martins/Belém

PORTARIA Nº.:8809/2022 DE 05/10/2022
Nome:BiaNora olMira coElHo doS SaNToS
Matrícula:5506662/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:c.de Educ.de Jov.e adul Prof.luiz octavio Per/Belém

PORTARIA Nº.:8810/2022 DE 05/10/2022
Nome:PEdriNa do Socorro MUNiZ da SilVa
Matrícula:57209971/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2021
Unidade:c.de Educ.de Jov.e adul Prof.luiz octavio Per/Belém

PORTARIA Nº.:8811/2022 DE 05/10/2022
Nome:carloS BErTiNo caldaS lUcENa
Matrícula:57210390/1Período:12/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.José alves Maia/Belém

PORTARIA Nº.:8812/2022 DE 05/10/2022
Nome:liNdaNor SoarES riBEiro dE aZEVEdo
Matrícula:57208968/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Walter Bezerra fakcão/ananindeua
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PORTARIA Nº.:8813/2022 DE 05/10/2022
Nome:JorGE oScar JardiM dE liMa
Matrícula:759970/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Waldemar ribeiro/Belém

PORTARIA Nº.:8814/2022 DE 05/10/2022
Nome:JoSiaNE dE NaZarE fErrEira PErEira
Matrícula:57201867/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pitagoras/ananindeua

PORTARIA Nº.:8815/2022 DE 05/10/2022
Nome:aNa SilVia alVES GoMES
Matrícula:57208952/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.José Bonifácio/Belém

PORTARIA Nº.:8816/2022 DE 05/10/2022
Nome:aNdrEia MariaNa SilVa dE oliVEira
Matrícula:5896249/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:Erc.lourenço filho/Belém

PORTARIA Nº.:8817/2022 DE 05/10/2022
Nome:EliaNa dioGo dE oliVEira MoUra
Matrícula:5466989/2Período:13/12/22 à 26/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rui Barbosa/Belém

PORTARIA Nº.:8818/2022 DE 05/10/2022
Nome:alZira carValHo fUrTado
Matrícula:54186739/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.lauro Sodre/Belém

PORTARIA Nº.:8819/2022 DE 05/10/2022
Nome:NaZarENo daS GraÇaS dE JESUS da SilVa liMa
Matrícula:316447/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.centro comun.de Vila Esperança/ananindeua

PORTARIA Nº.:8820/2022 DE 05/10/2022
Nome:dioNETE aVElar MorEira
Matrícula:57233948/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.regina coeli Souza Silva/ananindeua

PORTARIA Nº.:8821/2022 DE 05/10/2022
Nome:dEYSE SoarES SaldaNHa MoUra
Matrícula:57209123/1Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2021
Unidade:EEEM.dr.José Marcio ayres/icoaraci

PORTARIA Nº.:8822/2022 DE 05/10/2022
Nome:WaldilENE do Socorro PErEira loPES
Matrícula:5803462/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf.raymundo Vera cruz/ananideua

PORTARIA Nº.:8823/2022 DE 05/10/2022
Nome:Tila Maria raiMUNda aNJoS dE SoUZa riBEiro
Matrícula:57212617/1Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEMf.rui Barbosa/Belém

PORTARIA Nº.:8824/2022 DE 05/10/2022
Nome:MarilENa GUiMarÃES liMa
Matrícula:5653533/2Período:12/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Visconde de Souza franco/Belém

PORTARIA Nº.:380/2022 DE 04/07/2022
Nome:EdilEUZa dE aViZ cUNHa
Matrícula:57208109/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.lameira Bittencourt/castanhal

PORTARIA Nº.:313/2022 DE 04/07/2022
Nome:SoNia GoMES da SilVa
Matrícula:57209696/1Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.frei Miguel Bulhões/São Miguel do Guama

PORTARIA Nº.:210/2022 DE 04/07/2022
Nome:ViViaNE do Socorro cHaGaS SaNToS
Matrícula:57209801/1Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf.Jupiter Maia/curuça

PORTARIA Nº.:294/2022 DE 04/07/2022
Nome:ViViaN dE liMa caBral
Matrícula:57208418/1Período:02/12/22 à 15/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf.Mª Hyluisa Pinto ferreira/curuça

PORTARIA Nº.:303/2022 DE 04/07/2022
Nome:NaZarENo PErEira cordoVil
Matrícula:57217845/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Mª Hyluisa Pinto ferreira/curuça

PORTARIA Nº.:262/2022 DE 04/07/2022
Nome:Maria roZiclEia da TriNdadE oliVEira
Matrícula:57209776/1Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Elcione Therezinha Z.Barbalho/castanhal

PORTARIA Nº.:282/2022 DE 04/07/2022
Nome:MariNaldo dE JESUS BaTiSTa doS rEiS
Matrícula:57209635/1Período:30/12/22 à 28/01/23Exercício:2022
Unidade:EEE.irmã carla Giussani/São Miguel do Guama

PORTARIA Nº.:372/2022 DE 04/07/2022
Nome:PaUlo roBErTo da SilVa PaUla
Matrícula:57209809/1Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.lameira Bittencourt/castanhal

PORTARIA Nº.:358/2022 DE 04/07/2022
Nome:ElEiUZa oliVEira coSTa
Matrícula:57209740/1Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.lameira Bittencourt/castanhal

PORTARIA Nº.:354/2022 DE 04/07/2022
Nome:JoSÉ EVaNdro da SilVa daNTaS
Matrícula:368563/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.lameira Bittencourt/castanhal

PORTARIA Nº.:387/2022 DE 04/07/2022
Nome:Maria oNicE ESTEVES
Matrícula:57208166/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.lameira Bittencourt/castanhal

PORTARIA Nº.:352/2022 DE 04/07/2022
Nome:HUGo carValHo liMa JUNior
Matrícula:57209688/1Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.lameira Bittencourt/castanhal

PORTARIA Nº.:383/2022 DE 04/07/2022
Nome:lUcia dE faTiMa rEiS MarTiNS
Matrícula:57208123/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.lameira Bittencourt/castanhal

PORTARIA Nº.:930/2022 DE 04/07/2022
Nome:rEGiNaldo SilVa E SoUSa
Matrícula:57209752/1Período:22/12/22 à 20/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe.Salvador Traccaiolli/castanhal

PORTARIA Nº.:946/2022 DE 04/07/2022
Nome:GEoVaNE alMEida do NaSciMENTo
Matrícula:57210553/1Período:30/12/22 à 28/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM,dr. Maroja Neto/São domingos do capim

PORTARIA Nº.:949/2022 DE 04/07/2022
Nome:roSiclEiSSY oliVEira rEiS
Matrícula:57209976/1Período:02/12/22 à 15/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM,dr. Maroja Neto/São domingos do capim

PORTARIA Nº.:879/2022 DE 04/07/2022
Nome:fraNciSco EdNardo SoUSa dE oliVEira
Matrícula:57209732/1Período:30/12/22 à 28/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Maria das Merces de oliveira conor/castanhal

PORTARIA Nº.:989/2022 DE 04/07/2022
Nome:EdNaldo rodriGo BorGES rodriGUES
Matrícula:57210291/1Período:31/12/22 à 29/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.olinda Veras alves/curuça

PORTARIA Nº.:400/2022 DE 07/07/2022
Nome:NEidE do Socorro BarroSo PaiVa
Matrícula:57209711/1Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Maria de Nazare guimarães Macedo/curuça

PORTARIA Nº.:932/2022 DE 04/07/2022
Nome:roSaNa Maria doS SaNToS alVES
Matrícula:5953166/1Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe.Salvador Traccaiolli/castanhal

PORTARIA Nº.:927/2022 DE 04/07/2022
Nome:MiriaN liMa do NaSciMENTo
Matrícula:367443/3Período:11/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe.Salvador Traccaiolli/castanhal

PORTARIA Nº.:929/2022 DE 04/07/2022
Nome:PaTricia NEGrÃo BarBoSa
Matrícula:57209616/1Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe.Salvador Traccaiolli/castanhal

PORTARIA Nº.:1031/2022 DE 04/07/2022
Nome:claUdia roBErTa MiraNda MoUTiNHo diaS
Matrícula:5896626/1Período:09/12/22 à 22/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Nelson rebelo/Marapanim

PORTARIA Nº.:1033/2022 DE 04/07/2022
Nome:lUciaNE do Socorro MoNTEiro da coSTa
Matrícula:57209777/1Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Nelson rebelo/Marapanim

PORTARIA Nº.:1019/2022 DE 05/07/2022
Nome:adailSoN Garcia BaraTa
Matrícula:57209725/1Período:30/12/22 à 28/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. raimunda Sena da Silva/curuça

PORTARIA Nº.:1025/2022 DE 04/10/2022
Nome:flaVio SaNToS do NaSciMENTo
Matrícula:57209821/1Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. raimunda Sena da Silva/curuça

PORTARIA Nº.:169/2022 DE 01/08/2022
Nome:KilVio ESTEVaM JaciNTo
Matrícula:57210916/1Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2021
Unidade:10 UrE/altamira

PORTARIA Nº.:168/2022 DE 01/08/2023
Nome:JociclEo NErY BaTiSTa
Matrícula:57217413/1Período:04/01/22 à 02/02/23Exercício:2022
Unidade:10 UrE/altamira

PORTARIA Nº.:176/2022 DE 04/08/2022
Nome:aloiSio GoNÇalVES da crUZ
Matrícula:6312101/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Polivalente/altamira

PORTARIA Nº.:8754/2022 DE 04/10/2022
Nome:MariNilda do Socorro da coSTa MoraES
Matrícula:5896374/2Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.José Edmundo Queiroz/Marituba

PORTARIA Nº.:8752/2022 DE 04/10/2022
Nome:cYria dE NaZarE fiGUEirEdo dE aViZ
Matrícula:54192501/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2021
Unidade:EEEf.alice fanjas/Benevides

PORTARIA Nº.:143/2022 DE 04/10/2022
Nome: alda HElENa GUErrEiro dE carValHo
Matrícula:5318823/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EETEPa/oriximina

PORTARIA Nº.:8843/2022 DE 06/10/2022
Nome: aNa carla MaciEl raMoS
Matrícula:57208819/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Jarbas Passarinho (Sousa)Belém

PORTARIA Nº.:8844/2022 DE 06/10/2022
Nome: adriaNo alfrEdo carValHo SaNToS
Matrícula:57209328/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE ruth dos Santos almeida/Belém
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PORTARIA Nº.:8845/2022 DE 06/10/2022
Nome: Marcio roBErTo fEiToSa doS SaNToS
Matrícula:54194151/2 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf São Jeronimo/Belém

PORTARIA Nº.:438/2022 DE 15/07/2022
Nome: fraNciEli SarTUri
Matrícula:5948051/1 Período:20/12/22 à 03/01/23Exercício:2021
Unidade:EETEPa/Santarém

PORTARIA Nº.:1057/2022 DE 30/09/2022
Nome: MarGarETH daS GraÇaS dE caSTro PENa
Matrícula:5902280/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Gonçalo ferreira/curuça

PORTARIA Nº.:469/2022 DE 26/07/2022
Nome:ENio ViaNa dE VaScoNcEloS
Matrícula:57208432/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Tiago ryan/Santarém

PORTARIA Nº.:471/2022 DE 26/07/2022
Nome:Mara rEGiNa XaViEr BElo
Matrícula: 5802938/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Tiago ryan/Santarém

PORTARIA Nº.:472/2022 DE 26/07/2022
Nome:TarSSio BrUNo colarES SilVa
Matrícula:57216178/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Eduardo angelim/aveiro

PORTARIA Nº.:473/2022 DE 26/07/2022
Nome:JaNiSETE alVES ESPiNdola PiNTo
Matrícula:5901558/1 Período:19/12/22 à 01/02/23Exercício:2022
Unidade:EE. Ezeriel Mônico de Matos/Santarém

PORTARIA Nº.:474/2022 DE 27/07/2022
Nome:TaMara GlaUcE da SilVa fErNaNdES
Matrícula:57234226/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EETEPa/Santarém

PORTARIA Nº.:477/2022 DE 28/07/2022
Nome:lÉa fraNciNETE PiNTo da SilVa
Matrícula:57210915/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. frei ambrósio/Santarém

PORTARIA Nº.:461/2022 DE 28/07/2022
Nome:GESiaNE dE oliVEira QUEiroZ
Matrícula:57211317/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:aPaE/Santarém

PORTARIA Nº.:462/2022 DE 28/07/2022
Nome:JoElZila Mara rEGo SaNToS
Matrícula:5734924/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:cEEJa/Santarém

PORTARIA Nº.:459/2022 DE 26/07/2022
Nome:SaNdra Maria PaSSoS MacHado
Matrícula:57204334/3 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. antônio Machado Belo de carvalho/Santarém

PORTARIA Nº.:458/2022 DE 26/07/2022
Nome: clEMErSoN MENEZES rocHa
Matrícula:5896723/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. antônio figueira/Santarém

PORTARIA Nº.:460/2022 DE 28/07/2022
Nome: ElToN da SilVa diNiZ
Matrícula:57211230/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:EE. antônio Machado Belo de carvalho/Santarém

PORTARIA Nº.:464/2022 DE 26/07/2022
Nome:ZEliaNE aMaral BarBoSa rocHa
Matrícula:57234388/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:cEEJa/Santarém

PORTARIA Nº.:465/2022 DE 26/07/2022
Nome: EllEN criSTiaNE SoUSa dE liMa
Matrícula:57208429/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Barão do Tapajós/Santarém

PORTARIA Nº.:466/2022 DE 26/07/2022
Nome:EliENai SoUSa da SilVa BaTiSTa
Matrícula:57210934/1 Período:16/01/23 à 01/03/23Exercício:2022
Unidade:EE. Barão do Tapajós/Santarém

PORTARIA Nº.:467/2022 DE 26/07/2022
Nome:EMErSoN lUiS VEraS doS SaNToS
Matrícula:57211040/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Barão do Tapajós/Santarém

PORTARIA Nº.:423/2022 DE 05/07/2022
Nome: aNTElMara MElo dE SoUSa
Matrícula:5901569/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Waldemar Maués/Santarém

PORTARIA Nº.:794/2022 DE 27/05/2022
Nome:Maria aParEcida MariNHo BarBoSa
Matrícula:5447470/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal

PORTARIA Nº.:541/2022 DE 16/05/2022
Nome: Maria liliaNE do Socorro do carMo
Matrícula:57209841/1 Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. clotilde Pereira/castanhal

PORTARIA Nº.:106/2022 DE 02/03/2022
Nome:aNTÔNio NaTiVidadE rodriGUES
Matrícula:57218203/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Gonçalo ferreira/curuça

PORTARIA Nº.:1045/2022 DE 26/05/2022
Nome: claUdia caliXTo SilVa
Matrícula:57210628/1 Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Paulo cesar rodrigues/castanhal

PORTARIA Nº.:718/2022 DE 16/05/2022
Nome:KEila MicHEllY da SilVa dUarTE
Matrícula:57209893/1 Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. José Salles/castanhal

PORTARIA Nº.:589/2022 DE 08/02/2022
Nome:Maria daS dorES JaQUES caSTro
Matrícula:6306403/3 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. dr. laureno francisco alves de Melo/castanhal

PORTARIA Nº.:190/2022 DE 04/07/2022
Nome:aNTÔNio EdSoN doS SaNToS SilVa
Matrícula:57211307/1 Período:31/12/22 à 29/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profª deusarina da Silva rodrigues/castanhal

PORTARIA Nº.:279/2022 DE 04/07/2022
Nome:Maria do Socorro liMa caMPoS
Matrícula:57209698/1Período:30/12/22 à 28/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. irmã carla Giussani/São Miguel do Guamá

PORTARIA Nº.:273/2022 DE 04/07/2022
Nome:HElToN dE MoUra NUNES
Matrícula:57234454/1 Período:02/12/22 à 15/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. irmã carla Giussani/São Miguel do Guamá

PORTARIA Nº.:310/2022 DE 04/07/2022
Nome: JoSÉ MaUricio liMa araÚJo
Matrícula:57210560/1 Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. frei Miguel de Bulhões/São Miguel do Guamá

PORTARIA Nº.:1049/2022 DE01/07/2022
Nome:ValdEci da SilVa MorEira
Matrícula:57209727/1 Período:30/12/22 à 28/01/23Exercício:2022
Unidade:eeefm. Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal

PORTARIA Nº.:249/2022 DE 04/07/2022
Nome:WENdEl BarBoSa GUEdES
Matrícula:57209864/1 Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. augusto ramos Pinheiro/Terra alta

PORTARIA Nº.:242/2022 DE 04/07/2022
Nome:JoÃo BoSco alVES dE araUJo
Matrícula:57209694/1 Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. augusto ramos Pinheiro/Terra alta

PORTARIA Nº.:238/2022 DE 04/07/2022
Nome:clEociVaNE SoUSa da rocHa
Matrícula:57209890/1 Período:30/12/22 à 28/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. augusto ramos Pinheiro/Terra alta

PORTARIA Nº.:346/2022 DE 04/07/2022
Nome:Maria lUcia dE araUJo aSSUNÇÃo
Matrícula:57208229/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. Profª Vicentina Sodre de araujo/São domingos do capim

PORTARIA Nº.:340/2022 DE 04/07/2022
Nome:EliSaNGEla PaiVa do NaSciMENTo
Matrícula:57234455/1 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. Profª Vicentina Sodre de araujo/São domingos do capim

PORTARIA Nº.:393/2022 DE 04/07/2022
Nome:roBErTa NaTaliNa da PaiXÃo SoUSa
Matrícula:57208167/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM lameira Bittencourt/castanhal

PORTARIA Nº.:347/2022 DE 04/07/2022
Nome:Maria SaNTaNa SoarES PEiXoTo
Matrícula:57208185/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. Profª Vicentina Sodre de araujo/São domingos do capim

PORTARIA Nº.:391/2022 DE 04/07/2022
Nome:PriScila da SilVa E SilVa
Matrícula:57208200/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM lameira Bittencourt/castanhal

PORTARIA Nº.:8827/2022 DE 06/10/2022
Nome:laETE PErEira da SilVa
Matrícula:57211096/1Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. José carlos Batista/ananindeua

PORTARIA Nº.:8828/2022 DE 06/10/2022
Nome:daNiElE lEal MENdoNÇa
Matrícula:55597179/3Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2021
Unidade:EE.Paes de carvalho/Belém

PORTARIA Nº.:8829/2022 DE 06/10/2022
Nome:JoYcE VidiGal fErrY BoTElHo
Matrícula:5272521/2Período:02/12/22 à 15/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.rui Paranatinga Barata/Belém

PORTARIA Nº.:8830/2022 DE 06/10/2022
Nome:rEGiaNE ValEria MorEira MoNTEiro
Matrícula:5/461825Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2021
Unidade:EEE.Tec.de Nível Medio dr.celson Malcher/Belém

PORTARIA Nº.:8831/2022 DE 06/10/2022
Nome:VaNda Gloria daMaScENo
Matrícula:54190921/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.laurindo candido azeitona/ananindeua

PORTARIA Nº.:8832/2022 DE 06/10/2022
Nome:doriVal da SilVa frEiTaS
Matrícula:57214984/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.alm.Guillobel/Belém

PORTARIA Nº.:8833/2022 DE 06/10/2022
Nome:PEdro PaUlo caldaS da SilVa
Matrícula:5949867/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:EE.claudine Gabriel lima da Silva/icoaraci

PORTARIA Nº.:8834/2022 DE 06/10/2022
Nome:SHirlEY oliVEira da coSTa
Matrícula:5635942/3Período:20/12/22 à 02/02/23Exercício:2022
Unidade:EE.Paulo fontetelles de lima/icoaraci
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PORTARIA Nº.:8845/2022 DE 06/10/2022
Nome: Marcio roBErTo fEiToSa doS SaNToS
Matrícula:54194151/2 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf São Jeronimo/Belém

PORTARIA Nº.:438/2022 DE 15/07/2022
Nome: fraNciEli SarTUri
Matrícula:5948051/1 Período:20/12/22 à 03/01/23Exercício:2021
Unidade:EETEPa/Santarém

PORTARIA Nº.:1057/2022 DE 30/09/2022
Nome: MarGarETH daS GraÇaS dE caSTro PENa
Matrícula:5902280/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Gonçalo ferreira/curuça

PORTARIA Nº.:469/2022 DE 26/07/2022
Nome:ENio ViaNa dE VaScoNcEloS
Matrícula:57208432/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Tiago ryan/Santarém

PORTARIA Nº.:471/2022 DE 26/07/2022
Nome:Mara rEGiNa XaViEr BElo
Matrícula: 5802938/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Tiago ryan/Santarém

PORTARIA Nº.:472/2022 DE 26/07/2022
Nome:TarSSio BrUNo colarES SilVa
Matrícula:57216178/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Eduardo angelim/aveiro

PORTARIA Nº.:473/2022 DE 26/07/2022
Nome:JaNiSETE alVES ESPiNdola PiNTo
Matrícula:5901558/1 Período:19/12/22 à 01/02/23Exercício:2022
Unidade:EE. Ezeriel Mônico de Matos/Santarém

PORTARIA Nº.:474/2022 DE 27/07/2022
Nome:TaMara GlaUcE da SilVa fErNaNdES
Matrícula:57234226/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EETEPa/Santarém

PORTARIA Nº.:477/2022 DE 28/07/2022
Nome:lÉa fraNciNETE PiNTo da SilVa
Matrícula:57210915/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. frei ambrósio/Santarém

PORTARIA Nº.:461/2022 DE 28/07/2022
Nome:GESiaNE dE oliVEira QUEiroZ
Matrícula:57211317/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:aPaE/Santarém

PORTARIA Nº.:462/2022 DE 28/07/2022
Nome:JoElZila Mara rEGo SaNToS
Matrícula:5734924/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:cEEJa/Santarém

PORTARIA Nº.:459/2022 DE 26/07/2022
Nome:SaNdra Maria PaSSoS MacHado
Matrícula:57204334/3 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. antônio Machado Belo de carvalho/Santarém

PORTARIA Nº.:458/2022 DE 26/07/2022
Nome: clEMErSoN MENEZES rocHa
Matrícula:5896723/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. antônio figueira/Santarém

PORTARIA Nº.:460/2022 DE 28/07/2022
Nome: ElToN da SilVa diNiZ
Matrícula:57211230/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:EE. antônio Machado Belo de carvalho/Santarém

PORTARIA Nº.:464/2022 DE 26/07/2022
Nome:ZEliaNE aMaral BarBoSa rocHa
Matrícula:57234388/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:cEEJa/Santarém

PORTARIA Nº.:465/2022 DE 26/07/2022
Nome: EllEN criSTiaNE SoUSa dE liMa
Matrícula:57208429/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Barão do Tapajós/Santarém

PORTARIA Nº.:466/2022 DE 26/07/2022
Nome:EliENai SoUSa da SilVa BaTiSTa
Matrícula:57210934/1 Período:16/01/23 à 01/03/23Exercício:2022
Unidade:EE. Barão do Tapajós/Santarém

PORTARIA Nº.:467/2022 DE 26/07/2022
Nome:EMErSoN lUiS VEraS doS SaNToS
Matrícula:57211040/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Barão do Tapajós/Santarém

PORTARIA Nº.:423/2022 DE 05/07/2022
Nome: aNTElMara MElo dE SoUSa
Matrícula:5901569/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Waldemar Maués/Santarém

PORTARIA Nº.:794/2022 DE 27/05/2022
Nome:Maria aParEcida MariNHo BarBoSa
Matrícula:5447470/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal

PORTARIA Nº.:541/2022 DE 16/05/2022
Nome: Maria liliaNE do Socorro do carMo
Matrícula:57209841/1 Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. clotilde Pereira/castanhal

PORTARIA Nº.:106/2022 DE 02/03/2022
Nome:aNTÔNio NaTiVidadE rodriGUES
Matrícula:57218203/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Gonçalo ferreira/curuça

PORTARIA Nº.:1045/2022 DE 26/05/2022
Nome: claUdia caliXTo SilVa
Matrícula:57210628/1 Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Paulo cesar rodrigues/castanhal

PORTARIA Nº.:718/2022 DE 16/05/2022
Nome:KEila MicHEllY da SilVa dUarTE
Matrícula:57209893/1 Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. José Salles/castanhal

PORTARIA Nº.:589/2022 DE 08/02/2022
Nome:Maria daS dorES JaQUES caSTro
Matrícula:6306403/3 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. dr. laureno francisco alves de Melo/castanhal

PORTARIA Nº.:190/2022 DE 04/07/2022
Nome:aNTÔNio EdSoN doS SaNToS SilVa
Matrícula:57211307/1 Período:31/12/22 à 29/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profª deusarina da Silva rodrigues/castanhal

PORTARIA Nº.:279/2022 DE 04/07/2022
Nome:Maria do Socorro liMa caMPoS
Matrícula:57209698/1Período:30/12/22 à 28/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. irmã carla Giussani/São Miguel do Guamá

PORTARIA Nº.:273/2022 DE 04/07/2022
Nome:HElToN dE MoUra NUNES
Matrícula:57234454/1 Período:02/12/22 à 15/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. irmã carla Giussani/São Miguel do Guamá

PORTARIA Nº.:310/2022 DE 04/07/2022
Nome: JoSÉ MaUricio liMa araÚJo
Matrícula:57210560/1 Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. frei Miguel de Bulhões/São Miguel do Guamá

PORTARIA Nº.:1049/2022 DE01/07/2022
Nome:ValdEci da SilVa MorEira
Matrícula:57209727/1 Período:30/12/22 à 28/01/23Exercício:2022
Unidade:eeefm. Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal

PORTARIA Nº.:249/2022 DE 04/07/2022
Nome:WENdEl BarBoSa GUEdES
Matrícula:57209864/1 Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. augusto ramos Pinheiro/Terra alta

PORTARIA Nº.:242/2022 DE 04/07/2022
Nome:JoÃo BoSco alVES dE araUJo
Matrícula:57209694/1 Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. augusto ramos Pinheiro/Terra alta

PORTARIA Nº.:238/2022 DE 04/07/2022
Nome:clEociVaNE SoUSa da rocHa
Matrícula:57209890/1 Período:30/12/22 à 28/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. augusto ramos Pinheiro/Terra alta

PORTARIA Nº.:346/2022 DE 04/07/2022
Nome:Maria lUcia dE araUJo aSSUNÇÃo
Matrícula:57208229/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. Profª Vicentina Sodre de araujo/São domingos do capim

PORTARIA Nº.:340/2022 DE 04/07/2022
Nome:EliSaNGEla PaiVa do NaSciMENTo
Matrícula:57234455/1 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. Profª Vicentina Sodre de araujo/São domingos do capim

PORTARIA Nº.:393/2022 DE 04/07/2022
Nome:roBErTa NaTaliNa da PaiXÃo SoUSa
Matrícula:57208167/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM lameira Bittencourt/castanhal

PORTARIA Nº.:347/2022 DE 04/07/2022
Nome:Maria SaNTaNa SoarES PEiXoTo
Matrícula:57208185/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. Profª Vicentina Sodre de araujo/São domingos do capim

PORTARIA Nº.:391/2022 DE 04/07/2022
Nome:PriScila da SilVa E SilVa
Matrícula:57208200/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM lameira Bittencourt/castanhal

PORTARIA Nº.:8827/2022 DE 06/10/2022
Nome:laETE PErEira da SilVa
Matrícula:57211096/1Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. José carlos Batista/ananindeua

PORTARIA Nº.:8828/2022 DE 06/10/2022
Nome:daNiElE lEal MENdoNÇa
Matrícula:55597179/3Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2021
Unidade:EE.Paes de carvalho/Belém

PORTARIA Nº.:8829/2022 DE 06/10/2022
Nome:JoYcE VidiGal fErrY BoTElHo
Matrícula:5272521/2Período:02/12/22 à 15/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.rui Paranatinga Barata/Belém

PORTARIA Nº.:8830/2022 DE 06/10/2022
Nome:rEGiaNE ValEria MorEira MoNTEiro
Matrícula:5/461825Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2021
Unidade:EEE.Tec.de Nível Medio dr.celson Malcher/Belém

PORTARIA Nº.:8831/2022 DE 06/10/2022
Nome:VaNda Gloria daMaScENo
Matrícula:54190921/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.laurindo candido azeitona/ananindeua

PORTARIA Nº.:8832/2022 DE 06/10/2022
Nome:doriVal da SilVa frEiTaS
Matrícula:57214984/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.alm.Guillobel/Belém

PORTARIA Nº.:8833/2022 DE 06/10/2022
Nome:PEdro PaUlo caldaS da SilVa
Matrícula:5949867/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:EE.claudine Gabriel lima da Silva/icoaraci

PORTARIA Nº.:8834/2022 DE 06/10/2022
Nome:SHirlEY oliVEira da coSTa
Matrícula:5635942/3Período:20/12/22 à 02/02/23Exercício:2022
Unidade:EE.Paulo fontetelles de lima/icoaraci
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PORTARIA Nº.:8835/2022 DE 06/10/2022
Nome:alcioNE do Socorro SoBriNHo dE SoUZa
Matrícula:57209958/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.lauro Sodre/Belém

PORTARIA Nº.:8836/2022 DE 06/10/2022
Nome:aNa Maria PraTa da SilVa
Matrícula:5787637/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Presidente costa e Silva/Belém

PORTARIA Nº.:8837/2022 DE 06/10/2022
Nome:JoSiclEia corrEa VillacorTE araUJo
Matrícula:57213928/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.Nagib coelho Matni/Belém

PORTARIA Nº.:8838/2022 DE 06/10/2022
Nome:JoÃo SiMPlicio da PaZ
Matrícula:183334/1Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. luiz Nunes direito/ananindeua

PORTARIA Nº.:8839/2022 DE 06/10/2022
Nome:SoNia do Socorro fiGUEirEdo NaSciMENTo
Matrícula:6013287/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. rui Paranatinga Barata/Belém

PORTARIA Nº.:8840/2022 DE 06/10/2022
Nome:SiMoNE cUNHa NaSciMENTo coSTa
Matrícula:57209152/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.raymundo Martins Vianna/Belém

PORTARIA Nº.:8841/2022 DE 06/10/2022
Nome:Maria SUZETE da coNcEiÇÃo rEBElo
Matrícula:332135/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:Unidade Tecnica de Educação Especial/icoaraci

PORTARIA Nº.:8842/2022 DE 06/10/2022
Nome:EdiNEia coSTa fErrira
Matrícula:5941239/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade::Unidade Tecnica de Educação Especial/icoaraci

TORNAR SEM EFEITO
PORTARIA Nº.:8652/2022 DE 04/10/2022

Tornar sem efeito a Portaria Nº 7863/2022 de 08/09/2022, que cedeu para 
a EScola dE GoVErNaNÇa PUBlica do ESTado do Pará, a servidora 
aNdrEia GoNÇalVES dE carValHo,matricula 54185973/5,Tecnico em 
Educação, lotada nesta Secretaria,sem onus para Órgão de origem.

PORTARIA Nº.:8861/2022 DE 06/102022
Tornar sem efeito a Portaria nº 8006/2022 de 13/09/2022, que concedeu 
45 dias de férias, no período de 17/10/2022 à 30/11/2022, a servidora 
EdilENa loUrdES BarroS da SilVa,matricula 315630/1,Professor,lota-
da na assessoria de Planejamento/Belém, referente ao exercício de 2021.

Protocolo: 862329
PORTARIA Nº 225/2022-CPSP

a Secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência que 
lhe foi delegada pela Portaria nº. 008/2021-GS de 21/01/2021, e conside-
rando os autos do processo nº 2022/790735.
rESolVE:
Art. 1º Retificar para 10.06.2022 a data da vacância da função exercida 
pela servidora abaixo relacionada.
1- Geani de freitas Pinheiro – 5939496-1 – Professor
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 06 de outubro de 2022.
Norberto ferreira cardoso Júnior
Secretário adjunto de Gestão de Pessoas, em exercício

Protocolo: 862214
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022-SEDUC

RDC Nº 004/2021-NLIC/SEDUC
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 2021/229466
PROCESSO PAE Nº 2022/1230236

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR GRUPO/LOTE
objeto:contratação de empresa especializada de engenharia para a 
coNSTrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM diVErSoS MUNicÍPioS 
do ESTado do Pará, visando a construção e entrega completa das 
edificações  em  completa conformidade com os projetos fornecidos pela 
Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em perfeito estado de 
condições para funcionamento”.
data da assinatura: 06/10/2022
Vigência: 06/10/2022 a 06/10/2023
Empresa vencedora: coNSTrUTora E TraNSPorTES GoNÇalVES EirEli
cNPJ: 10.173.858/0001-01
Endereço: rua airton Sena, nº 08, Bairro: Beira rio, Tucuruí/Pa, cEP: 
68.464-000
Tel.: (94) 99186-0445
E-mail: construtoratge@outlook.com
representante legal: GEraldo diaS GoNÇalVES, titular, portador da 
carteira de identidade nº 3460581SSP/Pa e cPf nº 628.651.022-20

LOTE/ 
REGIÃO 

PREDOMI
NANTE

QUANTIDADE
EDIFICAÇÕES
MUNICÍPIOS

ITEM MUNICÍPIOS Nº DE 
CRECHES

VALOR POR 
UNIDADE

VALOR GLO-
BAL

loTE 16  
TocaNTiNS 6

71 igarapé-Mirim 1 r$ 2.900.000,00 r$ 
2.900.000,00

72 Baião 1 r$ 2.900.000,00 r$ 
2.900.000,00

73 cametá 1 r$ 2.900.000,00 r$ 
2.900.000,00

74 limoeiro do ajuru 1 r$ 2.900.000,00 r$ 
2.900.000,00

75 Mocajuba 1 r$ 2.900.000,00 r$ 
2.900.000,00

76 oeiras do Pará 1 r$ 2.900.000,00 r$ 2.900.000,00

ToTal da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS r$ 17.400.000,00

foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado e 
Educação

Protocolo: 862347

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

ESTÁGIO PROBATÓRIO/ DOCENTE
Protocolo: 2022/148476

PORTARIA N° 4146/22, DE 05 DE OUTUBRO DE 2022. 
r E S o l V E : HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou 
aProVado(a) no estágio probatório o(a) servidor(a) do corpo docente 
desta instituição de Ensino Superior abaixo discriminado(a), reconhecendo 
aPTo(a), para o exercício do cargo efetivo.

NOME ID. FUNCIONAL CARGO CONCEITO
 lEa Maria GoMES da coSTa  5271967/ 1 ProfESSor adJUNTo  EXcElENTE

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862045
NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO

Protocolo: 2022/1268523
PORTARIA N° 4156/22 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.

r E S o l V E:
NoMEar, HElEN do Socorro SilVa roSa, id. funcional nº 55208214/ 
1, para exercer o cargo em comissão de coordenadora de administração de 
Pessoal, código GEP-daS-011.2, a contar de 01.10.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862046
COMISSÃO

PRORROGAÇÃO DE COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
Protocolo: 2022/759492

PORTARIA N° 4086/22, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022.
r E S o l V E :
art. 1º – ProrroGar, a coMiSSÃo, para apurar os fatos supramenciona-
dos, composta dos seguintes servidores:
PrESidENTE  MaTrÍcUla carGo
ROSÂNGELA LIMA DA SILVA  54190427/ 3  PROFESSOR ASSISTENTE I
MEMBro MaTrÍcUla  carGo
EriKa criSTiNa dE carValHo SilVa PErEira 5964326/1 ProfESSora 
SUBSTiTUTa
JoSÉ roBErTTo ZaffaloN JUNior 54196628/3 ProfESSor adJUNTo
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclu-
sivo no prazo legal, conforme previsto no art. 201, Parágrafo único do rJU, 
a contar da data de publicação da presente portaria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862027
ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DA COMISSÃO CIPAD CENTRAL.

Protocolo: 2022/1282970
PORTARIA N° 4134/22, DE 05 DE OUTUBRO DE 2022.

r E S o l V E :
art. 1º – alTErar a ESTrUTUra e composição da coMiSSÃo iNSTiTU-
CIONAL DE SINDICÂNCIA e PAD - CIPAD CENTRAL, mantendo a estrutura-
ção das ciPads SEToriaiS, da Portaria 081/22 
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art. 2º – dESiGNar, os servidores para compor a coMiSSÃo iNSTiTU-
CIONAL DE SINDICÂNCIA e PAD - CIPAD CENTRAL, para apurar os fatos 
supramencionados, composta dos seguintes servidores;
PrESidENTE  MaTrÍcUla  carGo
WaldEcir PErEira PiNHEiro 54188861/ 2  TÉcNico
MEMBro
cHriSTiaN laUro do coUTo 55588279/2  MoToriSTa
SEcrETária
NarUMi iTai  5954735/1  aGENTE adMiNiSTraTiVo
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862028
ELOGIO

Protocolo: 2022/1264084
PORTARIA N° 4133/22, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022.

aGradEcEr E EloGiar a professora NaTacia da SilVa E SilVa, id. fun-
cional nº 57190313/ 3, cargo em comissão de coordENador dE caMPUS 
dE iNTErioriZaÇÃo, PEla PrESTEZa, dEdicaÇÃo, Eficácia E coM-
ProMiSSo, desempenhado no caMPUS dE caMETá da Universidade do 
Estado do Pará.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862040
HOMOLOGAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO/ DOCENTE

ESTÁGIO PROBATÓRIO/ DOCENTE
Protocolo: 2020/799401

PORTARIA N° 4149/22, DE 05 DE OUTUBRO DE 2022.
r E S o l V E : HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou 
aProVado(a) no estágio probatório o(a) servidor(a) do corpo docente 
desta instituição de Ensino Superior abaixo discriminado(a), reconhecendo 
aPTo(a), para o exercício do cargo efetivo.

NOME ID. FUNCIONAL CARGO CONCEITO

 JoElcilEa dE liMa airES 5446228/ 3  ProfESSor aSSiSTENTE EXcElENTE

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862041
ESTÁGIO PROBATÓRIO/ DOCENTE

Protocolo: 2014/582135
PORTARIA N° 4148/22, DE 05 DE OUTUBRO DE 2022.

r E S o l V E : HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou 
aProVado(a) no estágio probatório o(a) servidor(a) do corpo docente 
desta instituição de Ensino Superior abaixo discriminado(a), reconhecendo 
aPTo(a), para o exercício do cargo efetivo.

NOME ID. FUNCIONAL CARGO CONCEITO
 JoSE aUGUSTo carValHo dE araUJo 5446236/ 2 ProfESSor adJUNTo i EXcElENTE

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862043

.

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

NOMEAÇÃO NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA, 
COM FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL

Protocolo: 2022/1261842 
PORTARIA N°4085/22, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.

NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
NaGiB PoNTEira aBdoN, para exercer o cargo de ProfESSor aUXiliar 
i, na área de conhecimento doENÇaS TroPicaiS E doENÇaS iNfEccio-
SaS na fUNdaÇÃo EdUcacioNal do ESTado do Pará - fEP, a contar de 
02.08.1989, para fins de regularização funcional, permanecendo a conti-
nuidade do vínculo inicial registrado em cTPS.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862023

.

.

LICENÇA PRÊMIO
.

LICENÇA PRÊMIO
Protocolo: 2022/1108345 

PORTARIA N° 4132/22, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) SaBriNa coSTa MoNTEiro, id. funcional 
nº57202696/ 1, na função de aUXiliar dE laBoraTorio, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii , goze de 30(trinta) 
dias restantes de licença Prêmio, concedido pela Portaria nº 2566, de 
21.06.2022, referente ao triênio de 05.08.2008 a 04.08.2011, no período 
de 03.10.2022 a 01.11.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862033

LICENÇA PRÊMIO
Protocolo: 2022/1012870

PORTARIA N° 4131/22, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) TaiSSa alEXaNdriNa SaNToS NUNES, 
id. funcional nº 54189965/ 2, na função de TEcNico B, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii , goze de 30(trinta) 
dias restantes de licença Prêmio, concedido pela Portaria nº 3801, de 
10.12.2018, referente ao triênio de 28.07.2014 a 27.07.2017, no período 
de 07.11.2022 a 06.12.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862034

.

.

LICENÇA MATERNIDADE
.

LICENÇA MATERNIDADE
Protocolo: 2022/1258115

PORTARIA N° 4120/22, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022.
r E S o l V E: coNcEdEr a servidora MiKaElE fErrEira PErEira, id. 
funcional nº 5959979/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo a, lotada na 
caMPUS dE MaraBá, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade, 
no período de 22.09.2022 a 20.03.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862029

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR
Protocolo: 2022/1287404

PORTARIA N° 4150/22, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.
dESiGNar o servidor carloS JoSE caPEla BiSPo, id. funcional nº 
57233040/ 1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, para responder pela Vi-
ce-reitoria da UEPa, código, GEP-daS 011.6, em substituição a titular, no 
período de 07/10 a 18/10/2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862022

.

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA  DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO: 2022/1232755
Nº DA DISPENSA:  59/2022

daTa da aSSiNaTUra: 06/10/2022
ParTES/ coNTraTada: c. B. BorGES rEPrESENTaÇÃo lTda
cNPJ: 29.466.322/0001-02
oBJETo: aquisição de material de consumo, para apoio de projetos de 
pesquisa individuais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e finan-
ceira faPESPa/UEPa n.º 002/2016, para apoio de Projetos de Pesquisa que 
fomentem a melhoria da infraestrutura de pesquisa nos campi da Universi-
dade do Estado do Pará/ UEPa, por meio do Edital n.º 043/2016 Programa 
de Desenvolvimento Técnico Científico Sustentável
ENdErEÇo: Travessa WE 37, 11, letra a, Sala B, cidade Nova, cEP: 
67.133-295, ananindeua/Pa.
Valor: r$ 6.778,00 (Seis mil, setecentos e setenta e oito reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 78201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 0301006579
ElEMENTo da dESPESa: 339030
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE PROCESSO 
LICITATÓRIO

o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da c. B. BorGES rEPrESENTaÇÃo lTda para aquisição de 
material de consumo, para apoio de projetos de pesquisa individuais, apro-
vados no Termo de cooperação Técnica e financeira faPESPa/UEPa n.º 
002/2016, para apoio de Projetos de Pesquisa que fomentem a melhoria da 
infraestrutura de pesquisa nos campi da Universidade do Estado do Pará/ 
UEPa, por meio do Edital n.º 043/2016 Programa de desenvolvimento Téc-
nico Científico Sustentável, conforme especificações constantes do Termo 
de referência, a ser realizado no município de Belém/Pa e com fundamen-
to legal no art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 06 de outubro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 861771
TERMO DE DISPENSA  DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO: 2020/996640
Nº DA DISPENSA:  58/2022

daTa da aSSiNaTUra: 06/10/2022
ParTES/ coNTraTada: SErrÃo & GoMES coMÉrcio lTda
cNPJ: 18.711.819/0001-22
oBJETo: aquisição de material de consumo para ser utilizado na instru-
mentação das aulas práticas do curso de Biomedicina da Universidade do 
Estado do Pará.
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art. 2º – dESiGNar, os servidores para compor a coMiSSÃo iNSTiTU-
CIONAL DE SINDICÂNCIA e PAD - CIPAD CENTRAL, para apurar os fatos 
supramencionados, composta dos seguintes servidores;
PrESidENTE  MaTrÍcUla  carGo
WaldEcir PErEira PiNHEiro 54188861/ 2  TÉcNico
MEMBro
cHriSTiaN laUro do coUTo 55588279/2  MoToriSTa
SEcrETária
NarUMi iTai  5954735/1  aGENTE adMiNiSTraTiVo
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862028
ELOGIO

Protocolo: 2022/1264084
PORTARIA N° 4133/22, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022.

aGradEcEr E EloGiar a professora NaTacia da SilVa E SilVa, id. fun-
cional nº 57190313/ 3, cargo em comissão de coordENador dE caMPUS 
dE iNTErioriZaÇÃo, PEla PrESTEZa, dEdicaÇÃo, Eficácia E coM-
ProMiSSo, desempenhado no caMPUS dE caMETá da Universidade do 
Estado do Pará.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862040
HOMOLOGAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO/ DOCENTE

ESTÁGIO PROBATÓRIO/ DOCENTE
Protocolo: 2020/799401

PORTARIA N° 4149/22, DE 05 DE OUTUBRO DE 2022.
r E S o l V E : HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou 
aProVado(a) no estágio probatório o(a) servidor(a) do corpo docente 
desta instituição de Ensino Superior abaixo discriminado(a), reconhecendo 
aPTo(a), para o exercício do cargo efetivo.

NOME ID. FUNCIONAL CARGO CONCEITO

 JoElcilEa dE liMa airES 5446228/ 3  ProfESSor aSSiSTENTE EXcElENTE

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862041
ESTÁGIO PROBATÓRIO/ DOCENTE

Protocolo: 2014/582135
PORTARIA N° 4148/22, DE 05 DE OUTUBRO DE 2022.

r E S o l V E : HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou 
aProVado(a) no estágio probatório o(a) servidor(a) do corpo docente 
desta instituição de Ensino Superior abaixo discriminado(a), reconhecendo 
aPTo(a), para o exercício do cargo efetivo.

NOME ID. FUNCIONAL CARGO CONCEITO
 JoSE aUGUSTo carValHo dE araUJo 5446236/ 2 ProfESSor adJUNTo i EXcElENTE

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862043

.

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

NOMEAÇÃO NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA, 
COM FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL

Protocolo: 2022/1261842 
PORTARIA N°4085/22, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.

NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
NaGiB PoNTEira aBdoN, para exercer o cargo de ProfESSor aUXiliar 
i, na área de conhecimento doENÇaS TroPicaiS E doENÇaS iNfEccio-
SaS na fUNdaÇÃo EdUcacioNal do ESTado do Pará - fEP, a contar de 
02.08.1989, para fins de regularização funcional, permanecendo a conti-
nuidade do vínculo inicial registrado em cTPS.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862023

.

.

LICENÇA PRÊMIO
.

LICENÇA PRÊMIO
Protocolo: 2022/1108345 

PORTARIA N° 4132/22, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) SaBriNa coSTa MoNTEiro, id. funcional 
nº57202696/ 1, na função de aUXiliar dE laBoraTorio, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii , goze de 30(trinta) 
dias restantes de licença Prêmio, concedido pela Portaria nº 2566, de 
21.06.2022, referente ao triênio de 05.08.2008 a 04.08.2011, no período 
de 03.10.2022 a 01.11.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862033

LICENÇA PRÊMIO
Protocolo: 2022/1012870

PORTARIA N° 4131/22, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) TaiSSa alEXaNdriNa SaNToS NUNES, 
id. funcional nº 54189965/ 2, na função de TEcNico B, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii , goze de 30(trinta) 
dias restantes de licença Prêmio, concedido pela Portaria nº 3801, de 
10.12.2018, referente ao triênio de 28.07.2014 a 27.07.2017, no período 
de 07.11.2022 a 06.12.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862034

.

.

LICENÇA MATERNIDADE
.

LICENÇA MATERNIDADE
Protocolo: 2022/1258115

PORTARIA N° 4120/22, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022.
r E S o l V E: coNcEdEr a servidora MiKaElE fErrEira PErEira, id. 
funcional nº 5959979/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo a, lotada na 
caMPUS dE MaraBá, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade, 
no período de 22.09.2022 a 20.03.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862029

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR
Protocolo: 2022/1287404

PORTARIA N° 4150/22, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.
dESiGNar o servidor carloS JoSE caPEla BiSPo, id. funcional nº 
57233040/ 1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, para responder pela Vi-
ce-reitoria da UEPa, código, GEP-daS 011.6, em substituição a titular, no 
período de 07/10 a 18/10/2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 862022

.

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA  DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO: 2022/1232755
Nº DA DISPENSA:  59/2022

daTa da aSSiNaTUra: 06/10/2022
ParTES/ coNTraTada: c. B. BorGES rEPrESENTaÇÃo lTda
cNPJ: 29.466.322/0001-02
oBJETo: aquisição de material de consumo, para apoio de projetos de 
pesquisa individuais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e finan-
ceira faPESPa/UEPa n.º 002/2016, para apoio de Projetos de Pesquisa que 
fomentem a melhoria da infraestrutura de pesquisa nos campi da Universi-
dade do Estado do Pará/ UEPa, por meio do Edital n.º 043/2016 Programa 
de Desenvolvimento Técnico Científico Sustentável
ENdErEÇo: Travessa WE 37, 11, letra a, Sala B, cidade Nova, cEP: 
67.133-295, ananindeua/Pa.
Valor: r$ 6.778,00 (Seis mil, setecentos e setenta e oito reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 78201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 0301006579
ElEMENTo da dESPESa: 339030
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE PROCESSO 
LICITATÓRIO

o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da c. B. BorGES rEPrESENTaÇÃo lTda para aquisição de 
material de consumo, para apoio de projetos de pesquisa individuais, apro-
vados no Termo de cooperação Técnica e financeira faPESPa/UEPa n.º 
002/2016, para apoio de Projetos de Pesquisa que fomentem a melhoria da 
infraestrutura de pesquisa nos campi da Universidade do Estado do Pará/ 
UEPa, por meio do Edital n.º 043/2016 Programa de desenvolvimento Téc-
nico Científico Sustentável, conforme especificações constantes do Termo 
de referência, a ser realizado no município de Belém/Pa e com fundamen-
to legal no art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 06 de outubro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 861771
TERMO DE DISPENSA  DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO: 2020/996640
Nº DA DISPENSA:  58/2022

daTa da aSSiNaTUra: 06/10/2022
ParTES/ coNTraTada: SErrÃo & GoMES coMÉrcio lTda
cNPJ: 18.711.819/0001-22
oBJETo: aquisição de material de consumo para ser utilizado na instru-
mentação das aulas práticas do curso de Biomedicina da Universidade do 
Estado do Pará.
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ENdErEÇo: Passagem São José, 221, Sala 01, Marco, cEP: 66.095-570, 
Belém/Pa.
Valor: r$ 14.992,42 (Quatorze mil, novecentos e noventa e dois reais e 
quarenta e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.12.364.1506.8870
foNTE dE rEcUrSo: 0102
ElEMENTo da dESPESa: 339030
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, V da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE PROCESSO 
LICITATÓRIO

o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da SErrÃo & GoMES coMÉrcio lTda para aquisição de ma-
terial de consumo para ser utilizados na instrumentação das aulas práticas 
do curso de Biomedicina da Universidade do Estado do Pará, conforme es-
pecificações constantes do Termo de Referência, a ser realizado no municí-
pio de Belém/Pa e com fundamento legal no art. 24, V da lei nº 8.666/93.
Belém, 06 de outubro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 861769

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

SUPRIMENTO DE FUNDOS
PORTARIA N° 4151/2022, DE 06 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: SidNEY doS rEiS fariaS
Matrícula funcional: 57209293/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00

PORTARIA N° 4153/2022, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aUXiliar dE SErVico c
Nome: loidE fErrEira da SilVa
Matrícula funcional: 5093899/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 3.000,00
339039_ r$ 1.000,00

PORTARIA N° 4154/2022, DE 06 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: TEc. dE coNTaBilidadE a
Nome: EdNEE Maria dE oliVEira VEraS
Matrícula funcional: 3185559/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,0
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 862024
SUPRIMENTO DE FUNDOS

PORTARIA N° 4152/2022, DE 06 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 caMPUS
Nome: MiriaN roSa PErEira
Matrícula funcional: 57230001/ 4
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 862021

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DO EDITAL Nº 103 /2022 – UEPA
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIO-

NAL E EM ÁREA PROFISSIONAL EM SAÚDE – 2023
a Universidade do Estado do Pará - UEPa e Hospitais associados – funda-
ção Hospital de clínicas Gaspar Vianna; Hospital Metropolitano de Urgência 
e Emergência; Hospital ophir loyola, fundação Santa casa de Misericórdia 
do Pará; Hospital regional do Baixo amazonas dr. Waldemar Penna – San-
tarém, fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará e Secre-
taria Municipal de Saúde de Bragança (SEMUSB), através da comissão de 
Residência Multiprofissional  em Saúde  e  em Área  Profissional  da  Saúde 

do centro de ciências Biológicas e da Saúde/ccBS/UEPa, tornam públi-
co que estão abertas as inscrições ao Processo Seletivo para o preenchi-
mento de vagas no Programa de Residência Multiprofissional para Belém, 
Santarém e Bragança e em Área Profissional em Saúde para Belém, ex-
clusivamente, para início no ano de 2023.
as inscrições serão realizadas exclusivamente via online no site www2.
uepa.br/psremus2023 no período definido no cronograma do Anexo III.
Período de inscrições: 11/10 a 27/10/2022
o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
Maiores informações: fone: (91) 3277-2626 e 3131-1755
Belém/Pa, 07 de outubro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado o Pará

Protocolo: 861751

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TRABALHO, EMPREGO E RENDA

.

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO
Número: 27/2022
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, de vigilância patri-
monial armada, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Estado 
de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr, conforme 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPraSNET
UaSG: 925872
data da abertura: 21/10/2022
Hora da abertura: 08:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 43104/87101/430101
fonte: 0166006361/ 0107006361/0101006361
Programa de Trabalho: 08.241.1505.8865/ 08.244.1505.8860/08.122.12
97.8338
Elemento de despesa: 339037
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 861840
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº  886 DE 03 DE  OUTUBRO DE 2022-CONCEDER 
LICENÇA SAÚDE à SERVIDORAS ABAIXO:

  NOME   CARGO MAT LAUDO PERÍODO DIAS
cecília Santos de araújo Pesagogo 57195185/1 94225 26.01.22 a 04.02.22 10

daniel lima cardoso Monitor 57200477/1 94224 23.01.22 a 28.01.22 06

PORTARIA Nº  905 DE 05 DE  OUTUBRO DE 2022-CONCEDER 
LICENÇA SAÚDE AOS SERVIDORES ABAIXO:

 NOME   CARGO MAT LAUDO  PERÍODO DIAS
Paulo lucas Sodré   ViGia 3215822/1 90351 28.01.22  a 04.02.22   08

Helyton franco coelho Monitor 54191515/1 94457 21.01.22 a 30.01.22   10

PORTARIA Nº  906 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022-CONCEDER 
LICENÇA SAÚDE AO SERVIDORES ABAIXO:

NOME   CARGO MAT LAUDO PERÍODO DIAS
Shirley Gonçalves de oliveira 

Silva aUX.TÉc 3225500/1 94704 24.01.22 a 30.01.22 07

Priscila Silva dos anjos Monitor 55586345/1 94705 17.01.22 a 21.01.22 05
Marcelo Wendell costa da Silva aG.adM 57173851/1 94703 24.01.22 a 30.01.22   07
darley antônio Martins Barros TEc/adM/fiN 57216507/1 94702 27.01.22  a 01.02.22   06

luiz celso da Silva-Presidente faSEPa
Protocolo: 862055

PORTARIA Nº. 860 DE 27 DE SETEMBRO DE 2022
 o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
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considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância Punitiva nº. 16/2022 – Processo nº. 
2018/165605, considerando ainda o julgamento que determinou o arqui-
vamento do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 180/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

PORTARIA Nº. 861 DE 27 DE SETEMBRO DE 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância Punitiva nº. 18/2022 – Processo nº. 
2019/257508 considerando ainda o julgamento que determinou o arquiva-
mento do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 155/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

PORTARIA Nº. 874 DE 28 DE SETEMBRO DE 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando o Pad nº. 03/2022 – Processo nº. 2016/337786, consideran-
do ainda o julgamento que determinou a repreensão do Processo, funda-
mentado no art. 183, inciso i da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 166/2022/ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
NÃo acaTar a sugestão emitida pela d. comissão de Pad, com fundamen-
tos no art. 224, da lei 5.810/94, para determinar a aplicação da penalidade 
de rEPrEENSÃo conforme art. 183, i do rJU, à servidora Márcia aNdrÉa 
loUrENÇo GoNÇalVES.
considerando que houve ocorrência e prescrição da penalidade de repre-
ensão,  conforme  teor  do  Parecer  Jurídico  nº  166/2022  (fls.276  -  280), 
destacando a impossibilidade de aplicação do art. 226 do rJU ao caso, 
não cabendo o registro nos assentos funcionais de penalidade prescrita da 
servidora citada.

PORTARIA Nº. 893 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando o Pad nº. 12/2022 – Processo nº. 2019/144190, conside-
rando ainda o julgamento que determinou o arQUiVaMENTo do Processo, 
fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 225/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

PORTARIA Nº. 894 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a SiNdicÃNcia PUNiTiVa nº. 16/2022 – Processo nº. 
2019/541149, considerando ainda o julgamento que determinou o arQUi-
VaMENTo do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 217/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

PORTARIA Nº. 895 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância Punitiva nº. 17/2022 – Processo nº. 
2018/563209, considerando ainda o julgamento que determinou o arQUi-
VaMENTo do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 231/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.

PORTARIA Nº. 896 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância investigativa nº. 15/2022 – Processo nº. 
2019/508900, considerando ainda o julgamento que determinou o arQUi-
VaMENTo do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 219/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidor.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

PORTARIA Nº. 897 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando o Pad nº. 13/2022 – Processo nº. 2019/331891, conside-
rando ainda o julgamento que determinou o arQUiVaMENTo do Processo, 
fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 214/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 862277
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considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância Punitiva nº. 16/2022 – Processo nº. 
2018/165605, considerando ainda o julgamento que determinou o arqui-
vamento do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 180/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

PORTARIA Nº. 861 DE 27 DE SETEMBRO DE 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância Punitiva nº. 18/2022 – Processo nº. 
2019/257508 considerando ainda o julgamento que determinou o arquiva-
mento do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 155/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

PORTARIA Nº. 874 DE 28 DE SETEMBRO DE 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando o Pad nº. 03/2022 – Processo nº. 2016/337786, consideran-
do ainda o julgamento que determinou a repreensão do Processo, funda-
mentado no art. 183, inciso i da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 166/2022/ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
NÃo acaTar a sugestão emitida pela d. comissão de Pad, com fundamen-
tos no art. 224, da lei 5.810/94, para determinar a aplicação da penalidade 
de rEPrEENSÃo conforme art. 183, i do rJU, à servidora Márcia aNdrÉa 
loUrENÇo GoNÇalVES.
considerando que houve ocorrência e prescrição da penalidade de repre-
ensão,  conforme  teor  do  Parecer  Jurídico  nº  166/2022  (fls.276  -  280), 
destacando a impossibilidade de aplicação do art. 226 do rJU ao caso, 
não cabendo o registro nos assentos funcionais de penalidade prescrita da 
servidora citada.

PORTARIA Nº. 893 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando o Pad nº. 12/2022 – Processo nº. 2019/144190, conside-
rando ainda o julgamento que determinou o arQUiVaMENTo do Processo, 
fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 225/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

PORTARIA Nº. 894 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a SiNdicÃNcia PUNiTiVa nº. 16/2022 – Processo nº. 
2019/541149, considerando ainda o julgamento que determinou o arQUi-
VaMENTo do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 217/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

PORTARIA Nº. 895 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância Punitiva nº. 17/2022 – Processo nº. 
2018/563209, considerando ainda o julgamento que determinou o arQUi-
VaMENTo do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 231/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.

PORTARIA Nº. 896 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância investigativa nº. 15/2022 – Processo nº. 
2019/508900, considerando ainda o julgamento que determinou o arQUi-
VaMENTo do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 219/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidor.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

PORTARIA Nº. 897 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando o Pad nº. 13/2022 – Processo nº. 2019/331891, conside-
rando ainda o julgamento que determinou o arQUiVaMENTo do Processo, 
fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 214/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa
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ERRATA
.

ERRATA:
PORTARIA  Nº46/2022 – GECON DE 20/09/2022

PUBLICADA  DOE : 35.124 DE 22/09/2022
ONDE SE LÊ : coNTraTo 23/2021 – EMPrESa Hidro fraNcHiSNG lTda.
LÊIA-SE: coNTraTo 25/2021 - EMPrESa Hidro fraNcHiSNG lTda.

Protocolo: 862053

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 533, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.
Processo nº 1257449/2022.
OBJETIVO: Realizar oficina de capacitação e assessoramento técnico à ela-
boração/revisão do Plano Municipal decenal de atendimento Socioeducati-
vo, conforme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: faro/Pa.
PErÍodo: 24/10/2022 a 29/10/2022. – (5,5) diáriaS
SErVidorES: SilVia Maria GaMa foNSEca, aSSiSTENTE Social, Ma-
tricula 3219143/1, e JaNE GarETE SaraiVa TEiXEira, MoNiTora, Matri-
cula 54189614/1..
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 862058
PORTARIA: 535 -DO DIA 06/10/2022

oBJETiVo: acompanhar socioeducando custodiado no ciaM MaraBa, para 
ser entregue a seus familiares, cumprindo determinação judicial (Proc. 
1274215/2022-Mem 514/2022)
SErVidora: MoNaliSa PErEira dE MiraNda
carGo: aSSiSTENTE Social : MaTricUla: 5956795/ 1
SErVidora: cHarlENE araUJo dE aNdradE
carGo:aUXiliar dE ENfErMaGEM : MaTricUla: 5956747/ 1
SErVidor: fraNciSco JardEl da SilVa
MaTricUla:  5920299/ 2  - carGo: MoNiTor
SErVidor: SilVEira MarTiNS rEiS
carGo: MoToriSTa : MaTricUla: 5956586/ 1
oriGEM: MaraBá/Pa- dESTiNo: TUcUMÃ/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 04 a 05/10/2022  -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 862087
PORTARIA Nº 534, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.

Processo nº 1275632/2022.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/BElÉM, aos fami-
liares em cumprimento a determinação judicial, conforme justificado nos 
termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: ParaGoMiNaS/Pa.
PErÍodo: 01/10/2022 a 01/10/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: fraNciSco BaSÍlio doS SaNToS, MoNiTor, Matricula 
57173810/1, e WilSoN SoarES doS SaNToS, MoToriSTa, Matricula 
8401143/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 862081

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA 
E DIREITOS HUMANOS

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 647/2022-GGP/SEJUDH 
BELÉM (PA), 04 DE OUTUBRO DE 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o disposto na lei Nº 9.594, de 16 de maio de 2022, art. 
5º “o conselho estadual da mulher é um órgão colegiado de caráter per-
manente, consultivo e deliberativo, composto por 26 (vinte seis) membros 
titulares e suplentes, mediante a participação paritária de representantes 
de órgãos públicos e entidades estaduais e da sociedade civil organizada, 
com mandato de 04 (quatro) anos”. Portanto para complementação dos 
05 (cinco) assentos remanescentes criados com a partir da nova lei do 
conselho, divulgamos ato de eleição de entidades da sociedade civil para 
integrar o conselho Estadual dos direitos da Mulher no triênio de 2021 a 
2024, conforme art. 5º § 3º, observadas as disposições constitucionais 
referentes ao assunto e demais normas aplicáveis.
rESolVE:
Tornar Público o Edital de convocação nº 01/2022 – cEdM/SEJUdH – Se-
leção Eleitoral complementar de Entidades da Sociedade civil para compo-
sição do conselho Estadual de direitos da Mulher(cEdM), mandato (2021-
2024)

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.
1.1 o processo seletivo eleitoral será regido por este Edital, visando o pre-
enchimento de 05 (cinco) vagas remanescentes para entidades da socie-
dade civil. 1.2 o processo seletivo eleitoral será composto de duas etapas: 
fase inicial de habilitação de documentos e a final de seleção por eleição 
mediante voto das conselheiras estaduais do conselho da mulher represen-
tantes da sociedade civil e do poder público estadual.
2 - DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO
2.1 Nos termos do regimento Eleitoral, são pré-requisitos para a entidade 
habilitar-se para a referida seleção: a) atuar em ações há pelo menos 01 
(um) ano e que sua representação deverá contemplar as diversas expres-
sões do movimento social com atuação na promoção, prevenção, repa-
ração e defesa dos direitos das mulheres, que deverão estar legalmente 
constituídas, em âmbito estadual;
2.2 Poderão candidatar-se para integrar o coNSElHo ESTadUal doS di-
rEiToS da MUlHEr - cEdM, para o triênio 2021 a 2024, as entidades que 
se enquadrem em uma das seguintes categorias:
a) atuação na Promoção e defesa dos direitos das Mulheres;
b) redes e articulações feministas e de defesa dos direitos das Mulheres;
c) Organizações de caráter Sindical, Associativa, Profissional ou de Classe 
que atuem na defesa da democracia e na promoção da igualdade social e 
dos direitos das mulheres;
2.2.1 No caso de organizações mistas, as mesmas deverão ser, obrigato-
riamente, representadas por suas instâncias de mulheres.
2.3 as entidades enquadradas em uma das duas categorias acima mencio-
nadas deverão obrigatoriamente:
2.3.1 representar as mulheres em toda sua diversidade ou um segmento 
específico das mulheres (mulheres urbanas, rurais, negras, lésbicas, indí-
genas, jovens, idosas, com deficiência, entre outros).
2.3.2 atuar em uma ou mais áreas de incidência do Plano Estadual de 
Políticas para as Mulheres (PEPM), quais sejam: igualdade no mundo do 
trabalho e autonomia econômica; educação para igualdade e cidadania; 
saúde integral das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; en-
frentamento de todas as formas de violência contra as mulheres; fortaleci-
mento e participação das mulheres nos espaços de poder e decisão; desen-
volvimento sustentável com igualdade econômica e social; direito a terra 
com igualdade para as mulheres do campo e da floresta; cultura, esporte, 
comunicação e mídia enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia e 
igualdade para as mulheres jovens, idosas e mulheres com deficiência.
2.4 No ato da inscrição, a entidade deverá enviar ofício ao conselho Esta-
dual dos direitos da Mulher (cEdM), informando a candidatura e indicando 
sua representante que acompanhará o processo eleitoral com os seguintes 
documentos:
i. ficha de credenciamento (anexo i);
ii. ofício da entidade solicitando o credenciamento para participar da elei-
ção complementar do conselho Estadual dos direitos da Mulher com in-
dicação de uma representante da entidade que acompanhará o processo 
eleitoral no dia da votação, podendo fazer fala de defesa para sua entidade;
iii. ata de fundação da Entidade e Estatuto da mesma, nos quais consta-
rão instrumentos e mecanismos que comprovem a atuação na promoção e 
defesa dos direitos da mulher, registrado em cartório da Praça;
iV. certidão Nacional de Pessoa Jurídica atualizado.
V. ata de Eleição e Posse da atual diretoria da Entidade, registrado em 
cartório da Praça;
Vi. relatório de atividades da Entidade do período 2020/2021, anexado 
materiais como folders, fotos, boletins, recortes de jornais e outros que 
confirmem as ações  relatadas. 2.4.1 Os documentos deverão ser entre-
gues no protocolo da Secretaria de Estado de Justiça e direitos Huma-
nos – SEJUdH, situada na rua 28 de Setembro, 339 Bairro do comércio 
entre a av. Presidente Vargas e Trav. frei Gil, situada na cidade de Belém do 
Pará, obedecendo ao horário das 8.00 às 14.00 horas, indicando no envelope 
o número deste edital. Não serão considerados para o processo seletivo os 
documentos com data de postagem posterior ao dia 15 de outubro de 2022.
2.4.2 Será permitido o recebimento, pelo correio, através de envio de carta 
registrada endereçada ao cEdM para o endereço acima, bem como pelo 
e-mail conselhoestadualdamulher@gmail.com;
2.4.3 o registro autenticado do correio e a data de emissão via e-mail 
deverá obedecer a data de até 15 de outubro de 2022;
3 - DA SELEÇÃO
3.1 o processo seletivo será coordenado pelo cEdM, através da comissão 
eleitoral composta por 05 (cinco) integrantes, sendo: 02 (duas) conse-
lheiras governamentais, 02 (duas) representantes da comissão da Mulher 
advogada – oaB/Pa e um representante do Tribunal de Justiça
comissão Eleitoral:
conselheiras (os) governamentais:
1. TElMa Maria MEdEiroS dE liMa – SEJUdH
2. rodriGo ValE – caP. QoBM – SEGUP
representantes da comissão da Mulher advogada oaB/Pa:
1. dalila SadEcK doS SaNToS MoraES – oaB/Pa
2. MarcEllE dE PaUla dE S. oliVEira M. airES – oaB/Pa
Tribunal de Justiça:
1. riaNE coNcEiÇÃo fErrEira frEiTaS – TJ/Pa
3.2 Participarão da votação as (os) conselheiras (os) estaduais represen-
tantes da Sociedade civil e do poder público.
3.3 o cEdM/SEJUdH publicará a relação das entidades habilitadas no site 
da SEJUdH e nas respectivas redes sociais da secretaria.
3.4 as entidades não habilitadas poderão entrar com recursos no dia 
17/10/2022 no protocolo da Secretaria de Estado de Justiça e direitos Hu-
manos – SEJUdH, situada na rua 28 de Setembro, 339 Bairro do comércio 
entre a av. Presidente Vargas e Trav. frei Gil, situada na cidade de Belém 
do Pará, no horário das 08:00 às 14:00 dirigido a coMiSSÃo ElEiToral, 
por escrito e devidamente justificado.
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3.5 o processo de escolha das 05 (cinco) entidades complementares 
representantes da sociedade civil se dará por meio de votação no dia 
19/10/2022 no horário de 09 às 12 h, no decorrer da reunião ordinária do 
conselho Estadual da Mulher.
3.6 Na escolha das entidades, as conselheiras, de posse de um cartão 
eleitoral  específico  de  votação,  denominado:  “Eleição  Complementar  do 
cEdM - Mandato (2021-2023)”. 3.7 Terão assento no cEdM, na condição 
de titular, as 05 (cinco) entidades da sociedade civil que receberem maior 
número de votos.
3.8 as entidades suplentes, serão as mais votadas na sequência do preen-
chimento das vagas das entidades titulares.
4 - CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PÚBLICA
 

ETAPA DATA

Publicação do Edital de Seleção 05/10/2022
Diário Oficial

inscrição de candidaturas junto ao ‘’’cEdM (Postagem dosdocu-
mentos) 05/10/2022 até 15/10/2022

avaliação das candidaturas pela comissão eleitoral 16/10/2022
divulgação da lista preliminar das entidades candidatas habilitadas 

para o processo de votação
16/10/2022

Site da SEJUdH
recursos das entidades julgadas não Habilitadas 17/10/2022

Divulgação da lista final das entidades candidatas habilitadas para 
o processo de votação

18/10/2022
Site da SEJUdH

Eleição para a escolha das entidades da Sociedade
civil que integrarão o cNdM 19/10/2022

Publicação do resultado no site da SEJUdH 21/10/2022

apresentação dos nomes das conselheiras
representantes das entidades eleitas 24/10/2022

Publicação dos nomes das/os integrantes no
cEdM no site da SEJUdH 28/10/2022

Posse das novas conselheiras na reunião
ordinária do cNdM – Mandato 2021-2024 07/12/2022

5 - DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 a comissão eleitoral poderá solicitar às entidades candidatas outras 
informações e/ou documentos, caso entenda necessário.
5.2 outras informações poderão ser obtidas diretamente na sala da co-
ordenadoria de integração de Políticas para Mulheres na Secretaria de 
Estado de Justiça e direitos Humanos – SEJUdH, situada na rua 28 de 
Setembro, 339 Bairro do comércio entre a av. Presidente Vargas e Trav. 
frei Gil ou via e-mail: conselhoestadualdamulher@gmail.com.
5.3 os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
VALBETÂNIO BARBOSA MILHOMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

ANEXO I
FICHA DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES 

DA SOCIEDADE CIVIL

Entidade:
categoria:

( ) atuação na Promoção e defesa dos direitos das Mulheres;
( ) redes e articulações feministas e de defesa dos direitos das Mulheres;

( ) Organizações de caráter Sindical, Associativa, Profissional ou de Classe que atuem na defesa da democracia e na 
promoção da igualdade social e dos direitos das mulheres;

cNPJ:
Endereço:

Telefone: e-mail:
cadaSTro do rEPrESENTaNTE da ENTidadE coM dirEiTo a VoZ

Nome:
cPf:

cargo/função que exerce na Entidade:
Telefone:
E-mail:

Protocolo: 861735

.

.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

PORTARIA Nº 643/2022-GGP/SEJUDH 
BELÉM (PA), 30 DE SETEMBRO DE 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no 
uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
01/04/2022, publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2021/849758.

rESolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de licença à saúde ao servidor: diEGo MEN-
dES da MoTa coElHo, matrícula nº 5912132/2, ocupante do cargo de 
coordenador, no período de 05/08/2021 a 19/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
VALBETÂNIO BARBOSA MILHOMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 861738

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 651/2022-GGP/SEJUDH 
BELÉM (PA), 04 DE OUTUBRO DE 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/1043697.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora: Jeanete da Silva Gomes, matrícula nº 54188359/3, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de direitos Humanos e cidadania, 
lotada na cTETP, para responder pela referida coordenação, no período de 
16//11/2022 a 15/12/2022, em virtude da coordenadora: lorena Brito 
romão, matrícula nº 55586331/4, encontrar-se de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
VALBETÂNIO BARBOSA MILHOMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 861740

DIÁRIA
.

PORTARIA N° 650 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1275617
r E S o l V E:
coNcEdEr QUaTro E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH 
e Polícia civil/Pa, a coordenação do cidadania estará realizando atendi-
mentos em cidadania e direitos Humanos, ao município de Tucuruí/Pa, no 
período de 13 a 17 de outubro de 2022.

Nome Cargo Matrícula
KlEiSoN da SilVa PErEira assessor 5963865/1

lUaNa PaUla PErEira da foNSEca SoUZa auxiliar administrativo/Pc 19391/7
Marcio JErÔNiMo da SilVa Auxiliar de ope. Fotográfico 57202807/1

coNcEdEr SETE E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH e 
Polícia civil/Pa, a coordenação do cidadania estará realizando atendimen-
tos em cidadania e direitos Humanos, ao município de Tucuruí e Bujaru/
Pa, no período de 13 a 20 de outubro de 2022.

Nome Cargo Matrícula
dUlciNEia doS SaNToS araÚJo auxilar administrativo/Pc 57190507

JoSÉ EdValdo do carMo oliVEira Papiloscopista/Pc 5145813
ELIZÂNGELA SILVA E SILVA auxiliar administrativo/Pc 128624/2

aNTÔNio EUclidES do NaSciMENTo Motorista 5898164
JoNaS MaNoEl da SilVa dUarTE Papiloscopista/Pc 6026931

JorGiNa do Socorro VilHENa MoNTEiro Papiloscopista/c 70874
MariaNE riBEiro foNSEca aux. administrativo/Pc 5190232

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 04 dE oU-
TUBro dE 2022
VALBETÂNIO MILHOMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 862015
PORTARIA N° 631 DE 26 DE SETEMBRO DE 2022

o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1235882.
r E S o l V E:
coNcEdEr QUaTro E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para participação na Cerimônia de Posse do Conse-
lho Municipal dos direitos da Mulher de Paragominas/Pa, com evento de 
formação para as conselheiras no período de 17 a 21 de outubro de 2022.

Nome Cargo Matrícula
NiXoN raiMUNdo NoNaTo GUiMarÃES Motorista 54180171/2

TElMa Maria MEdEiroS dE liMa assistente Social 541858434

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

Protocolo: 861967
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3.5 o processo de escolha das 05 (cinco) entidades complementares 
representantes da sociedade civil se dará por meio de votação no dia 
19/10/2022 no horário de 09 às 12 h, no decorrer da reunião ordinária do 
conselho Estadual da Mulher.
3.6 Na escolha das entidades, as conselheiras, de posse de um cartão 
eleitoral  específico  de  votação,  denominado:  “Eleição  Complementar  do 
cEdM - Mandato (2021-2023)”. 3.7 Terão assento no cEdM, na condição 
de titular, as 05 (cinco) entidades da sociedade civil que receberem maior 
número de votos.
3.8 as entidades suplentes, serão as mais votadas na sequência do preen-
chimento das vagas das entidades titulares.
4 - CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PÚBLICA
 

ETAPA DATA

Publicação do Edital de Seleção 05/10/2022
Diário Oficial

inscrição de candidaturas junto ao ‘’’cEdM (Postagem dosdocu-
mentos) 05/10/2022 até 15/10/2022

avaliação das candidaturas pela comissão eleitoral 16/10/2022
divulgação da lista preliminar das entidades candidatas habilitadas 

para o processo de votação
16/10/2022

Site da SEJUdH
recursos das entidades julgadas não Habilitadas 17/10/2022

Divulgação da lista final das entidades candidatas habilitadas para 
o processo de votação

18/10/2022
Site da SEJUdH

Eleição para a escolha das entidades da Sociedade
civil que integrarão o cNdM 19/10/2022

Publicação do resultado no site da SEJUdH 21/10/2022

apresentação dos nomes das conselheiras
representantes das entidades eleitas 24/10/2022

Publicação dos nomes das/os integrantes no
cEdM no site da SEJUdH 28/10/2022

Posse das novas conselheiras na reunião
ordinária do cNdM – Mandato 2021-2024 07/12/2022

5 - DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 a comissão eleitoral poderá solicitar às entidades candidatas outras 
informações e/ou documentos, caso entenda necessário.
5.2 outras informações poderão ser obtidas diretamente na sala da co-
ordenadoria de integração de Políticas para Mulheres na Secretaria de 
Estado de Justiça e direitos Humanos – SEJUdH, situada na rua 28 de 
Setembro, 339 Bairro do comércio entre a av. Presidente Vargas e Trav. 
frei Gil ou via e-mail: conselhoestadualdamulher@gmail.com.
5.3 os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
VALBETÂNIO BARBOSA MILHOMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

ANEXO I
FICHA DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES 

DA SOCIEDADE CIVIL

Entidade:
categoria:

( ) atuação na Promoção e defesa dos direitos das Mulheres;
( ) redes e articulações feministas e de defesa dos direitos das Mulheres;

( ) Organizações de caráter Sindical, Associativa, Profissional ou de Classe que atuem na defesa da democracia e na 
promoção da igualdade social e dos direitos das mulheres;

cNPJ:
Endereço:

Telefone: e-mail:
cadaSTro do rEPrESENTaNTE da ENTidadE coM dirEiTo a VoZ

Nome:
cPf:

cargo/função que exerce na Entidade:
Telefone:
E-mail:

Protocolo: 861735

.

.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

PORTARIA Nº 643/2022-GGP/SEJUDH 
BELÉM (PA), 30 DE SETEMBRO DE 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no 
uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
01/04/2022, publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2021/849758.

rESolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de licença à saúde ao servidor: diEGo MEN-
dES da MoTa coElHo, matrícula nº 5912132/2, ocupante do cargo de 
coordenador, no período de 05/08/2021 a 19/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
VALBETÂNIO BARBOSA MILHOMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 861738

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 651/2022-GGP/SEJUDH 
BELÉM (PA), 04 DE OUTUBRO DE 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/1043697.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora: Jeanete da Silva Gomes, matrícula nº 54188359/3, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de direitos Humanos e cidadania, 
lotada na cTETP, para responder pela referida coordenação, no período de 
16//11/2022 a 15/12/2022, em virtude da coordenadora: lorena Brito 
romão, matrícula nº 55586331/4, encontrar-se de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
VALBETÂNIO BARBOSA MILHOMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 861740

DIÁRIA
.

PORTARIA N° 650 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1275617
r E S o l V E:
coNcEdEr QUaTro E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH 
e Polícia civil/Pa, a coordenação do cidadania estará realizando atendi-
mentos em cidadania e direitos Humanos, ao município de Tucuruí/Pa, no 
período de 13 a 17 de outubro de 2022.

Nome Cargo Matrícula
KlEiSoN da SilVa PErEira assessor 5963865/1

lUaNa PaUla PErEira da foNSEca SoUZa auxiliar administrativo/Pc 19391/7
Marcio JErÔNiMo da SilVa Auxiliar de ope. Fotográfico 57202807/1

coNcEdEr SETE E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH e 
Polícia civil/Pa, a coordenação do cidadania estará realizando atendimen-
tos em cidadania e direitos Humanos, ao município de Tucuruí e Bujaru/
Pa, no período de 13 a 20 de outubro de 2022.

Nome Cargo Matrícula
dUlciNEia doS SaNToS araÚJo auxilar administrativo/Pc 57190507

JoSÉ EdValdo do carMo oliVEira Papiloscopista/Pc 5145813
ELIZÂNGELA SILVA E SILVA auxiliar administrativo/Pc 128624/2

aNTÔNio EUclidES do NaSciMENTo Motorista 5898164
JoNaS MaNoEl da SilVa dUarTE Papiloscopista/Pc 6026931

JorGiNa do Socorro VilHENa MoNTEiro Papiloscopista/c 70874
MariaNE riBEiro foNSEca aux. administrativo/Pc 5190232

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 04 dE oU-
TUBro dE 2022
VALBETÂNIO MILHOMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 862015
PORTARIA N° 631 DE 26 DE SETEMBRO DE 2022

o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1235882.
r E S o l V E:
coNcEdEr QUaTro E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para participação na Cerimônia de Posse do Conse-
lho Municipal dos direitos da Mulher de Paragominas/Pa, com evento de 
formação para as conselheiras no período de 17 a 21 de outubro de 2022.

Nome Cargo Matrícula
NiXoN raiMUNdo NoNaTo GUiMarÃES Motorista 54180171/2

TElMa Maria MEdEiroS dE liMa assistente Social 541858434

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

Protocolo: 861967
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PORTARIA Nº 653 DE 05 DE OUTUBRO DE 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo, os termos do decreto de 11 de fevereiro de 2021, publi-
cação no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo  os termos do Processo Nº 2022/908516.
r E S o l V E:
- Prorrogar por mais 30 dias o período de aplicação do Suprimento de fun-
dos, bem como, prorrogar por mais 10 dias a prestação de contas,
- concedida através da PorTaria Nº 467 dE 18 dE JUlHo dE 2022, publi-
cada no doE de 05 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 05 dE oU-
TUBro dE 2022
VALBETÂNIO MILHOMEM
SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS

Protocolo: 861722

.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 627/2022-GGP/SEJUDH 
BELÉM (PA), 03 DE OUTUBRO DE 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulares aos servidores listados 
abaixo:
 

Matrícula Servidor Exercício Período de Gozo

54181872 /2 Benedito raul Sacramento cunha 2022 04.11.2022 a 03.12.2022

3164861/2 celesteWaughan Sousa 2022 21/11/2022 a 20/12/2022

5895693/1 fábio adriano Nascimento Holanda 2021 21/11/2022 a 20/12/2022

5386217/1 Mário afonso Guimarães dos Santos 2021 01/11/2022 a 30/11/2022

5470587 /3 rita de cássia Viegas Paulo 2021 08/11/2022 a 07/12/2022

5901141/1 Wagner Nascimento de almeida 2022 03/11/2022 a 02/12/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
VALBETÂNIO BARBOSA MILHOMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 861736

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
MINERAÇÃO E ENERGIA

.

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

ERRATA
.

ERRATA
PORTARIA Nº 141/2022, GAB/IMETROPARÁ.

PUBLICADA NO D.O.E. Nº 35.142 de 5 de outubro de 2022.
SErVidor: roBErTa MoraES GoMES WaNdErlEY
Onde se lê: “no período de 04/10/2022 a 03/11/2022”
Leia-se: “no período de 05/10/2022 a 03/11/2022”
Permanecem inalteradas as demais disposições.
Belém-Pa, 06 de outubro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 861862

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 323/2022 de 04/10/2022. art. 1º EXoNErar, a pedi-
do, o servidor daniel ferreira lima, matrícula nº 57209680/1 – TÉcNico 
dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS B, a partir de 07/10/2022, conforme 
processo nº 2022/1278670. VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exer-
cício

Protocolo: 861956

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO Nº 06/2022 | PAE Nº 2022/263509
CONTRATADA: C.KZAN – EPP, CNPJ Nº 17.940.670/0001-90

REF: ARP Nº 03/2021 - ALEPA
cláUSUla SEGUNda – do oBJETo: 2.1. o presente contrato tem por 
objeto a “coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS 
GráficoS – diGiTal E off SET – Para aQUiSiÇÃo, Por dEMaNda, dE 
SErViÇoS dE iMPrESSÃo, ficaNdo o QUaNTiTaTiVo SUJEiTo ÀS NE-
cESSidadES da adMiNiSTraÇÃo da JUNTa coMErcial do ESTado do 
Pará - JUcEPa”, podendo cada item ser solicitado em pedidos diversos, 
até  a  quantidade  total,  de  acordo  com  as  especificações  constantes  na 
cláusula Quarta deste contrato, bem como, no Termo de referência (ane-
xo i) do Pregão Eletrônico no 003/2021, o qual é parte integrante deste 
instrumento.
cláUSUla TErcEira – da doTaÇÃo orÇaMENTária: 3.1. os recursos 
financeiros  para  atender  às  despesas  decorrentes  deste  Contrato  estão 
previstos na dotação orçamentária, para o exercício de 2022, sob a seguin-
te classificação funcional programática:
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa: 339030.00 Material de consumo
fonte: 0261 rec da adm indireta ( próprios)
Pi: 4120008338c
Valor anual estimado: r$47.735,00 (quarenta e sete mil, setecentos e trin-
ta e cinco reais)
Vigência: 06/10/2022 a 05/10/2023
data da assinatura: 06/10/2022
ordenador: Vilson João Schuber - Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 862049

.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 324/2022 de 06/10/2022. art. 1º coNcEdEr férias 
ao  servidor MARCELO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO ALCÂNTARA, matrícula 
nº 57211705/1, de 10/10/2022 a 24/10/2022, referente ao período aqui-
sitivo 05/02/2021 a 04/02/2022, conforme o processo nº 2022/1286728. 
VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício

Protocolo: 862083

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 152/2022 – 06 DE OUTUBRO DE 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
Lei 7.774, de 23/12/2013 e Decreto publicado no Diário Oficial do Estado 
n°34.918 de 1° de abril de 2022.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho Belém / Salinas / São João de Pirabas / capanema / Be-
lém, com o objetivo de realizar visitas e palestras aos microempreendedo-
res do município acima mencionado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.
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Nome Matrícula/ CPF Cargo Período Nº de 
Diárias

EllEN PaTricia coUTiNHo NoGUEira 57199970 GErENTE adMiNiSTraTiVa 17 a 20/10/2022 3 1/2
orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 5791916 SEcrET. dE GaBiNETE 17 a 20/10/2022 3 1/2
faGNor aUGUSTo Maia loPES 54197662 coord. dE T.i 17 a 20/10/2022 3 1/2
ricardo HaMiNTaS MarTiNS 

PErEira 80846315 GErENTE rEGioNal 17 a 20/10/2022 3 1/2

aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 5953834 GErENTE rEGioNal   

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

Protocolo: 862270

.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 151/2022 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022
o diretor-Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei nº 7.774 de 23/12/2013 e de acordo com o decreto publicado no doE 
nº 33599 de 17 de abril de 2018.
rESolVE:
i-art. 1º - coNcEdEr férias regulamentares aos servidores, conforme 
quadro abaixo:

Matrícula Nome
 Período Aquisitivo   Gozo

595383491 aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 08/02/2021 a 07/02/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5917736/3 VaNilSa da SilVa BorGES 01/02/2021 a 01/02/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5961006 WYarla SaNToS da SilVa 12/07/2021 a 11/07/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

80846315/2 ricardo HaMiNTaS MarTiNS 
PErEira 01/07/2021 a 30/06/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

ii- dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoÃo MarcEl caValcaNTE da coSTa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 861871

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº.1293/2022, 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 2022/1285125, de 05/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: carlos andré da Silva araújo, Matrícula nº 6403603/2; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalizações na obra de construção do Trapiche de Boa Vista, 
na recuperação asfáltica de vias-33.202,42m2 Etapa 2, na Sede e no dis-
trito de Boa vista, no Município de Quatipuru/Pa, e na reforma e ampliação 
do Ginásio Municipal Marcus Vinicius no Município de Bonito/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº 7030/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, aos referidos 
Municípios.
dESTiNo: Quatipuru/Bonito/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: 862269
PORTARIA Nº. 1277/2022, 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 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 2022/1262254, de 29/09/2022 
– difiS /SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Wlyelison Barbosa cereja, Matrícula nº. 5951197/2; cargo/função: 
coordenador de Núcleo regional.
oBJETiVo: acompanhar os serviços em andamento dos convênios 
031/2021 e 018/2022 para confecção de relatório para subsidiar a análise 
da prestação de contas encaminhada pela convenente.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1; 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos Municípios de Tucuruí e 
Breu Branco/Pa.
dESTiNo: Tucuruí/Breu Branco/Pa.
diária: 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: 862264
PORTARIA Nº. 1278/2022, 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 a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1261592, de 29/09/2022 
– coNci/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos colabora-
dores eventuais e servidor relacionados:
NoME: Maria das Graças Pires, cPf: 370.654.672-87; cargo/função: co-
laborador Eventual.
NoME: Evandro Saulo fonseca de abreu, cPf: 289.405.122-00; cargo/
função: colaborador Eventual.
oBJETiVo: Participar da 4ª conferência Municipal das cidades de Ulianó-
polis/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº. 7030/1; cargo/função: Mo-
torista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com os colaboradores eventuais, ao referido 
Município.
dESTiNo: Ulianópolis/Pa.
diária: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 17 a 19/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 862265
PORTARIA Nº. 1276/2022, 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 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 2022/1266538, de 30/09/2022 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: rui Guilherme carneiro Bentes, Matrícula nº. 6718/1; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de infraestrutura – Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização na construção de abatedouro de frango, no Mu-
nicípio de Barcarena/Pa contrato 87/2021 e TP 24/2021, e na construção 
do Terminal de integração rodoviário – convênio 15/2022, no Município 
de igarapé-Miri/Pa.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, aos referidos 
Municípios.
dESTiNo: Barcarena/igarapé-Miri/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: 862262
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Nome Matrícula/ CPF Cargo Período Nº de 
Diárias

EllEN PaTricia coUTiNHo NoGUEira 57199970 GErENTE adMiNiSTraTiVa 17 a 20/10/2022 3 1/2
orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 5791916 SEcrET. dE GaBiNETE 17 a 20/10/2022 3 1/2
faGNor aUGUSTo Maia loPES 54197662 coord. dE T.i 17 a 20/10/2022 3 1/2
ricardo HaMiNTaS MarTiNS 

PErEira 80846315 GErENTE rEGioNal 17 a 20/10/2022 3 1/2

aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 5953834 GErENTE rEGioNal   

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

Protocolo: 862270

.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 151/2022 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022
o diretor-Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei nº 7.774 de 23/12/2013 e de acordo com o decreto publicado no doE 
nº 33599 de 17 de abril de 2018.
rESolVE:
i-art. 1º - coNcEdEr férias regulamentares aos servidores, conforme 
quadro abaixo:

Matrícula Nome
 Período Aquisitivo   Gozo

595383491 aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 08/02/2021 a 07/02/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5917736/3 VaNilSa da SilVa BorGES 01/02/2021 a 01/02/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5961006 WYarla SaNToS da SilVa 12/07/2021 a 11/07/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

80846315/2 ricardo HaMiNTaS MarTiNS 
PErEira 01/07/2021 a 30/06/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

ii- dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoÃo MarcEl caValcaNTE da coSTa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 861871

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº.1293/2022, 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 2022/1285125, de 05/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: carlos andré da Silva araújo, Matrícula nº 6403603/2; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalizações na obra de construção do Trapiche de Boa Vista, 
na recuperação asfáltica de vias-33.202,42m2 Etapa 2, na Sede e no dis-
trito de Boa vista, no Município de Quatipuru/Pa, e na reforma e ampliação 
do Ginásio Municipal Marcus Vinicius no Município de Bonito/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº 7030/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, aos referidos 
Municípios.
dESTiNo: Quatipuru/Bonito/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: 862269
PORTARIA Nº. 1277/2022, 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 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 2022/1262254, de 29/09/2022 
– difiS /SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Wlyelison Barbosa cereja, Matrícula nº. 5951197/2; cargo/função: 
coordenador de Núcleo regional.
oBJETiVo: acompanhar os serviços em andamento dos convênios 
031/2021 e 018/2022 para confecção de relatório para subsidiar a análise 
da prestação de contas encaminhada pela convenente.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1; 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos Municípios de Tucuruí e 
Breu Branco/Pa.
dESTiNo: Tucuruí/Breu Branco/Pa.
diária: 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: 862264
PORTARIA Nº. 1278/2022, 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 a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1261592, de 29/09/2022 
– coNci/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos colabora-
dores eventuais e servidor relacionados:
NoME: Maria das Graças Pires, cPf: 370.654.672-87; cargo/função: co-
laborador Eventual.
NoME: Evandro Saulo fonseca de abreu, cPf: 289.405.122-00; cargo/
função: colaborador Eventual.
oBJETiVo: Participar da 4ª conferência Municipal das cidades de Ulianó-
polis/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº. 7030/1; cargo/função: Mo-
torista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com os colaboradores eventuais, ao referido 
Município.
dESTiNo: Ulianópolis/Pa.
diária: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 17 a 19/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 862265
PORTARIA Nº. 1276/2022, 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 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 2022/1266538, de 30/09/2022 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: rui Guilherme carneiro Bentes, Matrícula nº. 6718/1; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de infraestrutura – Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização na construção de abatedouro de frango, no Mu-
nicípio de Barcarena/Pa contrato 87/2021 e TP 24/2021, e na construção 
do Terminal de integração rodoviário – convênio 15/2022, no Município 
de igarapé-Miri/Pa.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, aos referidos 
Municípios.
dESTiNo: Barcarena/igarapé-Miri/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: 862262
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO N° 51/2022.
objeto: Prestação de serviços de leitura de hidrômetros com impressão 
e entrega simultânea de contas, de ligações de água e esgoto de imóveis 
pertencentes às Unidades de Negócio da região Metropolitana de Belém, 
Estado do Pará, nos Municípios de Belém, ananindeua e Marituba.
Valor Global: r$3.712.549,80 (três milhões e setecentos e doze mil e qui-
nhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 05.10.2022.
contratada: TcM SErVicoS dE liMPEZa E coNSErVacao lTda. cNPJ: 
06.279.924/0001-55.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 861867
CONTRATO Nº 49/2022.

objeto: fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPi), desti-
nados a atender os setores da coSaNPa, localizados na região Metropolita-
na de Belém e nos municípios de castanhal, Marabá e Santarém.
Valor Global: r$822.855,92. (oitocentos e vinte e dois mil e oitocentos e 
cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 05/10/2022.
contratada: J V coMErcio E SErViÇoS lTda. cNPJ: 34.489.637/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 861842
CONTRATO N° 44/2022.

objeto: fornecimento de tubos e conexões hidráulicas em PVc/PBa e PVc/
dEfofo para aplicação em manutenção preventiva e/ou corretiva nas re-
des de distribuição dos sistemas de abastecimento de água da coSaNPa, 
no Estado do Pará.
Valor Global: r$38.900,00 (trinta e oito mil e novecentos reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 05.10.2022.
contratada: aQUila ESTEfaNE liMa da SilVa 07822495585 cNPJ: 
43.994.088/0001-17.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 861827

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2021.
Objeto: Em face dos acréscimos e decréscimos de quantitativos, ficam ajus-
tadas as Planilhas do contrato, sem alteração do valor contratual vigente.
data de assinatura: 05.10.2022.
contratada: TaTU SErVicoS dE PErfUracoES E HidraUlica lTda. 
cNPJ: 34.661.892/0001-93.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 861824
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2021.

objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 30.12.2022, encerrando em 29.12.2023.
data de assinatura: 05.10.2022.
contratada: ParcElaMoS TUdo PoNTo coM iNSTiTUicao dE PaGaMEN-
To lTda. cNPJ: 36.063.350/0001-44.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 861825
8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2018.

Objeto:  Em  face  dos  acréscimos  e  decréscimos  de  quantitativos,  ficam 
ajustadas as planilhas do contrato e acrescido o valor de r$1.211.008,85 
(um milhão e duzentos e onze mil e oito reais e oitenta e cinco centavos), 
passando o valor global de r$11.608.083,22 (onze milhões, seiscentos e 
oito mil, oitenta e três reais e vinte e dois centavos), para r$12.519.092,07 
(doze milhões e quinhentos e dezenove mil e noventa e dois reais e sete 
centavos), representando um aumento percentual de 10,8993% em rela-
ção ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 05.10.2022.
contratada: coNSaN ENGENHaria lTda. cNPJ: 34.609.503/0001-80.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 861844
6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2020.

Objeto:  Reequilíbrio  econômico  e  financeiro  do  Contrato  em  epigra-
fe, acrescendo mensalmente o valor de r$26.376,37 (vinte e seis mil e 
trezentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), passando de 
r$45.975,90 (quarenta e cinco mil e novecentos e setenta e cinco reais 
e noventa centavos), para r$72.352,27 (setenta e dois mil e trezentos e 
cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), e acrescendo ao valor glo-

bal o montante de r$316.516,49 (trezentos e dezesseis mil e quinhentos 
e dezesseis reais e quarenta e nove centavos), passando de r$551.710,80 
(quinhentos e cinquenta e um mil e setecentos e dez reais e oitenta cen-
tavos), para r$868.227,29 (oitocentos e sessenta e oito mil e duzentos e 
vinte e sete reais e vinte e nove centavos), representando um aumento na 
ordem de 57,37% em relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 05.10.2022
contratada: JET locadora E SErVicoS EirEli. cNPJ: 16.685.710/0001-32.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 861868

.

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2022.
objeto: Execução de serviços de impermeabilização elástica de membrana 
de polímero modificado  com cimento,  consumo de 3,5kg./m²,  estrutura 
com poliéster, tipo Vlapus 7000, no reservatório Elevado Saa Baia do Sol, 
no distrito de Mosqueiro, Município de Belém, no Estado do Pará.
data de assinatura: 05.10.2022.
Valor: r$50.683,98 (cinquenta mil e seiscentos e oitenta e três reais e 
noventa e oito centavos).
fundamentação: artigo 29, inciso i da lei nº 13.303/2016, e no art. 71, 
inciso l do regulamento interno de licitações e contratos da coSaNPa - 
rilc.
contratada: BrUNo a c dE oliVEira. cNPJ: 27.256.782/0001-80.
diretor de Expansão e Tecnologia: Nagib charone filho.
Presidente: José antônio de angelis.

Protocolo: 861865

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO
Nº DO TERMO ADITIVO: 1º (PRIMEIRO)

Nº DO CONTRATO Nº 27/2021
Valor do contrato original: r$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais)
objeto: Prorrogação do prazo de vigência e reajustamento do contrato.
fundamentação legal: art. 71, da lei federal nº 13.303/2016, c/c o art. 
181 do regulamento interno de licitações e contratos e art. 81, iV, § 6º 
da lei federal nº 13.303/2016, c/c o art. 175, i, do regulamento interno 
de licitações e contratos da companhia.
Valor atualizado do contrato: r$ 13.778,23 (treze mil, setecentos e seten-
ta e oito reais e vinte e três centavos).
Vigência: 30.09.2022 a 01.10.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x centro de integração 
Empresa Escola – ciEE
data da assinatura: 30.09.2022
luis andré Henderson Guedes de oliveira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 862134

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 
DE ESTÁGIO N° 001/2021

objeto: Prorrogação do contrato de estágio entre a aGÊNcia dE TraNS-
PorTE METroPoliTaNo – aGTraN e estagiária PaUla caroliNE doS 
SaNToS PaTrÍcio, por mais 06 (seis) meses.
fica prorrogado por mais 06 (seis) meses o prazo de duração do estágio 
previsto na cláUSUla QUiNTa do TErMo dE coMProMiSSo n° 001/2021 
e que passa a ter o seu término em 01/04/2023.
Permanecem inalteradas todas as demais disposições do termo de compro-
misso número 001/2021.
Belém, 30 de setembro de 2022.
Eduardo de castro ribeiro Júnior.
diretor Geral

Protocolo: 861937
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..

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

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 966 de 06 de oUtUBro de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 49, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – loTar o servidor ENildo HENriQUES da foNSEca, identidade 
funcional nº5888182/5, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública 
– ciências Econômicas, lotado no Gabinete do Secretário – Núcleo de 
controle interno – NUci, a contar de 18/05/2022.
ii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 18/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 06 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 862117

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de PriMeiro terMo aditiVo ao coNVÊNio de cooPeraÇÃo 
tÉcNica e FiNaNceira Nº 005/2020– sectet/UNiFessPa/FadesP
coNVÊNio Nº 005/2020
terMo aditiVo: 01
objeto do convênio:
1.1. Tem sua origem no convênio de cooperação Técnica e financeira Nº 
05/2020, celebrado entre a Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica, a Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará e a fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa, e 
tem por objeto a atuação conjunta entre os partícipes visando o apoio técnico 
e financeiro para elaboração de estudos prospectivos que delimitem proble-
mas e temas local e regionalmente relevantes e que permitam fomentar à 
associação das atividades de ensino desenvolvidas no âmbito do Programa 
forma Pará a agenda de pesquisas com aderência à realidade social e econô-
mica dos municípios e do sul e sudeste do Pará, conforme detalhamento das 
ações descritas no item 2 do Plano de Trabalho do instrumento.
objeto do Termo aditivo:
2.1. o presente Termo aditivo tem por objeto as seguintes alterações:
a) Prorrogar o prazo de vigência do convênio de cooperação Técnica e 
financeira nº 005/2020 até 20/06/2023, alterando o item 06. croNoGra-
Ma dE EXEcUÇÃo daS aTiVidadES do Plano de Trabalho;
b) realizar remanejamento orçamentário entre rubricas, alteran-
do os itens 07. PlaNo dE aPlicaÇÃo (r$ 1,00) e 07.1. dETalHaMENTo 
do PlaNo dE aPlicaÇÃo (r$ 1,00) do Plano de Trabalho.
data de assinatura: 05/10/2022
início da Vigência: 05/10/2022
Término da vigência: 20/06/2023
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica- SEcTET. (cNPJ nº: 08.978.226/0001-73)
Universidade federal do Sul e Sudeste do Pará - UNifESSPa (cNPJ nº 
18.657.063/0001-80)
fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa – fadESP/interve-
niente (cNPJ nº: 05.572.870/0001-59)
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado/SEcTET.

Protocolo: 861884

eXtrato de terMo de coNcessÃo 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: adENilSoN PaNToJa MoUra
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - SEcTET - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

eXtrato de terMo de coNcessÃo 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: liliaN criSTiNa SoarES EPaMiNoNdaS
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - SEcTET - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 862272
eXtrato de terMo de coNcessÃo 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: lUciNaldo fUrTado da SilVa
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - SEcTET 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo 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: MarlY EVaNGEliSTa ViEira
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - SEcTET 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo 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: MaYara SUZaNi MoNTEiro faVacHo
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - SEcTET 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo 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: THaMYrES fErNaNdES dE alBUQUErQUE carraScoSa
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - SEcTET 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
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eXtrato de terMo de coNcessÃo 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: aNa claUdia araUJo rodriGUES
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - SEcTET 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 862279
torNar seM eFeito
TorNar SEM EfEiTo a publicação de Protocolo nº 859054, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 35.134, de 29/09/2022, referente a CONVOCA-
ÇÃo dos candidatos credenciados 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 empre-
gatício com o Estado do Pará, por não comparecimento a esta convocação 
e/ou desistência por indisponibilidade, tornando-os assim descredenciadas 
neste processo:

coordeNaÇÃo ti
rEGiaNE NUNES cardoSo

 

coordeNaÇÃo  - QUaLQUer Área
NaYaNE aMoraS SoUZa doS SaNToS

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 06 de outubro de 2022.
Essa publicação tem efeito retroativo a 30/09/2022
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 862274
eXtrato de terMo de coNcessÃo 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: GaBriEla cordEiro dE frEiTaS
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 022/2022 - SEcTET 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo 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: STEfaNY TElES PiNHEiro
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 022/2022 - SEcTET 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 862290
eXtrato de terMo de coNcessÃo 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: aNToNio EMErSoN da roSa BUlHÕES
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do 
Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 

especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica, ins-
trutoria e apoio às atividades administrativas para atendimento às deman-
das do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício 
com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo 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: Joao VicTor alVES lUZ
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do 
Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica, ins-
trutoria e apoio às atividades administrativas para atendimento às deman-
das do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício 
com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo 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: lorENa Sarraf laMBErG
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do 
Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica, ins-
trutoria e apoio às atividades administrativas para atendimento às deman-
das do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício 
com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 862294
eXtrato de terMo de coNcessÃo 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: aliNE SEaBra dE aNdradE
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 020/2022 - SEcTET - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo 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: clEia Maria dE SoUSa fErrEira
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 020/2022 - SEcTET - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo 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: Márcio da coSTa MENdES
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
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do Edital de credenciamento nº 020/2022 - SEcTET - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo 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: THaiS PErEira doS SaNToS
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 020/2022 - SEcTET - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 30/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 862283
torNar seM eFeito
TorNar SEM EfEiTo a publicação de Protocolo nº 859143, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 35.134, de 29.09.2022, referente a CONVOCA-
ÇÃo dos candidatos credenciados por meio do edital 020/2022 – 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 empre-
gatício com o Estado do Pará, por não comparecimento a esta convocação, 
tornando-os assim descredenciadas neste processo:
aPoio
QUiMEra dE MoraES PEiXoTo
iNSTrUToria
JoSÉ VEloSo NETo
MaYK WElliSoN coSTa
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 06 de outubro de 2022.
Essa publicação tem efeito retroativa o 30/09/2022
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 862288
 torNar seM eFeito
TorNar SEM EfEiTo a publicação da convocação dos credenciados abaixo, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.134, de 29.09.2022, protoco-
lo nº 859059, referentes ao Edital nº 022/2022 – SEcTET, que tem por 
escopo o credenciamento de profissionais especializados para instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o Estado do Pará, por não comparecimento após convocação, 
tornando-a descredenciada, nos termos da subcláusula 8.2 do Edital:

iNSTrUTor – árEa METroPoliTaNa
lUiZ PaUlo coUTiNHo dE SoUZa

aNToNio roNiEl MarQUES dE SoUSa

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 06 de outubro de 2022.
Essa publicação tem efeito retroativo a 30/09/2022
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 862303
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

Portaria
.

Portaria N° 235/2022-GaBiNete, de 06 de oUtUBro de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais e com funda-
mento no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual 
nº 061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
coNSidEraNdo  os fatos constante nos autos do Processo Eletrônico n. 
2012/550472;

coNSidEraNdo o Projeto icaaf n. 005/2015, para execução do Projeto 
“Expressão de genes envolvidos no metabolismo lipídico no músculo de 
ovinos alimentados”, vinculado ao Edital n. 014/2014-Bolsas de Pós-dou-
torado e taxa de bancada;
coNSidEraNdo a Manifestação n. 653/2022 da coordenadoria de con-
trole interno da faPESPa (cci), disposto no seq. 15, que concluiu com 
fundamento nos artigos 6º e 7º, da resolução n.18.784/2016, quanto a 
necessidade de instauração de Tomada de contas Especial em razão de 
irregularidade no Projeto ocasionada pela não entrega de prestação de 
contas relativo ao Projeto icaaf n. 005/2015;
coNSidEraNdo que embora tomadas as medidas administrativas, as pen-
dências ainda permanecem assinaladas, fazendo-se necessário a instaura-
ção de Tomada de contas Especial, conforme estabelecidas em leis e es-
pecificamente nas instruções contidas na Resolução 18.784/2016-TCE/PA.
rESolVE:
art. 1º dESiGNar as servidores MarcoS oTaVio fErrEira dE lEMoS, 
matricula n° 5930416, JacQUES doUGlaS NaSciMENTo MoraES, ma-
tricula n°5934100, MarcElo SaNToS cHaVES, matricula n° 54186868 
para, sob a presidência da primeira, compor a coMiSSÃo dE ToMada 
dE coNTaS ESPEcial na fundação amazônia de amparo a Estudos e 
Pesquisa, com a finalidade de  apurar responsabilidade por ocorrência de 
dano à administração pública, com apuração de fatos, quantificação do 
dano, identificação dos responsáveis e obter o respectivo ressarcimento 
relativo ao Projeto icaaf n. 005/2012, com fundamento na resolução n. 
18.784/2016-TcE/Pa.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 06 de outubro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 861983
Portaria N° 237/2022-GaBiNete, de 06 de oUtUBro de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais e com funda-
mento no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual 
nº 061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
coNSidEraNdo  os fatos constante nos autos do Processo Eletrônico n. 
2019/485302;
coNSidEraNdo o Termo de outorga n. 056/2019, cujo objeto trata do 
Apoio ao Evento Científico “Feira de Ciências e Tecnologias Educacionais 
da mesorregião do baixo amazonas - fEciTBa”, vinculado à chamada 
n.001/2019 – Apoio à Realização de Eventos Científicos, Tecnológicos e 
de inovação;
coNSidEraNdo a Manifestação n. 663/2022 da coordenadoria de controle 
interno da faPESPa (cci), disposto no seq. 18, que concluiu com fundamen-
to no art. 6º c/c 7º da resolução n.18.784/2016, quanto a necessidade de  
instauração de Tomada de contas Especial em razão da não apresentação da 
prestação de contas, referente ao Termo de outorga n. 056/2019;
coNSidEraNdo que embora tomadas as medidas administrativas, as pen-
dências ainda permanecem assinaladas, fazendo-se necessário a instaura-
ção de Tomada de contas Especial, conforme estabelecidas em leis e es-
pecificamente nas instruções contidas na Resolução 18.784/2016-TCE/PA.
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores GilSoN PErEira PraTa, matricula n° 
5918404, MarcElo SaNToS cHaVES, matricula n° 54186868, JUliaNa 
cardoSo SaldaNHa, matricula n°57190481 para, sob a presidência do 
primeiro, compor a coMiSSÃo dE ToMada dE coNTaS ESPEcial na fun-
dação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa, com a finalidade de  
apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública, 
com apuração de fatos, quantificação do dano, identificação dos responsá-
veis e obter o respectivo ressarcimento relacionado ao Termo de outorga 
n. 056/2019, com fundamento na resolução n. 18.784/2016-TcE/Pa.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 06 outubro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 861987
Portaria N° 234/2022-GaBiNete, de 05 de oUtUBro de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais e com funda-
mento no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual 
nº 061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
coNSidEraNdo  os fatos constante nos autos do Processo Eletrônico n. 
2014/156906;
coNSidEraNdo o Projeto icaaf n. 110/2014, cujo objeto trata do apoio 
Financeiro para a execução do Projeto “Uso da floração para o aprovei-
tamento de um rejeito fino de minério de ouro”, vinculado ao Edital n. 
007/2014-ProGraMa dE aUXÍlio À PESQUiSa;
coNSidEraNdo a Manifestação n. 646/2022 da coordenadoria de con-
trole interno da faPESPa (cci), disposto no seq. 17, que concluiu com 
fundamento no art. 6º c/c 7º da resolução n.18.784/2016, quanto a ne-
cessidade de  instauração de Tomada de contas Especial em razão da não 
regularização da prestação de contas parcial e a não apresentação da Pres-
tação de Contas final, referente ao Projeto ICAAF n. 110/2014;
coNSidEraNdo que embora tomadas as medidas administrativas, as pen-
dências ainda permanecem assinaladas, fazendo-se necessário a instaura-
ção de Tomada de contas Especial, conforme estabelecidas em leis e es-
pecificamente nas instruções contidas na Resolução 18.784/2016-TCE/PA.
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores aNdrEa criSTiNa doS SaNToS cor-
rEa, matricula n° 57205744, aNNE KEllY SaNcHES lEMoS, matricu-
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la n° 5934736, e cilUMar HUdSoN SoriaNo PaNToJa, matricula n° 
57224705, para, sob a presidência do primeiro, compor a coMiSSÃo dE 
ToMada dE coNTaS ESPEcial na fundação amazônia de amparo a Estu-
dos e Pesquisa, com a finalidade de  apurar responsabilidade por ocorrên-
cia de dano à administração pública, com apuração de fatos, quantificação 
do dano, identificação dos responsáveis e obter o respectivo ressarcimento 
relacionado ao Projeto icaaf n. 110/2014, com fundamento na resolução 
n. 18.784/2016-TcE/Pa.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 05 de outubro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 861979

.

.

coNtrato
.

terMo de oUtorGa N.º 096/2022
objeto: o apoio da faPESPa à realização do Evento denominado i Seminá-
rio de História na amazônia: relações de poder, narrativas e práticas cultu-
rais, a ser desenvolvido pelo(a) oUTorGado(a), que ocorrerá no período 
de 07, 08 e 09 de dezembro de 2022, no auditório do campus da Universi-
dade federal do Sul e Sudeste do Pará e no Museu Municipal
francisco coelho, na cidade de Marabá/Pa.
outorgado(a): Marcus Vinicius reis
Valor: r$ 29.450,71 (vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e 
setenta e um centavos)
Vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
data de assinatura: 06/10/2022
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
função Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 862001
terMo de oUtorGa N.º 101/2022
objeto: o apoio da faPESPa à realização do Evento denominado V fó-
rum acervos arqueológicos: interdisciplinaridade e interculturalidade nas 
práticas de gestão de acervos arqueológicos, a ser desenvolvido pelo(a) 
oUTorGado(a), que ocorrerá no período de de 16 a 19 de novembro de 
2022, na Universidade federal do Pará (UfPa), Museu Paraense Emílio Go-
eldi (MPEG), Secretaria de cultura do Estado do Pará (SEcUlT), na cidade 
de Belém/Pa.
outorgado(a): daiana Travassos alves
Valor: r$ 49.940,00 (quarenta e nove mil, novecentos e quarenta reais)
Vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
data de assinatura: 06/10/2022
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
função Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 862017
terMo de oUtorGa N.º 099/2022
objeto: o apoio da faPESPa à realização do Evento denominado V círculo 
do diálogo do Grupo de Pesquisa sobre práticas pedagógicas e formação 
docente: Um enfoque interdisciplinar - GPEforP, a ser desenvolvido pe-
lo(a) oUTorGado(a), que ocorrerá no período de 01, 02 e 03 de dezem-
bro de 2022, no campus X - igarapé açu.
outorgado(a): Maria do Socorro castro Hage
Valor: r$ r$ 9.774,00 (nove mil, setecentos e setenta e quatro reais)
Vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
data de assinatura: 06/10/2022
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
função Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 862008
terMo de oUtorGa N.º 097/2022
objeto: o apoio da faPESPa à realização do Evento denominado 8ª Jor-
nada de Hematologia e Hemoterapia do Pará, a ser desenvolvido pelo(a) 
oUTorGado(a), que ocorrerá no período de 17 a 19 de novembro de 
2022, no auditório do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 
(iGEPrEV), na cidade de Belém/Pa.
outorgado(a): renata Bezerra Hermes de castro
Valor: r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
data de assinatura: 06/10/2022
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
função Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 862004

.

oUtras MatÉrias
.

cHaMada FaPesPa/cNPQ N.º 008/2022
ProGraMa de aPoio À FiXaÇÃo de JoVeNs doUtores No BrasiL
o Governo do Estado do Pará, por meio da fundação amazônia de amparo 
a Estudos e Pesquisas – fapespa, em parceria com o conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, vinculado ao Ministério 
da ciência, Tecnologia e inovações – McTi, torna público o lançamento da 
presente chamada e convida os interessados a apresentarem propostas 
de projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e de inovação para 
obtenção de apoio financeiro no âmbito do Programa de Apoio à Fixação de 
Jovens doutores no Brasil, em conformidade com o acordo de cooperação 
Técnica fapespa/cNPq, processo SEi cNPq nº 01300.008833/2022-11, e 
com as disposições desta chamada.
Período de Submissão: o prazo para inscrição das propostas do programa 
ficará aberto de 07/10/2022 a 26/10/2022.
as inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, por meio do formulário 
eletrônico (Google forms), disponível no link https://forms.gle/rJ8cUJ3Ns-
N8K9r6Ha.
o texto da chamada n.º 008/2022 encontra-se publicado na íntegra no 
sítio da faPESPa: www.fapespa.pa.gov.br

Protocolo: 862340
eXtrato de rescisÃo coNtratUaL
terMo de rescisÃo aMiGÁVeL do coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 013/2017
Processo administrativo nº 2017/52946 – Tem por objeto a prestação de 
serviço de sistema de gestão de abastecimento de combustível.
objeto: o presente termo tem por objeto a rescisão do contrato n° 
013/2017, conforme autorizar o art. 79, inciso ii, da lei federal 8.666/1993, 
com efeitos retroativos à 26/08/2022, em caráter definitivo e irrevogável.
Partes: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a. data da assinatura: 04/10/2022.

Protocolo: 861765
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 593, de 4 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) daMiao SaNTaNa fErrEira, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 5942194, 03/10/2022 a 08/10/2022, 
à alTaMira-Pa/aNaPU/NoVo rEParTiMENTo/PlacaS/SENador JoSÉ 
PorfÍrio/UrUará/alTaMira-Pa, para coNforME acordado coM a 
dirEToria, farEMoS ViSiTaS coMErciaiS NaS cidadES dE: aNaPU, 
NoVo rEParTiMENTo, PlacaS, SENador JoSÉ PorfÍrio E UrUara. 
farEMoS ViSiTaS NaS rEfEridaS PrEfEiTUraS coM iNTUiTo dE MElHoria 
NoS coNTraToS E adErÊNcia a NoVoS SErViÇoS. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 594, de 4 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) SEBaSTiao dE SoUSa MESQUiTa, aNaliSTa 
dE SUPorTE - rESPoNSáVEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 - 1, 
04/10/2022 a 04/10/2022, à Maraba-Pa/itupiranga/Maraba-Pa, para 
Verificar rádio - Unidade Cliente: PC/PA - DPOL - ITUPIRANGA, TDesk: 
2022025412. região lago Tucuru. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 595, de 5 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) fEliPPE fErrEira lEVY, Gerente de divisão /
divisão de infovias digitais, matrícula 73394, 11/10/2022 a 14/10/2022, 
à Belém-Pa/Tucuruí/anapú/Belém-Pa, para ajuste da infraestrutura óptica 
para extração de alarmes, testes e homologação backbone óptico dWdM. 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 596, de 5 de oUtUBro de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) rafaEl THUrY crUZ, GErENTE , matrícula 
73138, 11/10/2022 a 14/10/2022, à Belém-Pa/Tucuruí/ anapú/Belém-
Pa, para ajuste da infraestrutura óptica para extração de alarmes, testes 
e homologação backbone óptico dWdM. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 597, de 6 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) daMiao SaNTaNa fErrEira, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 5942194, 10/10/2022 a 10/10/2022, à 
Altamira-PA/Pacajá/Altamira-PA, para Vistoria na fibra otica da Infovia de 
anapu a Pacajá. região Xingu. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 598, de 6 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de 
Telecom, matrícula 73404, 05/10/2022 a 05/10/2022, à Belém-Pa/Moju/
Belém-Pa, para Manutenção do cluster, em Moju. Tdesk: 2022025694, 
2022025690. região Tocantins. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
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Portaria Nº 599, de 6 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) MarcEl SaNToS caBral, analista de Suporte, 
matrícula 73258, 05/10/2022 a 05/10/2022, à Belém-Pa/Moju/Belém-Pa, 
para Manutenção do cluster, em Moju. Tdesk: 2022025694, 2022025690. 
região Tocantins. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.

Protocolo: 861726

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N°06/2022
Processo Pae nº 329.171/2022
Órgão Gerenciador: Empresa de Tecnologia da informação e comunicação 
do Estado do Pará – ProdEPa
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Telecomunicações específico para 
atendimento a diretoria de Projetos Especiais (dPE) da
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará 
– ProdEPa
EMPrESa VENcEdora:  iNTErBraSil coMErcial lTda - EPP
cNPJ: 46.036.096/0001-49
data de assinatura: 23.09.2022
iteM - 01
 QUadro de distriBUiÇÃo de correNte coNtiNUa (Qdcc)

 
QUaNtidade: 100 UNidades.

  iTEM 1  Valor Unitário r$1.068,00 Valor Total r$106.800,00

iteM - 02

retiFicador ac/dc 48 V – 30 a (GereNciÁVeL)
QUaNTidadE: 50 unidades.

  iTEM 2  Valor Unitário r$7.988,00 Valor Total r$399.400,00

 iteM - 03

retiFicador ac/dc 48 V – 10 a (NÃo GereNciÁVeL)
QUaNTidadE: 50 unidades.

  iTEM 3  Valor Unitário r$2.484,00 Valor Total r$124.200,00

 iteM - 04

rack 19” - 44 U (Para aLocaÇÃo de eQUiPaMeNtos)
QUaNTidadE: 50 unidades.

  iTEM 4  Valor Unitário r$2.173,00 Valor Total 
r$108.650,00

despacho do Presidente: Homologo
www.prodepa.pa.gov.br

Protocolo: 862249

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 406/2022-seeL, de 27 de seteMBro de 2022.
rESolVE coNcEdEr ao servidor ValdEMar NEVES da coSTa, matrí-
cula nº 2015188/1, 12 (meses) dias de licença Prêmio no período de 
01/10/2022 a 25/09/2023, referente aos triênios 2001-2004, 2004-2007, 
2007-2010, 2010-2013, 2013-2016 e 2016-2019.
ordenador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 862187

.

.

errata
.

errata
Errata ao 1º Termo de apostilamento ao contrato Nº 051/2022-SEEl, Pro-
cesso Nº 2022/109904, Protocolo nº 861387, publicada no doE nº 35.143 
de 06 de outubro de 2022 o qual altera o Pi do apostilamento.
onde se lê:
Pi: 22dfc333917
Pi: 22dfc333916
Leia-se:
Pi: 22dEf333917
Pi: 22dEf333916
06 de outubro de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 861737

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 027/2021-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2016/142056
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto do coNtrato oriGiNÁrio
1.1 o presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa es-
pecializada para a construção de arenas Esportivas no município de Mara-
panim/PA, de acordo com as especificações que se encontram enumeradas 
e explicitadas nos anexos do Edital da Tomada de Preços n°. 006/2017.
cLÁUsULa seGUNda – do oBJeto do PreseNte aditiVo
2.1 O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do Contrato 
nº 027/2021-SEEl, por mais 180 (cento e oitenta) dias de vigência.
aSSiNaTUra: 30/09/2022
ViGÊNcia: 01/10/2022 à 30/03/2023
coNTraTada: STYlUS coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS EirEli, inscrita 
no cNPJ/Mf nº 07.342.268/0001-50.
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 862010

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado FiNaL de HaBiLitaÇÃo – toMada de Pre-
Ços 01/2022- seeL. Processo nº: 2022/824548
objeto: contração de empresa especializada para a construção de com-
plexo esportivo do conjunto do ipês, no município de castanhal-Pa.
diante da ausência de recursos administrativos, segue relação das em-
presas HaBiliTadaS no processo de licitatório e que seguem para fase 
seguinte do certame:
Jr doS SaNToS & cia lTda, cNPJ: 30.454.184/0001-20 – HaBiliTada;
fcl ENGENHaria E coNSTrUÇÕES EirEli, cNPJ: 42.431.449/0001-54 
HaBiliTada;
alc coNSTrUÇÕES E arQUiTETUra lTda, cNPJ: 09.456.098/0001-60 – 
HaBiliTada (SoB coNdiÇÃo);
coNSTrUTora 4MX lTda, cNPJ: 08.666.379/0001-85– HaBiliTada (SoB 
coNdiÇÃo).
Maiores informações poderão ser obtidas junto a comissão Especial de 
licitação e no e-mail: licitacaoseel@hotmail.com. as empresas habilitadas 
estão convocadas para abertura das Propostas comerciais, que acontecerá 
dia 13 de outubro de 2022 às 9h30 no Setor de licitações, sede da SEEl.
Belém (Pa), 6 de outubro de 2022.
lorena Miranda de figueiredo
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 861830

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 411/2022-seeL, 05 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr, férias regulamentares, aos servidores abaixo relacionados:

MatricULa NoMe eXercÍcio Periodo

57202046/1 aNdrE lUiZ corPES da SilVa 2020-2021 19/10 a 
17/11/2022

54195013/2 darTE doS SaNToS VaSQUES 2021-2022 03 a 
12/11/2022

5906604/3 alESSaNdra doS SaNToS NaTiVidadE 2021-2022 25/10 a 
23/11/2022

5961903/1 aliNE SaMara doS SaNToS da SilVa 2021-2022 01 a 
30/11/2022

5896777/1 ElENir da SilVa E cUNHa 2020-2021 08 a 
27/11/2022

5946286/1 JoSE raiMUNdo da rocHa SENa 2021-2022 01 a 
30/11/2022

4008740/1 PEdro doS SaNToS oliVEira 2021-2022 01 a 
30/11/2022

3280950/1 raiMUNdo Maia dE BriTo 2021-2022 01 a 
30/11/2022

6320945/3 rUY GUilHErME aMaNaJaS MaUES 2021-2022 08 a 
27/11/2022

5946929/2 lariSSa carMEN dE alMEida fErrEira 2021-2022 01 a 
30/11/2022

5898852/5 aliNE doS SaNToS SilVa 2021-2022 07/11 a 
06/12/2022

5945747/1 ViTor aUGUSTo da SilVa BorGES 2020-2020 21/11 a 
05/12/2022

ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.
Protocolo: 862074
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..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 651/2022/GGP/dPG/06/10/2022. 
a Subdefensora Pública Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas 
pelo art. 1°, Viii, da PorTaria nº 156/2020-GaB/dPG, de 02 de julho de 
2020 e pelo art. 9º, V, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 
2006; considerando Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1251198; 
rESolVE: conceder 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade 
à defensora Pública caroliNa crUZ coSTa rodriGUES, matrícula 
nº 57209770, conforme art. 88 da lei nº 5.810/1994, no período de 
26/08/2022 a 21/02/2023.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 862039
Portaria Nº 650/2022/GaB/dPG, de 06 de oUtUBro de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 
54, de 7 de fevereiro de 2006; tendo em vista o que consta no PaE nº 
2022/1284881; rESolVE:
art. 1º dESiGNar o defensor Público MaTHEUS GoMES caMacHo, id fun-
cional nº 5968042, para atuar na 2ª dP cível de capanema cumulando com 
3ª dP cível/infância de capanema, a contar de 13 de outubro de 2022.
art. 2º dESiGNar o defensor Público MarcUS ViNiciUS KrUGEr BEcKEr, 
id funcional nº 5968046, para atuar na 2ª dP criminal de capanema cumu-
lando com 1ª dP de Nova Timboteua, a contar de 13 de outubro de 2022.
art. 3º dESiGNar o defensor Público MarcElo aUGUSTo SaNToS No-
GUEira, id funcional nº 5968064, para atuar na 2ª dP cível/criminal de 
Bragança, a contar de 13 de outubro de 2022.
art. 4º dESiGNar o defensor Público lUcaS TEMBra liMa, id funcional nº 
5968094, para atuar na 1ª dP de Viseu, a contar de 13 de outubro de 2022.
art. 5º dESiGNar o defensor Público laUro SiMoES dE caSTro BiS-
NETTo, id funcional nº 5968058, para atuar na 3ª dP cível/infância de 
Paragominas, a contar de 13 de outubro de 2022.
art. 6º dESiGNar o defensor Público lUcaS oliVEira da coSTa Mo-
rEira, id funcional nº 5968078, para atuar na 1ª dP de São Miguel do 
Guamá, a contar de 13 de outubro de 2022.
art. 7º dESiGNar o defensor Público iGor caNGUÇU lEal, id funcional 
nº 5913991, para atuar na 1ª dP de conceição do araguaia, a contar de 
13 de outubro de 2022.
art. 8º dESiGNar a defensora Pública aNa laUra BEZErra SaNToS, id 
funcional nº 5968099, para atuar na 2ª dP de conceição do araguaia, a 
contar de 13 de outubro de 2022.
art. 9º dESiGNar a defensora Pública Maria clara HaGE PErEira, id 
funcional nº 5968097, para atuar na 1ª dP de Xinguara, a contar de 13 
de outubro de 2022.
art. 10. dESiGNar a defensora Pública VaNESSa Maria dE MaToS caS-
Tro, id funcional nº 5968100, para atuar na 2ª dP de Xinguara, a contar 
de 13 de outubro de 2022.
art. 11. dESiGNar a defensora Pública laiaNa SaNTaNa riBEiro, id 
funcional nº 5968110, para atuar na 1ª dP de São félix do Xingu, a contar 
de 13 de outubro de 2022.
art. 12. dESiGNar o defensor Público iGor froTa PiTa, id funcional nº 
5968108, para atuar na 1ª dP de canaã dos carajás, a contar de 13 de 
outubro de 2022.
art. 13. dESiGNar a defensora Pública caroliNa caricio BErNardiNo 
dE oliVEira, id funcional nº 5968096, para atuar na 2ª dP de canaã dos 
carajás, a contar de 13 de outubro de 2022.
art. 14. dESiGNar o defensor Público aNdrE lUiZ PESSoa dE MEllo 
filHo, id funcional nº 5968105, para atuar na 1ª dP de Portel, a contar 
de 13 de outubro de 2022.
art. 15. dESiGNar a defensora Pública lUaNa Garcia liMa, id funcional 
nº 5968103, para atuar na 1ª dP criminal de Breves, a contar de 13 de 
outubro de 2022.
art. 16. dESiGNar a defensora Pública fErNaNda dE SalES ScHETTiNi, 
id funcional nº 5968121, para atuar na 2ª dP criminal de Breves cumu-
lando com 1ª dP de Melgaço, a contar de 13 de outubro de 2022.
art. 17. dESiGNar a defensora Pública JUliaNa GoES rocHa, id funcio-
nal nº 5941099, para atuar na 1ª dP cível de Breves, a contar de 13 de 
outubro de 2022.
art. 18. dESiGNar a defensora Pública fErNaNda SilVa Marciao, id 
funcional nº 5909012, para atuar na 2ª dP cível de Breves, a contar de 
13 de outubro de 2022.
art. 19. dESiGNar a defensora Pública JoaNa aUrElio dE liMa, id fun-
cional nº 5968071, para atuar na 1ª dP de Soure, a contar de 13 de ou-
tubro de 2022.
art. 20. dESiGNar o defensor Público Joao rafaEl MoNTEiro rodri-
GUES, id funcional nº 5968085, para atuar na 1ª dP de oriximiná, a con-
tar de 13 de outubro de 2022.
art. 21. dESiGNar o defensor Público daVi SaraiVa NoroNHa, id fun-
cional nº 5968089, para atuar na 1ª dP de rondon do Pará, a contar de 13 
de outubro de 2022.
art. 22. dESiGNar a defensora Pública JUlia GraciEllE rEZENdE dE 

SoUSa, id funcional nº 5968113, para atuar na 2ª dP de Tailândia, a 
contar de 13 de outubro de 2022.
art. 23. dESiGNar a defensora Pública oliVia alBiNo dE alENcar, id 
funcional nº 5968289, para atuar na 2ª dP cível e criminal de itaituba, a 
contar de 13 de outubro de 2022.
art. 24. dESiGNar a defensora Pública aNa caroliNa SiMao fErNaN-
dES dE MiraNda, id funcional nº 5968366, para atuar na 3º dP cível e 
criminal de itaituba, a contar de 13 de outubro de 2022.
art. 25. dESiGNar o defensor Público lUcaS rafaEl dE alENcar MoTa 
SilVa, id funcional nº 5968098, para atuar na 1ª dP cível de altamira cumu-
lando com 1ª dP de Vitória do Xingu, a contar de 13 de outubro de 2022.
art. 26. dESiGNar o defensor Público Joao PaUlo forTES PEriNa, id 
funcional nº 5968106, para atuar na 2ª dP criminal de altamira, a contar 
de 13 de outubro de 2022.
art. 27. dESiGNar o defensor Público aNdrE filiPE riBEiro ValENTE, 
id funcional nº 57220824, para atuar na 1ª dP de acará, a contar de 13 
de outubro de 2022.
art. 28. dESiGNar o defensor Público cESar aUGUSTo MorEira, id fun-
cional nº 5968081, para atuar na 1ª dP de cametá, a contar de 13 de 
outubro de 2022.
art. 29. dESiGNar a defensora Pública lariSSE caMPElo MESSiaS, id 
funcional nº 5968093, para atuar na 2ª dP de cametá, a contar de 13 de 
outubro de 2022.
art. 30. dESiGNar o defensor Público aNdErSoN lUiS liMa da SilVa, 
id funcional nº 5968074, para atuar na 1ª dP de igarapé-miri cumulando 
com 1ª dP de Mocajuba, a contar de 13 de outubro de 2022.
art. 31. dESiGNar o defensor Público rafaEl dE JESUS rocHa, id fun-
cional nº 5968054, para atuar na 1ª dP criminal de abaetetuba, a contar 
de 13 de outubro de 2022.
art. 32. dESiGNar a defensora Pública Maria caroliNa aMaral cor-
dEiro, id funcional nº 5933478, para atuar na 2ª dP criminal de abae-
tetuba cumulando com 3ª dP cível/infância de abaetetuba, a contar de 13 
de outubro de 2022.
art. 33. dESiGNar a defensora Pública HElEoNora criSTiNa SilVa So-
arES, id funcional nº 5968104, para atuar na 1ª dP cível e criminal de 
Mosqueiro, a contar de 13 de outubro de 2022.
art. 34. dESiGNar o defensor Público HEldEr liMa TEiXEira, id funcio-
nal nº 5968120, para atuar na 2ª dP cível e criminal de Santa izabel, a 
contar de 13 de outubro de 2022.
art. 35. dESiGNar o defensor Público Jairo Maia JÚNior, id funcional 
nº 5957722/1, para atuar na 2ª dP cível de abaetetuba, a contar de 13 
de outubro de 2022.
art. 36. dESiGNar a defensora Pública liliaN dE aGUiar ValENTiM, id 
funcional nº 5942719/1, para atuar na 1ª dP cível e criminal de itaituba, 
a contar de 13 de outubro de 2022.
art. 37. dESiGNar o defensor Público rodriGo cErQUEira dE MiraN-
da, id funcional nº 55588725/1, para atuar na dP agrária de Marabá, a 
contar de 13 de outubro de 2022.
art. 38. dESiGNar o defensor Público VicTor rafaEl MalTEZ dE lEMoS, 
id funcional nº 5903201/4, para atuar na 1ª dP criminal de altamira, a 
contar de 13 de outubro de 2022.
art. 39. dESiGNar o defensor Público HiMdEMBUrGo raBEllo dE MoU-
ra JUNior, id funcional nº 5957717/1, para atuar na dP de alenquer 
cumulando com a dP de Óbidos, a contar de 13 de outubro de 2022.
art. 40. dESiGNar o defensor Público lUiS MarcElo MacEdo dE SoUZa, 
id funcional nº 5938970, para atuar auxiliando as defensorias Públicas 
cíveis de Marabá cumulando com a dP de itupiranga, a contar de 13 de 
outubro de 2022.
art. 41. dESiGNar a defensora Pública Nara dE cErQUEira PErEira, id 
funcional nº 5895973, para atuar na 5ª dP criminal de Marabá cumulando 
com a dP de São João do araguaia, a contar de 13 de outubro de 2022.
art. 42. dESiGNar o defensor Público cÉSar THiaGo BarrETo corrEia, 
id funcional nº 5957714, para atuar na 1ª dP cível/criminal de Tailândia, 
a contar de 13 de outubro de 2022.
art. 43. dESiGNar o defensor Público dioGo MarcEll SilVa NaSciMEN-
To ElUaN, id funcional nº 57227857, para atuar na 1ª dP criminal de 
Paragominas cumulando com 2ª dP cível de Paragominas e dP de Ulianó-
polis, a contar de 13 de outubro de 2022.
art. 44. revogam-se os seguintes atos: art. 2º e 11 da PorTaria nº 
46/2021/GGP/dPG, de 20 de janeiro de 2021; art. 4º e 5º da PorTaria 
nº 584/2022/GGP/GaB/dPG, de 20 de setembro de 2022; PorTaria nº 
276/2018-GaB/dPG, de 20 de julho de 2018; PorTaria nº 359/2019 
GaB/dPG, de 06 de dezembro de 2019; PorTaria nº 358/2019 GaB/dPG, 
de 06 de dezembro de 2019; PorTaria nº 275/2020-GaB/dPG, de 23 de 
outubro de 2020.
art. 45. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 13 de outubro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 862342
Portaria Nº 644/2022/GGP/dPG/04/10/2022. 
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 8º, i, Viii da lei complementar no 
054/2006 e art.100 da lei complementar nº 80/1994; considerando o 
disposto no art. 46, § 8º da Lei Complementar nº 54/2006, com redação 
dada pela lei complementar nº 91/2014; considerando a resolução 
cSdP nº 283, de 16 de novembro de 2021; considerando o que consta no 
Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1264618; rESolVE: conceder, 
Gratificação de Acumulação à Defensora Pública PAULA BARROS PEREIRA 
dE fariaS, conforme discriminado na tabela abaixo:
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deFeNsor 
(a)

PÚBLico 
(a)

MatrÍ-
cULa

titULaridade/ 
desiGNaÇÃo

acUMULa-
ÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo

Paula Barros 
Pereira de 

farias
5895961

5ª defensoria
Pública criminal 
de ananindeua

1ª defensoria
Pública 

Juizado Especial 
criminal de 
ananindeua

10% do
vencimento-ba-

se, nos
termos do art. 2º, 

inciso i da
resolução do 
cSdP nº

283, de 
16/11/2021.

28/09/2022 a
19/12/2022

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

Protocolo: 861729
Portaria Nº 59/2022/GaB/dPG, de 05 de oUtUBro de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 8°, Viii, da lei complementar n° 54, 
de 7 de fevereiro de 2006; considerando a necessidade de adoção do 
calendário de feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos para 
organização do funcionamento da defensoria Pública do Estado do Pará, 
o qual foi estabelecido por meio da PorTaria nº 01/2022/GaB/dPG, de 
11 de janeiro de 2022, publicada no d.o.E nº 34.827, de 12/01/2022; 
considerando o disposto na PorTaria nº 2384/2022-GP, de 08 de julho 
de 2022, publicada no TJPa - diário da JUSTiÇa, Edição nº 7409/2022, 
de 12 de Julho de 2022, na qual o Poder Judiciário do Estado do Pará inclui 
aos pontos facultativos do ano de 2022, definidos através da PORTARIA 
nº 4290/2021-GP, de 14 de dezembro de 2021, o dia 1º de novembro de 
2022, no qual não haverá expediente, bem como determina a transferência 
do ponto facultativo do dia 28 de outubro de 2022 para o dia 31 de outubro 
de 2022, data alusiva ao “dia do Servidor Público Estadual”; considerando 
o poder regulamentar decorrente da autonomia funcional e administrativa 
da Defensoria Pública, instituída pelo Art. 134, §2º da Constituição Federal 
de 1988, e efetivada pelo art. 4º, inciso i, da lei complementar Estadual 
n° 054, de 07 de fevereiro de 2006; rESolVE:
Art. 1º Incluir aos pontos facultativos do ano de 2022, definidos através 
da PorTaria nº 01/2022/GaB/dPG, de 11 de janeiro de 2022, o dia 
1º de novembro de 2022, no qual não haverá expediente no âmbito da 
defensoria Pública do Estado do Pará.
Parágrafo único. as horas não trabalhadas no referido dia deverão ser 
compensadas com o acréscimo de 1 (uma) hora na jornada laboral diária, 
nos 6 (seis) dias úteis subsequentes ao facultado.
art. 2º determinar a transferência do ponto facultativo do dia 28 de 
outubro de 2022 para o dia 31 de outubro de 2022, data alusiva ao “dia do 
Servidor Público Estadual”.
art. 3º determinar à diretoria Metropolitana e à diretoria do interior a 
organização e funcionamento dos plantões nas causas consideradas 
urgentes, nas respectivas áreas de atuação.
art. 4º determinar a republicação do aNEXo ÚNico i da PorTaria nº 
01/2022/GaB/dPG, de 11 de janeiro de 2022, com as alterações de que 
tratam a presente PorTaria.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

 aNeXo ÚNico i
 

taBeLa de Feriados e PoNtos FacULtatiVos

data dia da seMaNa eVeNto ocorrÊNcia
FUNdaMeNto 

LeGaL e oBser-
VaÇÕes

1º de janeiro Sábado confraternização 
Universal feriado Nacional lei federal nº 

662/1949
28 de fevereiro Segunda-feira carnaval Ponto facultativo -

1º de março
 Terça-feira carnaval

Suspensão Nacional 
do Expediente

forense
lei federal nº 
1.408/1951

2 de março Quarta-feira Quarta-feira de 
cinzas Ponto facultativo -

14 de abril Quinta-feira Quinta-feira Santa Ponto facultativo -

15 de abril Sexta-feira Sexta-feira Santa feriado Nacional lei federal nº 
1.408/1951

21 de abril Quinta-feira Tiradentes feriado Nacional
lei federal 

nº 662/1949 e 
1.266/1950

22 de abril Sexta-feira - Ponto facultativo compensação

1º de maio domingo dia do Trabalho feriado Nacional lei federal nº 
662/1949

16 de junho Quinta-feira corpus christi feriado Nacional
lei nº 9.093/1995 

c/c lei Municipal nº 
6.306/1967

17 de junho Sexta-feira - Ponto facultativo -

15 de agosto Segunda-feira
adesão do Grão-Pa-
rá à independência 

do Brasil
feriado Estadual

lei Estadual nº 
37/1947 e lei 
Estadual nº
5.999/1996

7 de setembro Quarta-feira independência do 
Brasil feriado Nacional lei federal nº 

662/1949
10 de outubro Segunda-feira Pós-círio Ponto facultativo -
11 de outubro Terça-feira - Ponto facultativo compensação

12 de outubro Quarta-feira
Nossa Senhora 

aparecida – Padroei-
ra do Brasil

feriado Nacional lei federal nº 
6.802/1980

24 de outubro Segunda-feira recírio Ponto facultativo -
31 de outubro 

(Transferido do dia
28/10/2022)

Segunda-feira dia do servidor 
público estadual Ponto facultativo lei Estadual nº 

5.810/1994

1º de novembro Terça-feira - Ponto facultativo compensação

2 de novembro Quarta-feira finados feriado Nacional lei federal nº 
662/1949

14 de novembro Segunda-feira - Ponto facultativo compensação

15 de novembro Terça-feira Proclamação da 
república feriado Nacional lei federal nº 

662/1949

8 de dezembro Quinta-feira dia da Justiça feriado forense 
Nacional

decreto lei
nº 8.292/1945 

e lei federal nº 
1.408/1951

9 de dezembro Sexta-feira - Ponto facultativo compensação
24 de dezembro Sábado Véspera de Natal Ponto facultativo -

25 de dezembro domingo Natal feriado Nacional lei federal nº 
662/1949

31 de dezembro Sábado Véspera de ano 
novo Ponto facultativo  

Protocolo: 861786
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 003/2022/daF/dPG, de 02/08/2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8°, Viii, da lei complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006;
considerando o disposto no art. 67 da lei Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993; considerando o que consta no Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/118061; rESolVE:
art. 1º designar o servidor (a) público (a) daVidSoN BrENo SoUZa da 
coNSolacao, id.  funcional nº 5419721,
para atuar como fiScal do contrato Nº 012/2021 (Processo nº 2021/236395), 
celebrado entre a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará e
NorTHWarE coMErcio E SErViÇoS lTda (cNPJ 37.131.927/0002-51),
cujo objeto é aquisição de equipamentos de informática (300 microcompu-
tadores) à defensoria Pública do Estado do Pará.
art. 2º ao (à) fiscal do contrato, ora nomeado (a), com a devida observân-
cia do disposto na lei federal nº 8.666/93, caberá, no que for compatível 
com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilida-
de e emitir respectivos relatórios;
ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
iii – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem 
cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V – comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios 
com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato 
sob sua responsabilidade;
Vii – autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, 
a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
Viii – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modifica-
ções no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipa-
mentos, formulados pela contratada;
X – confrontar os preços e quantidades constantes da Nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
Xi – receber e atestar Notas fiscais e encaminhá-las à unidade competen-
te para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encon-
tram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
Parágrafo único. a administração deve garantir as condições para o desem-
penho do encargo.
Art. 3º Ao (à) fiscal nomeado (a) deverá ser entregue pela Diretoria de 
administração e finanças, imediatamente após a ciência de sua nomeação,
pasta contendo cópias do Edital de licitação e de todos os seus anexos e do 
contrato com sua respectiva publicação e, oportunamente, de seus aditamentos,
garantindo-lhe, assim, o domínio efetivo do objeto a ser fiscalizado.
art. 4º fica garantido ao (à) fiscal do contrato amplo e irrestrito acesso 
aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.
Art. 5º Na ausência do (a) fiscal titular, fica designado (a) como suplente o (a) 
servidor (a) daNilo HENriQUE SoUSa MarTiNS, id.  funcional nº 57176622.
art. 6º Esta PorTaria entrará em vigor a partir de 14 de fevereiro de 2022.
 JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 862133
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..

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico, JULGaMeNto: MeNor PreÇo 
Por iteM.
Número: 030/2022-dPe/Pa
Processo nº: 2022/469440-dPe/Pa.
objeto: o objeto da presente licitação é o registro de Preços para aqui-
sição de veículo automotor do tipo furgão customizado, para atender as 
demandas da defensoria Pública do Estado do Pará, conforme condições e 
exigências constantes no Termo de referência deste Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br ou 
ainda na defensoria Pública do Estado do Pará sito a rua Padre Prudêncio 
nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento de qualquer taxa, 
mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa interessada ou 
por meio de solicitação via e-mail: licitacao@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 07/10/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 25/10/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: Eduardo Tathuhiro Nakata. ordena-
dor: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral 
do Estado do Pará.

Protocolo: 861779

.

.

diÁria
.

Portaria 1898/2022- da,06/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor dioGo MarcEll SilVa NaS-
ciMENTo ElUaN, matrícula 57227857, objetivo rEUNiÃo JUNTo ao PrE-
fEiTo MUNiciPal E SEcrETariado Para TraTar da iNSTalaÇÃo da 
dEfENSoria No MUNicÍPio. fundamento legal lei nº 5810/94 e reso-
lução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a SÃo MiGUEl 
do GUaMá, período 04/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 862336
Portaria 1897/2022- da,06/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 
diária(s) ao defensor SaMUEl oliVEira riBEiro, matrícula 5931564, ob-
jetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e re-
solução cSdP 266/2021, para deslocar-se de TUcUrUÍ a BrEU BraNco, 
período 03/10/2022, 04/10/2022, 05/10/2022, 06/10/2022, 07/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 862330
Portaria 1896/2022- da,06/10/2022. 
Conceder 13 + 1\2, diária(s) ao Defensor PLINIO TSUJI BARROS, matrícu-
la 55589614, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de SaNTarÉM a 
rUrÓPoliS, período 16/10/2022 a 29/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 862327
Portaria 1884/2022- da,05/10/2022. 
Conceder 4 + 1\2, 4 + 1\2, 1 + 1\2, 1 + 1\2, diária(s) ao Defensor MARCIO 
da SilVa crUZ, matrícula 55588733, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslo-
car-se de BElÉM a MoJU, período 03/10/2022 a 07/10/2022, 17/10/2022 
a 21/10/2022, 31/10/2022 a 01/11/2022, 03/11/2022 a 04/11/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 862261
Portaria 1885/2022- da,05/10/2022. 
Conceder 4 + 1\2, 4 + 1\2, 1 + 1\2, 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor 
EVaNdro SilVa MaToS, matrícula 57201686, cargo MoToriSTa, obje-
tivo coNdUZir dEfENSor PÚBlico. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a MoJU, perío-
do 03/10/2022 a 07/10/2022, 17/10/2022 a 21/10/2022, 31/10/2022 a 
01/11/2022, 03/11/2022 a 04/11/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 862266
Portaria 1889/2022- da,05/10/2022. 
Conceder 3 + 1\2, diária(s) ao Defensor VINICIUS TOLEDO AUGUSTO, 
matrícula 57231696, objetivo rEaliZar SESSÃo do TriBUNal do JÚri. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de SaNTarÉM a rUrÓPoliS, período 04/10/2022 a 07/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 862291
Portaria 1886/2022- da,05/10/2022. 
Conceder 4 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao Defensor PABLO DE SOUZA MELO, 
matrícula 55589590, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de TUcUrUÍ 
a NoVo rEParTiMENTo, período 03/10/2022 a 07/10/2022, 17/10/2022 
a 21/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 862275

Portaria 1888/2022- da,05/10/2022. 
Conceder 2 + 1\2, diária(s) ao Defensor MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEI-
ra, matrícula 5895968, objetivo rEaliZar SESSÃo do TriBUNal do JÚri. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de SaNTarÉM a MoNTE alEGrE, período 03/10/2022 a 05/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 862287
Portaria 1887/2022- da,05/10/2022. 
Conceder 6 + 1\2, diária(s) ao Defensor MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 
ViEira, matrícula 5895968, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
SaNTarÉM a MoNTE alEGrE, período 16/10/2022 a 22/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 862281
Portaria 1882/2022- da,05/10/2022. 
Conceder 1 + 1\2, 2 + 1\2, diária(s) ao Defensor MARCIO DA SILVA CRUZ, 
matrícula 55588733, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM 
a ViGia, período 13/10/2022 a 14/10/2022, 25/10/2022 a 27/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 862248
Portaria 1883/2022- da,05/10/2022. 
Conceder 1 + 1\2, 2 + 1\2, diária(s) ao Servidor EVANDRO SILVA MATOS, ma-
trícula 57201686, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
BElÉM a ViGia, período 13/10/2022 a 14/10/2022, 25/10/2022 a 27/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 862252
Portaria 1891/2022- da,05/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor SaMUEl oliVEira riBEiro, 
matrícula 5931564, objetivo rEaliZar aUdiÊNcia PÚBlica. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
TUcUrUÍ a BrEU BraNco, período 27/09/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 862305
Portaria 1892/2022- da,05/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor dioGo MarcEll SilVa NaSci-
MENTo ElUaN, matrícula 57227857, objetivo rEUNiÃo JUNTo À PrEfEiTUra 
E SEcrETariado a fiM dE TraTar a iMPlEMENTaÇÃo da dEfENSoria No 
MUNicÍPio. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de ParaGoMiNaS a iPiXUNa do Pará, período 28/09/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 862306
Portaria 1899/2022- da,06/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a Servidor roGErio SilVa da rocHa, 
matrícula 0413063, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de alTaMira a aNaPU, período 27/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 862302
Portaria 1890/2022- da,05/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a defensora Bia alBUQUErQUE TiradEN-
TES, matrícula 5935442, objetivo ParTiciPar da iNSPEÇÃo JUdicial. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de alTaMira a aNaPU, período 27/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 862297
Portaria 1893/2022- da,05/10/2022. 
Conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Defensor ROGERIO FELIPE ZACHARIAS, 
matrícula 57231637, objetivo ParTiciPar dE dUaS aUdiÊNciaS dE JUS-
TificaÇÃo EM ProcESSoS da Vara aGrária. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de rEdENÇÃo a 
coNcEiÇÃo do araGUaia, período 05/10/2022 a 06/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 862311
Portaria 1894/2022- da,05/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor lUiS carloS dE alMEida 
rodriGUES, matrícula 57211823, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSora PÚBlica À cadEia dE JoVENS E adUlToS EM SaNTa iZa-
BEl. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElÉM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 28/09/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 862316
Portaria 1895/2022- da,05/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor lEo-
Nardo caBral JaciNTo, matrícula 5890175, objetivo rEaliZar iTiNE-
rÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de caSTaNHal a SaNTo aNTÔNio do TaUá, período 
03/10/2022, 07/10/2022, 14/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 862320
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.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 003/2022/daF/dPG, de 02/08/2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii, da lei complementar n° 054, de 07 
de fevereiro de 2006;
considerando o disposto no art. 67 da lei Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993; considerando o que consta no Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/118061; rESolVE:
art. 1º designar o servidor (a) público (a) daVidSoN BrENo SoUZa da 
coNSolacao, id.  funcional nº 5419721,
para atuar como fiScal do contrato Nº 012/2021 (Processo nº 
2021/236395), celebrado entre a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do 
Pará e
NorTHWarE coMErcio E SErViÇoS lTda (cNPJ 37.131.927/0002-51),
cujo objeto é aquisição de equipamentos de informática (300 microcompu-
tadores) à defensoria Pública do Estado do Pará.
art. 2º ao (à) fiscal do contrato, ora nomeado (a), com a devida observân-
cia do disposto na lei federal nº 8.666/93, caberá, no que for compatível 
com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilida-
de e emitir respectivos relatórios;
ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
iii – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem 
cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V – comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios 
com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato 
sob sua responsabilidade;
Vii – autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, 
a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
Viii – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modifica-
ções no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipa-
mentos, formulados pela contratada;
X – confrontar os preços e quantidades constantes da Nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
Xi – receber e atestar Notas fiscais e encaminhá-las à unidade competen-
te para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encon-
tram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
Parágrafo único. a administração deve garantir as condições para o desem-
penho do encargo.
Art. 3º Ao (à) fiscal nomeado (a) deverá ser entregue pela Diretoria de 
administração e finanças, imediatamente após a ciência de sua nomeação,
pasta contendo cópias do Edital de licitação e de todos os seus anexos 
e do contrato com sua respectiva publicação e, oportunamente, de seus 
aditamentos,
garantindo-lhe, assim, o domínio efetivo do objeto a ser fiscalizado.
art. 4º fica garantido ao (à) fiscal do contrato amplo e irrestrito acesso 
aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.
Art. 5º Na ausência do (a) fiscal titular, fica designado (a) como suplente o (a) 
servidor (a) daNilo HENriQUE SoUSa MarTiNS, id.  funcional nº 57176622.
art. 6º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 862121
Portaria No 003/2022/daF/dPG, de 02/08/2022, publicada no 
doe Nº 35.068, de 04/08/2022.
oNde se LÊ :
art. 6o Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Leia-se:
art. 6o Esta PorTaria entrará em vigor a contar do dia 15 de março de 2021.

Protocolo: 862123
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 2º termo aditivo ao contrato nº. 047/2021/tJPa // Par-
tes: TJPa e a empresa TEcHScaN iMPorTadora E SErVicoS EirEli – EPP, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 06.083.148/0001-13 // objeto do contra-
to: contratação de empresa especializada na comercialização e instalação 
de pórtico detector de metais para as instalações prediais do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de referência, anexo i do edital. // origem: Pre-
gão Eletrônico de nº 051/TJPa/2021 // Processo: Pa-Pro-2021/03260 // 
objeto do aditivo: o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 

do prazo de vigência contratual por mais 90 (noventa) dias, conforme pro-
posta da empresa. // Vigência: início em 06 de outubro de 2022 e Término 
em 03 de janeiro de 2023. // dotação orçamentária: 02.061.1417.8176 / 
02.061.1417.8647; fonte de recurso: 0101 / 0118; Elemento de despesa: 
339039 / 449052. // data da assinatura: 04/10/2022 // foro: Belém/Pa 
// responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de 
administração do TJPa // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves 
Santos – Secretário de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 862080
extrato do 1° termo aditivo ao contrato n° 091/2021/tJPa// 
Partes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e a empresa NaPa 
coNSTrUÇÕES lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o n°. 29.828.648/0001-
32// objeto do contrato: contratação de empresa especializada para exe-
cução da obra de construção do Novo fórum da comarca de Salinópolis. 
// origem: concorrência n° 002/2021/TJPa// objeto do aditivo: o presen-
te termo aditivo tem por objeto a alteração qualitativa do contrato, para 
acrescer serviços não previstos inicialmente, bem como o reequilíbrio de 
preços do acordo. // acréscimo: o percentual de acréscimo decorrente da 
inclusão dos serviços listados é de 3,61%, calculado sobre o valor atual 
do contrato, totalizando o valor total de r$ 173.785,24. // reequilíbrio: 
a majoração nos valores unitários dos itens 5.2 e 28.5.1, decorrentes do 
reequilíbrio, são de r$ 46.635,62 e r$ 110.126,72, respectivamente, to-
talizando o valor de r$ 156.762,34. // Valor: Em decorrência do acréscimo 
de serviços e dos reequilíbrios de preços efetuados neste Termo aditivo, 
o contrato fica majorado em R$ 330.547,58, passando a ter novo valor 
global a quantia de r$ 5.141.059,96. // dotação orçamentária: funcionais 
Programáticas: 02.061.1417.7542 e 02.061.1417.7639; fontes: 0101, 
0301, 0118 e 0318; Elemento de despesa: 44.90.51. // data da assina-
tura: 04/10/2022. // foro: Belém/Pa. // representante do contratante: 
débora Moraes Gomes – Secretária de administração. // ordenador res-
ponsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento, 
coordenação e finanças.

Protocolo: 862339
eXtrato do 9º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 004/2021/
tJPa. // Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPa e a empresa 
criart Serviços de Terceirização de Mão de obra ltda., inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº. 07.783.832/0001-70. // objeto do contrato: contratação de 
pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de condução de ve-
ículos. // origem: Pregão Eletrônico n° 064/TJPa/2020. // objeto do aditi-
vo: o presente termo aditivo tem como objeto a supressão de 26 (vinte e 
seis) postos de motoristas referente ao contrato n° 004/2021, que corres-
pondem 39,184 %. // Novo valor global:  r$ 2.805.493,68 (dois milhões, 
oitocentos e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e oito 
centavos). Efeitos da Supressão: o presente termo aditivo produzirá efei-
tos a contar de 01/10/2022. // data da assinatura: 29/09/2022. // foro: 
Belém/Pa. // responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secre-
tária de administração do TJPa. // ordenador responsável: Miguel lucival-
do alves Santos – Secretário de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 861774
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 066/tJPa/2022
acolHo o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 066/TJPa/2022, que tem por objeto o registro de preços 
para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
fornecimento, instalação e manutenção de portas, esquadrias e painéis de 
vidro para atender aos prédios do Poder Judiciário na região Metropolitana 
de Belém, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de 
referência, anexo i do Edital, e, HoMoloGo a presente licitação. Todas 
as informações a respeito do certame estão disponíveis em www.compras-
governamentais.gov.br. Belém, 05/10/2022. Secretaria de administração 
do TJPa.

Protocolo: 861764
HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 063/tJPa/2022
acolHo o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 063/TJPa/2022, que tem por objeto a registro de preços 
para fornecimento, instalação e recuperação de peças de comunicação vi-
sual e tátil para atender aos imóveis pertencentes ao Poder Judiciário sob 
administração do Tribunal de Justiça do Pará, conforme condições, quanti-
dades e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital, 
e, HoMoloGo a presente licitação. Todas as informações a respeito do 
certame estão disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. Be-
lém, 05/10/2022. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 861759
.

coNVÊNio
.

extrato do acordo de cooperação nº. 033/2022-tJPa// Partes: Tri-
BUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, GoVErNo do ESTado do 
Pará, TriBUNal rEGioNal ElETorial, MiNiSTÉrio PÚBlico do Pará. 
// objeto: constitui objeto do presente acordo de cooperação a união de 
esforços para implementar ações na construção de um ambiente pacífico 
e saudável no período eleitoral e posteriormente a ele, até a posse dos 
eleitos, de acordo com o disposto pela resolução nº 135/2022 do conselho 
Nacional de Justiça. // Vigência: início em 30 de setembro de 2022 e térmi-
no em 05 de janeiro de 2023. // recursos: não haverá repasse de recurso 
entre os partícipes. // foro: Belém/Pa // data da assinatura: 30/09/2022 
// responsável pela assinatura: célia regina de lima Pinheiro – desembar-
gadora Presidente do TJ/Pa.

Protocolo: 862317
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.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato do 1º termo aditivo ao acordo de cooperação técnica nº 
039/2019-tJPa// Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Mu-
nicípio de altamira, através da câmara Municipal de altamira// cNPJ/Mf 
04.574.083/0001-83// objeto do convênio: o presente objeto é a cessão 
de servidores para a realização de ações conjuntas voltadas para o de-
senvolvimento das atividades necessárias à modernização da Justiça no 
Município, por mais 3 (três) anos.// objeto do aditivo: prorrogação de 
vigência em mais 03 anos// Vigência do aditivo: início em 10/10/2022 e 
término em 09/10/2025// data da assinatura: 07/10/2022 // responsável 
pela assinatura: célia regina de lima Pinheiro – desembargadora Presi-
dente do TJPa.

Protocolo: 861810

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de rerratiFicaÇÃo ao coNtrato N° 062/2022. 
// Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a empresa coNSErP 
MaNUTENÇÃo dE ElEVadorES lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
00.489.015/0001-65. // Objeto: Retificação da Cláusula Terceira, que trata 
dos valores contratados, a qual passa a ter a seguinte redação: cláU-
SUla TErcEira - doS ValorES – o valor global do contrato é de r$ 
306.000,00(trezentos e seis mil reais), discriminados da seguinte forma:

iteM LocaL aQUisiÇÃo / serViÇo VaLor
01 Novo 

fórum de 
altamira

aquisição e instalação de 01 (um) elevador de passageiros. r$ 262.000,00
02 Manutenção preventiva e corretiva para 12 (doze) meses. r$ 24.000,00
03 Valor para eventual reposição de peças (contingencial). r$ 20.000,00

Valor GloBal do coNTraTo r$ 306.000,00

ParáGrafo ÚNico – fica ajustado o Termo de referência, em razão das 
alterações realizadas nos itens 3.1 e 3.7.1 antes da publicação do Edital da 
licitação, passando a ter a redação conforme o anexo i deste Termo aditivo.
Ratificação: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Origi-
nal// foro: Belém/Pa. // data da assinatura: 05/10/2022. representante 
do contratante: débora Moraes Gomes – Secretária de administração. // 
ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de 
Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 861935

LeGisLatiVo

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

ato da Mesa Nº 204/2022-Md-aL
dispõe sobre o pagamento de Pensão:
a MESa dirETora da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado 
do Pará, usando de suas atribuições e competências regimentais;
coNSidEraNdo com efeito da lei complementar Nº 92, de 14 de janeiro 
de 2014 – alterada pela lei complementar Nº 96/2014 – que extinguiu e 
liquidou o instituto de Previdência da assembleia legislativa do Estado do 
Pará - iPalEP, criado pela lei 4.797/78 e que era regido pela lei comple-
mentar Nº 75/2010, é o documento legal que hoje rege as ações daquele 
instituto e, no seu artigo 11, determina que “conceder-se-á pensão ao côn-
juge ou companheiro sobrevivente ou dependente por morte do contribuin-
te ou aposentado, correspondente ao valor dos proventos de aposentadoria 
que o segurado recebia ou a que ele teria direito.”
coNSidEraNdo assim, diante de tanta clareza da legislação em vigor, de 
acordo com o art.11, da lei complementar 092/2014 concede, “a pensão 
será devida na data do deferimento da concessão do benefício, com seus 
efeitos retroagindo a data do óbito.”
coNSidEraNdo o Parecer da Procuradoria Geral desta assembleia legisla-
tiva, exarado as fls.21, 22 e 23, do Processo Administrativo Nº 5855/2022.
rESolVE:
art. 1º o Plano de Seguridade Social dos Parlamentares passa a fazer o 
pagamento da Pensão a Sra. dilZa Maria rodriGUES da SilVa, na qua-
lidade de viúva do Ex-deputado Estadual aposentado,
continuação do aTo da MESa de Nº 204/2022-Md-al
senhor Haroldo HEracliTo TaVarES da SilVa, falecido em 11 de julho de 2022.
Parágrafo único. a pensionista referida no caput deste artigo, terá direito 
a pensão integral do aposentado Ex-deputado Estadual Haroldo HE-
racliTo TaVarES da SilVa, correspondente a 16 (dEZESSEiS) anos de 
contribuição, previsto no inciso i e ii do art.17, da lei complementar Nº 
92/2014, e no inciso i, do art.5º.
art.2º o tempo total de contribuição foi de 192 (cENTo E NoVENTa E 
doiS) meses, equivalentes a 16 (dEZESSEiS) anos de mandato, passando 
a ter direito a Pensão no valor de r$ 20.257,80 (ViNTE Mil, dUZENToS E 
ciNQUENTa E SETE rEaiS E oiTENTa

cENTaVoS), que corresponde ao mesmo valor que recebia o titular.
art.3º Este aTo entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir de 11 de julho de 2022.
MESa dirETora da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, EM 
05 dE SETEMBro dE 2022.
deputado francisco Melo - chicão
Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará
deputada Profª Nilse Pinheiro deputada dilvanda faro
1ª Secretaria 2ª Secretaria

Protocolo: 862345

..

triBUNais de coNtas
.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.284, de 03 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNSidEraNdo o Parecer n.º 070/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 012160/2021;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo HoriZoNtaL Por 

MereciMeNto
a contar 

de:cargo atual cl Nv
cargo enquadra-

mento
cl Nv

0101534
Waldo BalEi-
XE da coSTa

auditor de controle 
Externo-direito

TcE-cT-603
a 02

auditor de contro-
le Externo-direito

TcE-cT-603
a 03 10/09/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 862026

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 39.261, de 28 de seteMBro de 2022.*
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo o art. 2º, da lei nº 9.683/2022;
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de expediente proto-
colizado sob o nº 017000/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao conselheiro Substituto daNiEl MEllo, matrícula nº 
0101396, 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, referentes ao triênio de 
21-09-2017 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 
03-10-2022 a 01-12-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente
*republicada por ter saído com incorreção no d.o.e nº 35.138, de 
03/10/2022.

Protocolo: 861763
Portaria Nº 39.260, de 27 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo o art. 2º, da lei nº 9.683/2022;
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de expediente proto-
colizado sob o nº 017002/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa, 
matrícula nº 0101397, 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 03-10-2022 a 01-12-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente
*republicada por ter saído com incorreção no d.o.e nº 35.134, de 
29/09/2022.

Protocolo: 861776
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.

aPoseNtadoria
.

Portaria Nº 39.279, de 30 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
r E S o l V E :
aPoSENTar, de acordo com o arts. 6º, incisos i,ii,iii e iV da Emenda 
constitucional 41/2003, combinado com o art. 54-a, incisos i, ii, iii e 
iV da lei complementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 
49/2005, art. 54-B, inciso iV da lei complementar nº 39/2002, incluí-
do pela lei complementar nº 128/2020, art. 36 da lei complementar 
39/2002; art. 131, parágrafo 1º, inciso Xii da lei nº 5.810/1994, tendo em 
vista o que consta do expediente nº 013467/2022, a servidora Maria rE-
GiNa coSTa faVacHo, agente auxiliar de Serviços administrativos TcE-
co-303, classe d, Nível 04, matrícula nº 0179620, com provento mensal 
no valor de r$ 5.668,43 (cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e 
quarenta e três centavos).
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 861919

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 39.296, 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;
coNSidEraNdo o Memorando nº 109/2022-GaB da Presidência, de 04 de 
outubro de 2022, protocolizado sob o Expediente nº 017452/2022,
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da conselheira Substi-
tuta MilENE diaS da cUNHa, matrícula nº 0101024, referentes ao 1º e 2º 
período do exercício de 2022, que estavam agendadas para 15 de agosto 
a 13 de setembro de 2022, e de 14 de setembro a 13 de outubro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 861974

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 39.299, de 06 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 520146/2020;
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a PorTaria nº 39.285, de 04-10-2022, publicada no 
doE de 06-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 862030
Portaria Nº 39.298, de 06 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;
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a PorTaria nº 39.289, de 04-10-2022, publicada no 
doE de 06-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 862036

.

.

oUtras MatÉrias
.

o Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária de 11 de agosto de 2022, tomou a seguinte decisão:
acÓrdÃo N.º 63.515
(Processo tc/510550/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente:  fUNdaÇÃo da SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, pelo 
voto de qualidade da conselheira Presidente Maria dE loUrdES liMa dE 
oliVEira, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 
35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1)Deferir os registros do Ato de Admissão de Servidor Temporário firmado 
entre a fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará – SaNdra 
dENiZE BarBoSa, GracE dE MElo loUrENÇo GoNÇalVES, MarcEli-
No afoNSo loBaTo, PriScila MaToS dE PiNHo, GilMara criS NaS-
ciMENTo da SilVa, diNEia roSário da coNcEiÇÃo SilVa, Gloria dE 
liZaNdra doS SaNToS SoUZa PaNToJa, THElMa coSTa rodriGUES 
da SilVa, rEGiaNE criSTiNE cUNHa da coSTa e roBErTa KErolli oli-
VEira dE SoUSa;
2) determinar à fScMPa que realize concurso público para o provimento 
de cargos efetivos vagos do seu quadro de pessoal até 31/01/2024.

acÓrdÃo N.º 63.516
(Processo tc/015651/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente:  iNSTiTUTo dE TErraS do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, e nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012:
1)deferir, excepcionalmente, os registros do ato de admissão de Servidor 
Temporário firmado entre o INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – KAMILA 
caBral da SilVa VUlcÃo, EdUarda EMilia MaGalHÃES criSToVÃo, 
riTa dE caSSia coNcEiÇÃo MaUfa, aNa BETaNia dE SoUZa PiMENTEl, 
fEliPE MElo da coSTa, daNUSa di PaUla NaSciMENTo da rocHa, 
liliaN NEUSa cUiMar dE SoUSa, JErEMiaS SilVa dE JESUS, iSaBEla 
rodriGUES SaNToS e EiKY TaTSUYa iSHiKaWa dE MoraES;
2) determinar ao iTErPa que realize concurso público para o provimento 
de cargos efetivos vagos do seu quadro de pessoal até 30/06/2023.
acÓrdÃo N.º 63.517
(Processos tc/013967/2021 e tc/015633/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por maioria, 
nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso i, parágrafo 
único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1- deferir os registros dos atos de admissão de servidores temporários, 
firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – CÁSSIO JOSÉ 
dE SoUSa SilVa, lEoNora da SilVa alMEida, clÉa Maia dE fraN-
Ça, iara Maria caSTro araÚJo, roSaNa Maria NoVaES, roSaNGEla 
MarTiNS fErrEira, cÉlia rEGiNa carMo BarroS, JoaNa alicE VallE 
MElo, MarcoS MUrEllE aZEVEdo crUZ, PaBlo lUÍS Baia fiGUEirE-
do, SiGNE BErENicE XaViEr fariaS, SHEila SoUZa da SilVa, lidiaNE 
Baia MiraNda, SaNdra HElENa da SilVa Maia, lorENZo daVid NEYra 
ValdiVia, criSTiaNE doUrado MoNTEiro, clEMilSoN VaScoNcEloS 
dE oliVEira, alMir JÚNior fariaS colarES, JoÃo alBErTo araGÃo 
dE alMEida e WEMErSoN MarTiNS doS SaNToS;
2- determinar a Secretaria de Estado de Educação que realize concurso 
público para provimento de cargos efetivos vagos do seu quadro de pesso-
al, até o dia 31 de janeiro de 2024.
acÓrdÃo N.º 63.518
(Processos tc/011663/2022 e tc/013976/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por maioria, 
nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso i, parágrafo 
único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1- deferir excepcionalmente os registros dos atos de admissão de servi-
dores temporários, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA-
ÇÃo – NilMa do Socorro coNcEiÇÃo da SilVa, TaYaNá MarTiNS dE 
araÚJo, JErÔNiMo TÉo da SilVa criSTo, odirlENY doS SaNToS car-
NEiro, Maria do Socorro dUarTE faro BraSil, EliEUSa da coN-
cEiÇÃo, fáTiMa NaZará caldaS carNEiro, HEloÍSa HElENa SoUZa 
SoarES, iVÔNE GalVÃo lEal,JaNETE PaiVa dE lEMoS, THiaGo allaN 
riBEiro dE oliVEira, caMila QUarESMa rodriGUES, Maria MilTa 
BarBoSa dE fErraZ ViEira, NilSoN roSa doS SaNToS, fraNciNil-
SoN da SilVa TorrES, EliENai MENdES alVarEZ, raiMUNdo VaScoN-
cEloS PorTo filHo, THaiNara oliVEira dE SoUZa SilVa, lUcYVaN 
fErrEira dE MoUra e dENiS GEoVaNi da SilVa GalVÃo;
2- determinar a Secretaria de Estado de Educação que realize concurso 
público para provimento de cargos efetivos vagos do seu quadro de pesso-
al, até o dia 31 de janeiro de 2024.
acÓrdÃo N.º 63.519
(Processos tc/516859/2018 e tc/517556/2018)
assunto: rEforMaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos Atos abaixo identificados:
Processo Tc/516859/2018 – reforma consubstanciada na PorTaria rE nº. 
1318, de 02.08.2010, em favor do cabo PM JoSÉ lUiZ BraGa PErEira, 
pertencente ao efetivo do ccS/QcG;
Processo Tc/517556/2018 – reforma consubstanciada na PorTaria nº. 
1041, de 13.03.2018, em favor do 3° SGT PM JoaN PaMPloNa MorEira, 
pertencente ao efetivo do 5º Batalhão de Polícia Militar (castanhal).
acÓrdÃo N.º 63.520
(Processo tc/519320/2019)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEdoP n.º 003/2016 
e Termo aditivo.
responsável/interessado: MaNoEl carloS aNTUNES e PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE aNaNiNdEUa
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 
2012, julgar rEGUlarES as contas de responsabilidade do Sr. MaNoEl 
carloS aNTUNES, ex-prefeito do município de ananindeua, no valor de 
r$1.199.096,36 (Um milhão, cento e noventa e nove mil, noventa e seis 
reais e trinta e seis centavos), dando-lhe plena quitação.
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acÓrdÃo Nº. 63.521
(Processo tc/009558/2022)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de Pessoal em 
favor de lUaN cHaVES SoBriNHo, JoÃo QUEMEl lira JÚNior e cláU-
dia rodriGUES da cUNHa, aprovados em concurso Público realizado 
pelo Ministério Público de contas do Estado do Pará.
acÓrdÃo Nº. 63.522
(Processos tc/005975/2022 e tc/009601/2022)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de servidor 
temporário firmado entre  a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO TE-
PKNErE irMaM KoXUMTi e alcilENE coNcEiÇÃo SaNToS TEMBE.
acÓrdÃo N.º 63.523
(Processos tc/512759/2020, tc/009610/2022 e tc/004594/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerentes: HoSPiTal oPHir loYola, SEcrETaria dE ESTado dE 
EdUcaÇÃo e fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS 
GaSPar ViaNNa
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 081, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos referentes aos processos 
abaixo discriminados:
Processo Tc/512759/2020: ato de admissão de Servidores Temporários 
firmados entre o HOSPITAL OPHIR LOYOLA - VANESSA GOMES DE LIMA, 
rodriGo lUiZ fErrEira SaNToS e MariNa rEBElo BaTiSTa PiNHEiro;
Processo Tc/009610/2022: Ato de Admissão de Servidor Temporário firmados 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – ValÉria rEiS dE SoUZa; e
Processo Tc/004594/2021: ato de admissão de Servidores Temporários 
firmados entre a FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS 
GaSPar ViaNNa – rEGiaNE dE fáTiMa SoUZa da coSTa, EdSoN No-
GUEira fariaS, alEXaNdrE loPES dE aZEVEdo JUNior, aNdrEia do 
Socorro da SilVa oliVEira, EliZaBETH fErrEira SErra dE SoUZa, 
KElY alVES da coSTa, rENaTa GoMES MarTiNS, aUGUSTo cEZar fEr-
raZ da coSTa, laYla BaNdEira arrUda e oliVar aNdradE da crUZ.
acÓrdÃo N.º 63.524
(Processos tc/517567/2018, tc/517851/2018 e tc/519416/2018)
assunto: rEforMaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos Atos abaixo identificados:
Processo Tc/517567/2018– reforma consubstanciada na PorTaria nº. 
1009, de 12.03.2018, em favor do 3º Sargento PM luiz carlos Barbosa 
Tavares, pertencente ao efetivo do 10° Batalhão de Polícia Militar (icoaraci);
Processo Tc/517851/2018 – reforma consubstanciada na PorTaria nº. 
1024, de 12.03.2018, em favor do cabo PM Maria de Nazaré Gonçalves 
lopes, pertencente ao efetivo do 24° Batalhão de Policia Militar (Belém);
Processo Tc/519416/2018 – reforma consubstanciada na PorTaria 
nº. 2227, de 27.06.2018, em favor do cabo PM raimundo alves Noleto, 
pertencente ao efetivo do 4° Batalhão de Polícia Militar 4° BPM (Marabá).
acÓrdÃo N.º 63.525
(Processos tc/503388/2012, tc/514144/2017,
Tc/514790/2017, Tc/516503/2017 e Tc/517222/2017)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão civil referentes aos 
processos abaixo identificados:
Processo n. 503388/2012 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS n. 1109, de 25/4/2011, em favor de oScariNa rodriGUES BriTo, 
dependente do ex-segurado José Maria fernandes Brito;
Processo n. 514144/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS n. 1163, de 2/6/2014, em favor de lUSiNETE SoUSa dE oliVEira, 
dependente do ex-segurado raimundo Pinto cavalcante;
Processo n. 514790/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n. 0029, de 2/1/2017, em favor de dUlciNEa TEiXEira foNSEca MElo, 
dependente do ex-segurado Manoel da conceição da Silva Melo;
Processo n. 516503/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS n. 0327, de 2/3/2015, em favor de SilVia Maria fEio BaSToS, 
dependente do ex-segurado João Batista de lima Bastos; e
Processo n. 517222/2017 – Pensão civil consubstanciada nas PorTarias 
PS n. 2.841, de 31/10/2013, em favor de Maria daS GraÇaS fariaS dE 
SoUSa, dependente do ex-segurado clovis Purcell da costa.

acÓrdÃo Nº. 63.526
(Processos tc/505312/2020, tc/505425/2020 e 
tc/507056/2020)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos de Pensão civil, referentes 
aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/505312/2020 - Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº 
1534, de 25.06.2019, em favor de Maria carMEN rEiS do ESPÍriTo 
SaNTo, dependente do ex-segurado Waldemar Modesto do Espírito Santo;
Processo Tc/505425/2020 - Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
nº 1699, de 09.07.2019, em favor de PriaMor GoMES ProGÊNio, 
dependente da ex-segurada Maria Nilsa Veiga Progênio; e
Processo Tc/507056/2020 - Pensão consubstanciada na PorTaria PS nº 
377, de 09.01.2012, em favor de SidNEY PiNHEiro PErEira, inclusões 
de EliSaBETH da foNSEca PErEira - PorTaria rET.PS nº 1694 de 
19.04.2012 e JHoNNY HENriQUE SErrÃo PErEira - PorTaria PS nº 
1933 de 07/05/2012, no rateio da pensão, dependentes do ex-segurado 
Sinval Menezes Pereira.
acÓrdÃo N.º 63.528
(Processo tc/510378/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente:  aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBli-
coS do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso 
i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012:
1)deferir, excepcionalmente, os registros dos atos de admissão de Servi-
dores Temporários firmados entre a AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTRO-
lE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará – JEiPHaNiE alMEida 
GUiMaraES, ViNiciUS PraTES SaNTaNa NUNES, GilVaN SilVa SaNToS, 
fraNciSco dE PaUla fErrEira NUNES e roNaldo dE SoUSa coSTa;
2) determinar à arcoN que se estruture para a realização do concurso pú-
blico para substituição gradual dos servidores temporários por servidores 
efetivos, até o prazo máximo de 30 de junho de 2023.
acÓrdÃo N.º 63.529
(Processo tc/013975/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente:  SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso 
i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012:
1)deferir, excepcionalmente, os registros dos atos de admissão de Ser-
vidores Temporários firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDU-
caÇÃo – alicE Maria dE fraNca, dEJaNE dE SoUSa caSTro, KElES 
SUEli da SilVa lUcaS, Ecir doS SaNToS ViEira, Maria aParEcida 
BriTo liMa, faBio MEirElES oliVEira, lUciaNa dE NaZarE QUadroS 
TEiXEira, SilVio HENriQUE fErrEira VilHENa, Maria riTa da SilVa 
carNEiro  e SYlVaNo HElENo SalGado dE MoraiS;
2) determinar à Secretaria de Estado de Educação que se estruture para 
a realização do concurso público para substituição gradual dos servidores 
temporários por servidores efetivos, até o prazo máximo de 01 de janeiro 
de 2024.
acÓrdÃo N.º 63.530
(Processo tc/004586/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente:  iNSTiTUTo dE TErraS do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso 
i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012:
1)deferir, excepcionalmente, os registros do ato de admissão de Servidor 
Temporário firmado entre o INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – SÓCRATES 
MarTiNS araÚJo dE aZEVEdo, lEoNardo NaSciMENTo doS SaNToS 
JUNior, laiS ViEira carValHo, aNa caroliNE PiNHEiro iMBElloNi, 
arilSoN aNTÔNio da SilVa oliVEira, HÉlio dE SoUZa MoraiS JU-
Nior e iNGrid cáSSia PorTo liMa;
2) determinar ao instituto de Terras do Pará que se estruture para a reali-
zação de concurso público para substituição gradual dos servidores tempo-
rários por servidores efetivos, até o prazo máximo de 30 de junho de 2023.
acÓrdÃo N.º 63.531
(Processo tc/507790/2018)
assunto: representação formulada pelo Sr. fláVio araÚJo MENdES, em face 
do Hospital regional de conceição do araguaia, nos exercícios de 2012 a 2016.
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, 
inciso XVii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, conhecer 
da representação formulada pelo Sr. fláVio araÚJo MENdES, para, no 
mérito, determinar sua anexação às prestações de contas dos exercícios 
de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 do Hospital regional de conceição do 
araguaia para análise conjunta.
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acÓrdÃo Nº. 63.532
(Processo tc/504649/2015)
assunto:  Prestação de contas referente ao convênio fcPTN nº. 035/2014
responsável/interessado:  Sr. Ezil Barbosa corrêa e instituto Planalto 
Amazônia de Assistência Social, Pesquisa e Educação Profissional.
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. Ezil Barbosa cor-
rêa, Ex-Presidente do instituto Planalto amazônia de assistência Social, 
Pesquisa e Educação Profissional, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e 
cinquenta mil reais), e dar-lhes plena quitação.
acÓrdÃo N.º 63.533
(Processos tc/012648/2021, tc/013964/2021 e tc/013973/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Proposta de decisão vencida em parte: conselheiro Substituto Julival Silva rocha
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 191, 
§ 2º, do Regimento Interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, e nos termos do voto divergente do conselheiro luiz da cunha 
Teixeira, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 
35 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1- registrar, em caráter excepcional, os contratos de admissão de servido-
res temporários firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
– fraNKliN doS SaNToS loPES, carMEM diaNa TraVaSSoS dE SoU-
Za, fraNciSco daS cHaGaS da coNcEiÇÃo SilVa, Maria roSÂNGEla 
MalaTo dE SoUZa, Maria dE fáTiMa oliVEira dE liMa, aldiENE do 
carMo fiEl, GErSoN JUNior da coSTa, raiMUNdo NoNaTo PadilHa 
caSTro, MarcElo fErrEira fUrTado, Maria BErNadETE PaES dE al-
MEida, roGÉria BriTo PacHEco, JÉSSica PorTal SEaBra, fraNciSco 
dE aSSiS fErrEira GaMa, Maria dUlcilENE rEiS dE SoUZa, WiViaNE 
TEiXEira dE aTaÍdE, Maria do Socorro dE BriTo fErrEira, SEBaS-
TiÃo fEliPE NaSciMENTo SoarES, JoNaS da SilVa GoMES, NaYara 
BraGa GUiMarÃES, GlEicY oliVEira liMa, aNa cÍdia BaNdEira fria-
ES, EldErSoN aUZirlEY corrEa SilVa, NiVEa criSTiNa MacEdo da 
SilVa e ErMESoN diEGo PalHETa BarBoSa;
2- determinar à SEdUc e a SEPlad que apresentem, no prazo de 60 (ses-
senta) dias, planejamento que viabilize a realização de concurso público 
para o provimento de cargos que correspondam à sua necessidade roti-
neira e cotidiana e que promova até o dia 31/01/2024 o devido concurso 
público.
acÓrdÃo Nº. 63534
(Processo tc/517618/2015)
assunto: aPoSENTadoria
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, (§ 3º do 
art. 191do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos das Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
concessão de aposentadoria consubstanciado na PorTaria aP nº 1002, de 
26.3.2014, em favor de riSoNilSoN carNEiro dE alMEida, no cargo 
de auditor fiscal de receitas Estaduais, classe c, lotado na Secretaria de 
Estado da fazenda.
acÓrdÃo N.º 63.535
(Processo tc/521382/2018)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: Conselheiro ODILON INÁCIO TEIXEIRA (§ 3º do 
art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
aposentadoria consubstanciado na PorTaria aP n.º 1105, de 01.04.2018, 
em favor de clÉia Socorro do NaSciMENTo rodriGUES, no cargo 
de Professor classe Especial, Nível K, lotada na Secretaria de Estado de 
Educação.
acÓrdÃo Nº 63.536
(Processos tc/513588/2018 e tc/517884/2018)
assunto: rEforMaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro, 
(Art.191, § 3º do Regimento Interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identi-
ficados;
Processo n. 513588/2018: reforma consubstanciado na PorTaria n. 
846, de 23/02/2018, em favor do cabo PM idEl corrÊa PraSErES, 
pertencente ao efetivo do 31º Batalhão de Polícia Militar (abaetetuba). e,
Processo n. 517884/2018: reforma, consubstanciado na PorTaria nº 
1284, de 05/04/2018, em favor do 3° Sargento PM álVaro JorGE doS 
SaNToS corrÊa, pertencente ao efetivo do 32° Batalhão de Polícia Militar 
(cametá).

acÓrdÃo Nº. 63.537
(Processo tc/516467/2017)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa.
formalizador de decisão: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (art.191, 
§ 3°, do Regimento Interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
Pensão civil consubstanciado na PorTaria PS n° 0050, de 05.01.2015, 
em favor de fraNciSco MilToN NoGUEira, dependente da ex-segurada 
Edite irismar Silva Nogueira.
acÓrdÃo Nº. 63.538
(Processo tc/524278/2018)
assunto:  denúncia com pedido de medida cautelar, formulada pela em-
presa radiocoMM TElEcoMUNicaÇÕES coMÉrcio E SErViÇoS – EirE-
li, acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico n. 035/2018, 
promovido pelo departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/Pa.
advogado: diorGEo dioVaNNY STiVal MENdES da rocHa loPES da 
SilVa, oaB/Pa nº 12.614.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto Julival Silva rocha
formalizador da decisão: Conselheiro ODILON INÁCIO TEIXEIRA (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 1º, inciso XVii, da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, 
c/c art. 485, Vi, do código de Processo civil e c/c o art. 290 do riTcE/Pa, 
conhecer da presente denúncia para que, no mérito, seja julgada extinta, 
por perda do objeto, com seu consequente arquivamento
acÓrdÃo Nº. 63.539
(Processos tc/008532/2021 e tc/522250/2018)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(Art. 191, §3º, do RITCE-PA)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com 
fundamento nos art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos 
abaixo discriminados:
Processo Tc/008532/2021 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP Nº 3065, de 28.12.2020, em favor de cEcÍlia Maria rolo SarraZiN, 
na função de assistente Social, lotada na Secretaria de assistência Social, 
Trabalho, Emprego e renda; e
Processo Tc/522250/2018 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP Nº 1677, de 07.05.2018, em favor de riTa Maria dE SoUSa BarBoSa 
GoMES da SilVa, na função de Professor classe Especial, Nível J, lotada 
na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 63.540
(Processo tc/530093/2017)
assunto: aPoSENTadoria
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador de decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art.191, 
§ 3° do Regimento Interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
aposentadoria consubstanciado na PorTaria aP nº 0019, de 02/01/2017, 
em favor de fáBio carNEiro GodiNHo, no cargo de médico-legista, 
lotado no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.
acÓrdÃo Nº. 63.541
(Processo tc/514014/2016)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 
191, § 3º do Regimento Interno).
impedimento: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 178 do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
Pensão civil consubstanciada na PorTaria nº 31.594, de 31/10/2016, 
em favor de roSiaNE PaNToJa da crUZ lEal, YVES MorENo da crUZ 
lEal, arTHUr lEoNE da crUZ lEal e rENaTa raYEllY da crUZ lEal, 
dependentes do ex-servidor desta corte de contas adelelmo José Maciel leal.
acÓrdÃo Nº. 63.542
(Processo tc/501410/2018)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador de decisão:  conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(Art.191, § 3°, do Regimento Interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
Pensão civil consubstanciado na PorTaria PS nº. 898, de 02.10.2017, em 
favor de daNiEl TEiXEira MarTiNS, dependente da ex-segurada Maria 
Santana farias de almeida.
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acÓrdÃo Nº. 63.543
(Processo tc/511880/2013)
assunto:  Tomada de contas Especial referente ao convênio SEdUc nº. 391/2009.
responsável/interessado:  Maria das dores costa da Silva e conselho Es-
colar da Escola Estadual de Ensino fundamental de Segredinho
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA (§ 3º do 
art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to nos art. 56, inciso ii, c/c o art. 61 da lei complementar nº. 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade 
de Maria das dores costa da Silva, Ex-coordenadora do conselho Escolar 
da Escola Estadual de Ensino fundamental de Segredinho no valor de r$-
600,00 (seiscentos reais).
acÓrdÃo Nº. 63.544
(Processo tc/535550/2013)
assunto:  Tomada de contas Especial referente ao convênio SEdUc nº. 431/2008.
responsável/interessado:  charle coimbra fontenele e conselho Escolar 
duque de caxias
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  Conselheiro ODILON INÁCIO TEIXEIRA (§ 3º do 
art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 56, inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade de charle 
coimbra fontenele, Ex-coordenador do conselho Escolar duque de caxias 
no valor de r$ 91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais), e dar-lhe 
plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 63.545
(Processo tc/522044/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(Art. 191, §3º, do RITCE-PA)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de 
Pessoal em favor de BElZa Maria cErQUEira da SilVa e KaTia lorENa 
da SilVa dE frEiTaS, aprovados em concurso público realizado pela SE-
crETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
acÓrdÃo Nº. 63.546
(Processo tc/005935/2022)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: BaNco do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (art. 191, 
§3º, do RITCE-PA)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de 
Pessoal em favor de ricardo alEXaNdrE rEiS do aMaral, aprovado em 
concurso público realizado pelo BaNco do ESTado do Pará.
acÓrdÃo N.º 63.547
(Processos tc/000008/2022, tc/006286/2021, tc/009561/2022, 
tc/009569/2022, tc/011150/2021, tc/011669/2022, 
tc/012650/2021, tc/013971/2021 e tc/013980/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Proposta de decisão vencida em parte: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 191, 
§ 2º, do Regimento Interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, e nos termos do voto do conselheiro luiz da cunha Teixeira, com 
fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei com-
plementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1- registrar, em caráter excepcional, os contratos de admissão de servido-
res temporários firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
– lUZiNaria PErEira BarBoSa, JUraNdir dE QUEiroZ SoUZa, Wal-
dEMar GoNcalVES liMa, PaTricia BarBoSa NUNES, Marilia cordEi-
ro da SilVa, Márcio doS SaNToS PErEira, Jair JaiME GoMES da Sil-
Va, JaMilE alVES GoMES, Maria iZaBEl da SilVa MENdES, alaiSE dE 
liMa MariNHo, roSEMiro GoNÇalVES PalHETa, NaTaliNo dE JESUS 
SilVa doS SaNToS, rafaElli cardoSo QUarESMa, YaGo daNTaS da 
SilVa, JoSiaNE GoNcalVES liarTE dE MaToS, rodriGo rodriGUES 
oliVEira, alUiZio da coSTa riBEiro, lUciENE dE SoUZa PiNHEiro, 
laUra TriNdadE dE MoraiS, JaMESSoN GUEdES BaTiSTa filHo, oliN-
da fariaS doS rEiS, Maria do Socorro da SilVa, MaTEUS oliVEira 
TEiXEira lioNETE SilVa da coSTa, lEcY JoElMa coUTiNHo dE liMa, 
dÉBora dE aBrEU da SilVa, NaTália do Socorro da SilVa SoUSa, 
MaYNa lUaN NaSciMENTo MElo, JoSÉ rEiNaldo doS SaNToS, aMaN-
da Hora, ElaNE caBral doS SaNToS MarQUES, carloS GEoVaNNY 
da SilVa, lUciaNo fariaS da SilVa, JoEl MaNGa da SilVa, EdcarloS 
VilHENa carValHo, doNiZETE doS SaNToS BriTo, SEBaSTiÃo NaZa-
rENo airES TEiXEira, alESSaNdro GaTiNHo doS rEiS, EVEraldo do 
roSário SaNTaNa, HErMiaS GoMES MoNTEiro, aNa caroliNa cUNHa 
GoNÇalVES, HaNdEl alcaNTara da SilVa, oSNaN lENNoN laMEira 
SilVa, aNdErSoN caSTro SilVa, ValdENiZE GUrJÃo corrÊa, aNa 

Maria doS SaNToS SoUSa, GEorGE SEaWriGHT SalGado NETo, ro-
BSoN airES fraNca, daNiEl HUdSoN carValHo ViEira, lÉo PaMPlo-
Na MoNTEiro, BENEdiTo MiGUEl riBEiro rocHa, rUBENS QUarESMa 
da SilVa, dEUZiaNE MoraES SoUZa, ValMir PiNHEiro doS SaNToS, 
WEliToN TENÓrio da SilVa, dioGo diaS GUErra, SaMaNTa dE alBU-
QUErQUE cUNHa, fraNciEllEN caETaNo SaNToS, lUciaNo da SilVa 
oliVEira JUNior, Maria daS dorES PErEira dE SoUSa, fáBio JoNa-
TaS rEiS dE SoUSa, JoSElY Maria aMador doS SaNToS, JorGE alVES 
da crUZ NETo, ÉriKa lariSSa SoUZa da coSTa, MarcoNi MarTiNS 
MoNTEiro, dENilcE raBElo BorGES, lÍVia rEGiNa fErNaNdES SoU-
Za, aNTÔNia MÔNica aGUiar coUTiNHo, ValQUira aGUiar GoMES, 
Maria VErÔNica SoarES da SilVa alMEida, EdMar ViEira dE araÚ-
Jo, flEMUNTiUara GoMES BriTo, JoSÉ carloS GoMES da foNSEca, 
JÚlio cÉSar SoUZa dioNiSio, lEiliaNE fariaS PENicHE liMa, aNdrE-
Za oliVEira SacraMENTo, aMaNda caroliNa PEdro doS SaNToS, 
arTUr alVES raMalHo, Mafra aVilla liMa BarBoSa, raQUEl PErES 
rocHa, Maria PErEira MacEdo dE SoUSa, laUra oliVEira ViaNa dE 
aGUiar, lEoNardo fErrEira doS SaNToS, roZaNGEla NUNES ciria-
co, HEidilENE SoarES MUNiZ, PaTrÍcia NaZarENa MoraES BriTo, 
rYaNE raMoS PaiXÃo e EdValdo doS SaNToS liMa
2- determinar à SEdUc e a SEPlad que apresentem, no prazo de 60 (ses-
senta) dias, planejamento que viabilize a realização de concurso público para 
o provimento de cargos que correspondam à sua necessidade rotineira e coti-
diana e que promova até o dia 31/01/2024 o devido concurso público.
acÓrdÃo N.º 63.548
(Processo tc/510196/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS 
GaSPar ViaNNa
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 
191, §3º, do RITCE-PA)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 081, de 26 de abril de 2012, deferir, em caráter excepcional, o registro 
do Ato de Admissão de Servidor Temporário firmado entre o FUNDAÇÃO 
PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa - NaTiNia-
Na doS SaNToS GoMES, clEiToN SoUZa dE alMEida, rUTilENE PErEi-
ra doS SaNToS, KEllY dE JESUS SaNToS do NaSciMENTo, roSEaNE 
doS SaNToS BarBoSa dE MElo, KEllY fErNaNda raMoS dE SoUZa, 
JESSica aliNE coSTa da SilVa, caMila MoNTEiro NUNES e rUTH dE 
JESUS rocHa fErrEira.
acÓrdÃo Nº. 63.549
(Processo tc/513840/2018)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
(Art. 191 § 3º do RITCEPA)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento nos art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
aposentadoria consubstanciado na PorTaria aP n.º 1216, de 02/08/2010, 
em favor de dioNÉia rocHa dE frEiTaS, no cargo de Professor ad-1, 
lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº 63.550
(Processos tc/513497/2018 e tc/519369/2018
assunto: rEforMaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MElo
formalizador da decisão: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira, (art.191, 
§ 3º do Regimento Interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identi-
ficados;
Processo n. 513497/2018: reforma consubstanciado na PorTaria nº 
1042, de 13/03/2018, em favor do Soldado PM Tairo GUSTaVo PErEira 
da SilVa, pertencente ao efetivo do 16° Batalhão de Polícia Militar - BPM/
Pa (altamira)
Processo n. 519369/2018: reforma consubstanciado na PorTaria nº 
1926, de 25/05/2018, em favor do Soldado PM GEoVaNio SilVa SodrÉ, 
na graduação de pertencente ao efetivo do 16° Batalhão de Polícia Militar 
- BPM/Pa (altamira)
acÓrdÃo Nº. 63.551
(Processos tc/006246/2021, tc/009552/2022, tc/015622/2021 e 
tc/522045/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal coNcUrSado
requerente: Secretaria de Estado de Educação
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUSa
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 
191, § 2º, do RITCE-PA)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de Pesso-
al em favor de rENaTo aUGUSTo rodriGUES BaTiSTa, deborah Helyana 
Pastana da rocha, luciano Kennedy Vieira e Silva, Elessandra de Sousa Mi-
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randa, Elia amazonas Goncalves, francisco diogo lopes filho, Joas Melo Mi-
randa, luis Gustavo Monteiro dos Santos, Jehny adrianny alves Vieira, fáBio 
dE SoUZa alVES, Erison Gusmao Vila real, Maria da coNcEiÇÃo coSTa 
MaUÉS PiNHEiro e francinaldo cardoso dos Santos, aprovados em concurso 
público realizado pelo SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
acÓrdÃo N.º 63.552
(Processo tc/009730/2021, tc/012642/2021 e tc/013961/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: BaNco do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(Art.191, §3º do Regimento Interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de 
Pessoal em favor de rodriGo daS cHaGaS GoNÇalVES alVES, lorEaNE 
da coNcEiÇÃo SalES rodriGUES MaToS, JoYcilENE foNSEca, aMaN-
da dE NaZarÉ PiMENTEl BarBoSa, clEdiSoN alEf SoarES da Sil-
Va, JoÃo VaGNEr da SilVa Maia, dÉrcio BElÉM GoMES, daNGlE doS 
SaNToS MacHado, VicTor HUGo Garcia rEiS BUENo fErrEira, HUGo 
VicENTE da SilVa, KÉSSia TaPaJÓS dE SoUSa PETTEr, rENaTa BraGa 
da SilVa, KEllY riE SUGiMoTo liMa cUNHa, JEaNilSoN doS SaNToS 
MoTa JÚNior, BrUNo aNTÔNio fiGUEirEdo PaNToJa, MYriaN SiBEllE 
dE MoUra BarroS, caio daNlEY MarTiNS cHaVES e JoÃo GUilHErME 
MiraNda da PaiXÃo, aprovados em concurso público realizado pelo BaN-
co do ESTado do Pará.
acÓrdÃo N.º 63.553
(Processos tc/000009/2022, tc/009562/2022,
Tc/011670/2022, Tc/012651/2021, Tc/013970/2021 e Tc/015631/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente:  SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA (§ 2º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) deferir, excepcionalmente, o registro do ato de admissão de Servido-
res Temporários firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA-
ÇÃo – JacirEMa rodriGUES SaNToS, MarloN fErNaNdES fariaS, 
liNdoMar carValHo BaliEiro, EWErToN fErrEira diaS, aQUiSSoN 
dE aZEVEdo caSTro, SirlEia aNa TolVai, diolENo riBEiro da Sil-
Va, SioNE PiNTo riBEiro, JaclEaNE MarTa lEiTE coSTa, carMEM 
SErrÃo BarBoSa loBaTo, MarclEi Maia fErrEira, lUcaS dE SoU-
Sa coSTa, aNdriEllY coSTa QUEiroZ doS SaNToS, WaGNEr HErTS 
fErrEira SoarES, SaNdro JoSÉ falcÃo TEiXEira, SiNTYa NaTiEllE 
BraSil riBEiro, criSTiaNE dE oliVEira SilVa, aNa PaUla BarBoSa 
BriTo, roBErTo raNiEri SoarES dE aNdradE, arTHUr caMPoS dE 
oliVEira, laYaNNE MarQUES coUTiNHo,  lUciNEidE aZEVEdo rodri-
GUES, fraNcYaNNE BElUla SaNTaNa caSTro, iBaNES alVES caSTro, 
alaNE carla SilVa BriTo, aNToNio dE oliVEira rodriGUES, roNal-
do crUZ da SilVa, aNToNio raiol PalHETa JUNior,  alcioNE SoUSa 
araUJo, GiSEllE SalES rodriGUES, HEllEN carValHo BarroS, iSElE 
doS SaNToS diaS, EVEraldo SoarES do roSário, GilSoN lUiS dE 
MENdoNÇa PaNToJa, BiaTriZ BarBoSa GoMES, roGErio GoNÇalVES 
PiNTo,  JoSE THiaGo ParENTE dE oliVEira,  acriMar PErEira da 
lUZ,  liliaN da SilVa lira, aMaNda lacErda alMEida, aNa claUdia 
GadElHa da SilVa, JoSUÉ BailÃo MorEira, arZilo JoSÉ BErGaMaS-
cHi JUNior, roZaNGEla NErY MarTiNS dE SoUZa, EliaNa do carMo 
PErdiGÃo, JacilENE dE SoUZa oliVEira, fraNciSco aNToNio SoUZa 
rodriGUES, MEiriSlENE BriTo dE carValHo SaNToS, alciMara NU-
NES ViEira, dENEr BarBoSa GUErrEiro, iVo BarBoSa corrEa, EMa-
riEllE coElHo Pardal, SEBaSTiaNa rEiS da SilVa GarcEZ, SaNdra 
dE NaZarÉ SilVa E SilVa, daNiEl da SilVa roSa, dlaYToN corrEa 
lEÃo, raiMUNdo MicHaEl oliVEira cHida, fEliPE MaTHEUS SaNTa 
BrÍGida oliVEira, iolaNda do Socorro GoMES BarBoSa e iaGo PE-
rEira GoMES,
2) recomendar à SEdUc para que, logo que possível, realize concurso público, 
tendo em vista a carência permanente de servidores em seu quadro de pessoal.
acÓrdÃo Nº. 63.554
(Processos tc/513850/2018, tc/519609/2018, tc/522590/2018 
e tc/523242/2018)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art.191, 
§3º do Regimento Interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo Tc/513850/2018: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 3199, de 02.08.2011, em favor de Maria do carMo GUiMarÃES 
coNdE, no cargo de Professor classe Especial, Nível K, lotada na Secretaria 
de Estado de Educação;
Processo Tc/519609/2018: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 1982, de 04.06.2018, em favor de Maria SElMa MoNTEiro SilVa, 
na função de Professora classe Especial, Nível J, 200h, lotada na Secretaria 
de Estado de Educação;
Processo Tc/522590/2018: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 

aP nº 1874, de 22.05.2018, em favor de rEGiNa lÚcia dE SoUZa 
PaNToJa, na função de Professor, classe ii, Nível l, lotada na Secretaria 
de Estado de Educação; e
Processo Tc/523242/2018: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 2178, de 21.06.2018, em favor de dENicE oliVEira da crUZ, na 
função de Professor classe Especial, Nível J, lotada na Secretaria de Estado 
de Educação.
acÓrdÃo Nº 63.555
(Processos tc/513500/2018, tc/517818/2018,
Tc/517829/2018 e Tc/519370/2018)
assunto: rEforMaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUZa
fomalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro, 
(Art.191, § 3º do Regimento Interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo Tc/513500/2018: reforma consubstanciada na PorTaria n. 
0173 de.04/12/2017, em favor do cabo PM roBErTo dE SoUSa SaNToS, 
pertencente ao efetivo do 7º Batalhão de Polícia Militar (redenção);
Processo Tc/517818/2018: reforma consubstanciada na PorTaria 1475 de 
.18/04/2018, em favor do 3º Sargento PM aUGUSTo carloS ViEira doS 
rEiS, pertencente ao efetivo do Batalhão de Polícia de Eventos - Belém.
Processo Tc/517829/2018: reforma consubstanciada na PorTaria 
nº.1580 de 25/04/2018, em favor do Soldado PM aNTÔNio cláUdio 
SaNTa BrÍGida do NaSciMENTo, pertencente ao efetivo do 2º Batalhão 
de Polícia Militar (Belém);
Processo Tc/519370/2018: reforma, consubstanciada na PorTaria 
nº 1934 de .28/05/2018, em favor do 3º Sargento PM JoÃo KlEBEr 
cardoSo NoraT, pertencente ao efetivo do Batalhão de Polícia de Eventos 
– BPE (Belém).
acÓrdÃo N.º 63.556
(Processos tc/510493/2017, tc/514789/2017, tc/517110/2017 
e tc/517823/2017)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUZa
formalizador da decisão:  Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos 
de Pensão Civil, referentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/510493/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
0027, de 02.01.2017, em favor de riTa corrÊa PalHETa, dependente do 
ex-segurado João freitas Palheta;
Processo Tc/514789/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria rET 
PS n.º 0205, de 10.02.2017, em favor de doriVal fErrEira MoraES, 
dependente da ex-segurada Maria das Graças cordeiro dos anjos;
Processo Tc/517110/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
2722, de 08.10.2013, em favor de raiMUNda ioNE PErEira GoBiTScH, 
dependente do ex-segurado João luiz Pessoa de almeida; e
Processo Tc/517823/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS n.º 
0541, de 06.03.2014, em favor de aNToNio loBaTo da coNcEiÇÃo, 
dependente da ex-segurada Juliana ferreira conceição.
acÓrdÃo N.º 63.557
(Processo tc/511217/2010)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEdUc n.º 205/2008.
responsável/interessado: raiMUNdo PaUlo doS SaNToS GoMES e PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE SaliNÓPoliS
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: Conselheiro ODILON INÁCIO TEIXEIRA (§ 3º do 
art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 56, inciso i, c/c o art. 60, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 
2012, julgar rEGUlarES as contas de responsabilidade do Sr. raiMUNdo 
PaUlo doS SaNToS GoMES, ex-prefeito do município de Salinópolis, no valor 
de r$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), dando-lhe plena quitação.
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro Substituto, JUliVal SilVa rocHa, 
em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do Tribunal 
de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor WilToN BaTiSTa coSTa 
filHo (cPf: XXX.404.071-XX), Presidente à época, para que, no prazo de 
quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de justificativas 
nos autos do Processo Tc/508699/2014, que trata da Tomada de contas ins-
taurada no SiNdicaTo doS ProdUTorES rUraiS dE SÃo fÉliX do XiNGU, 
referente ao convênio SaGri Nº 021/2012, o qual encontra-se disponível 
para consulta na Secretaria Geral (SEGEr), deste Tribunal.
  o Processo também poderá ser consultado na Unidade regional do TcE 
em Santarém e Marabá. Exclusivamente neste caso deverá ser agendado 
atendimento pelos fones (91) 3210-0824 e 3210-0822.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
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citaÇÃo
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Substituto, JUliVal SilVa ro-
cHa, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do presente, o SiN-
dicaTo doS ProdUTorES rUraiS dE SÃo fÉliX do XiNGU (cNPJ: 
04.866309/0001-10), na pessoa do seu representante legal, para que, no 
prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente defesa nos 
autos do Processo Tc/508699/2014, que trata da Tomada de contas ins-
taurada nesse Sindicato, referente ao convênio SaGri nº 021/2012, o qual 
encontra-se disponível para consulta na Secretaria deste Tribunal.
  o Processo também poderá ser consultado na Unidade regional do TcE 
em Santarém e Marabá. Exclusivamente neste caso deverá ser agendado 
atendimento pelos fones (91) 3210-0824 e 3210-0822.
 JoSÉ TUffi SaliM JUNior
 Secretário-Geral

Protocolo: 860411
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 056/2022/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 o servidor darlan da costa rêgo, matrícula 200108 e, 
no seu impedimento, o servidor david Borges reis e Silva, matrícula nº 
200269, para exercer a atribuição de fiscal do contrato nº 19/2022-MPc/
PA, firmado entre este Ministério Público de Contas do Estado e a Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará – Pro-
dEPa, cNPJ nº 05.059.613/0001-18, tendo como objeto a Prestação de 
Serviços de Tecnologia da informação e comunicação – Tic.
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, 05 de outubro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 861864
.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
N° do contrato: 23/2022 – MPc/Pa
Modalidade de licitação: dispensa por cotação Eletrônica nº 05/2022-
MPc/Pa
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e a a Vieira Eireli (cNPJ 29.776.421/0001-90)
objeto do contrato: aquisição de material de manutenção predial, para 
reposição dos estoques do almoxarifado.
Vigência: 05/10/2022 a 05/10/2023
Valor Estimado do contrato: r$ 4.379,15 (quatro mil, trezentos e setenta 

e nove reais e quinze centavos)
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8753.0000
Natureza de despesa: 33.90.30.00
fonte de recurso/origem do recurso Estadual: 0101000000
foro: Belém/Pará.
data da assinatura: 05/10/2022
ordenador responsável: dr. Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de 
contas

Protocolo: 861853
eXtrato de coNtrato
N° do contrato: 21/2022 – MPc/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 05/2022-MPc/Pa
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 05.054.978/0001-
50) e M. c. Xerfan recepções ME (cNPJ 05.332.940/0001-00)
objeto do contrato: prestação de serviço de alimentação para atendimento 
aos eventos protocolares de caráter institucional, com fornecimento de 
material e todo o serviço de apoio.
Vigência: 05/10/2022 a 05/10/2023
Valor Estimado do contrato: r$ 314.748,30 (trezentos e quatorze reais, 
setecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8515.0000/01.032.1493.8748.0000/ 
01.032.1493.8957.0000
Natureza da despesa: 33.90.39.00
fonte de recurso/ origem do recurso Estadual: 0101000000
foro: Belém/Pará.
data da assinatura: 04/10/2022
ordenador responsável: dr. Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de 
contas

Protocolo: 861855
.

FÉrias
.

Portaria N° 473/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria nº 425/2022-MPc/Pa, de 25/08/2022,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE nº 2022/1251020;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora cedida Nazaré do Socorro Gillet das Neves, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, matrícula nº 200218, 
30 (trinta) dias das férias relativas ao período aquisitivo 15/05/2020 
a 14/05/2021, para os períodos de 13 a 18/10/2022 (6 dias), 21 a 
29/11/2022 (9 dias) e 09 a 23/01/2023 (15 dias).
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 05 de outubro de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 861857

.

.

oUtras MatÉrias
.

1ª
1ª ProcUradoria de coNtas
ProcUradora siLaiNe kariNe VeNdraMiN
PORTARIA Nº 19/2022 – 1ªPC/MPC/PA
a Procuradora de contas SilaiNE KariNE VENdraMiN, Titular da 1ª Pro-
curadoria de contas e coordenadora do centro de apoio operacional, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais, e
coNSidEraNdo a resolução nº 05/2018 – MPc/Pa - conselho, que regu-
lamenta a Gratificação e Desempenho e Produtividade instituída pela Lei 
Estadual nº 8.596, de 11 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo que o artigo 11 da referida resolução atribui ao titular da 
unidade administrativa de lotação do servidor a competência de realizar a 
avaliação dos servidores que lhe são diretamente subordinados, cientificá
-los da avaliação e ainda cientificar a unidade responsável pela gestão de 
pessoas e o Secretário do MPc/Pa do resultado da avaliação;
coNSidEraNdo que na rotina de atuação do centro de apoio operacional 
o servidor Iran Soares dos Santos atua como chefia imediata dos servido-
res do mencionado centro;
CONSIDERANDO, ainda, os princípios da eficiência, economia e celeridade 
processual, que devem nortear as atividades do Parquet de contas;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de otimização das atividades de-
senvolvidas no âmbito do cao, para o regular e célere andamento das 
demandas internas;
rESolVE:
art. 1º delegar ao servidor iraN SoarES doS SaNToS, auditor de contro-
le Externo, matrícula nº 200244, poderes para realizar a avaliação explici-
tada no artigo 11 da resolução nº 05/2018 – MPc/Pa - conselho dos ser-
vidores lotados no centro de apoio operacional deste Parquet de contas.
art. 2º Todos os atos praticados pelo servidor deverão conter menção expres-
sa a esta PorTaria.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Belém, 06 de outubro de 2022.
 (assinado eletronicamente)
Silaine Karine Vendramin
Procuradora de contas
Titular da 1ª Procuradoria de contas

Protocolo: 862267
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..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 5789/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeira deste Órgão, a servidora aNdrÉa Mara cic-
cio para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 120662/2022, 
cujo objeto é a aquisição e instalação de sistema de controle de acesso 
por reconhecimento facial compatíveis com sistema já existente no MPPa 
e serviço de suporte e manutenção, de acordo com o disposto no art. 3º, 
iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal 
nº 10.024, de 20/09/2019, decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 
2020, art. 5º, ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 
11 do decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento desta, 
o servidor aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 1º Suplente, e o servidor 
rafaEl rodriGUES dE SoUZa, 2º Suplente, devendo atuar como mem-
bro da Equipe de apoio o servidor fraNK roBErTo liMa MaToS e, no 
seu impedimento, BiaNca dE liMa carValHo, para análise técnica das 
propostas e da documentação de qualificação técnica, e a servidora MO-
Nica faBÍola caValcaNTE doS aNJoS e, no seu impedimento, SilVio 
VicTor NaSciMENTo TriNdadE, Técnicos-contadores, para análise da 
documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 861739
Portaria Nº 5746/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeira deste Órgão, a servidora aNdrÉa Mara cic-
cio para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 133654/2022, 
cujo objeto é a aquisição de envelopes plásticos com fechamento me-
cânico, numeração individualizada, código de barras e recibo destacável 
para atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Pará, 
de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 
17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, de-
creto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual 
nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, 
de 20/02/2006, e no impedimento desta, o servidor aNGElo NaZarENo 
coSTa BarBoSa, 1º Suplente, e o servidor rafaEl rodriGUES dE SoU-
Za, 2º Suplente, devendo atuar como membro da Equipe de apoio a ser-
vidora lUaNa caMilE SEaBra GoNÇalVES fEio e, no seu impedimento, 
MaUro JoaQUiM craVo BarBoSa, para análise técnica das propostas e 
da documentação de qualificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA 
caValcaNTE doS aNJoS e, no seu impedimento, SilVio VicTor NaSci-
MENTo TriNdadE, Técnicos-contadores, para análise da documentação 
contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 861742
Portaria Nº 5833/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeira deste Órgão, a servidora aNdrÉa Mara cic-
cio para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 137031/2022, 
cujo objeto é o registro de preços para contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços de cobertura fotográfica de eventos 
institucionais e documentação fotográfica sob demanda para formação de 
acervo de imagens do Ministério Público do Estado do Par, de acordo com 
o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 5º, 
ii, e 7º, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 13º, i, e 16, ii, do 
decreto Estadual 534, de 05/02/2020, e no impedimento desta, o servidor 
aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 1º Suplente, e o servidor rafaEl 
rodriGUES dE SoUZa, 2º Suplente, devendo atuar como membro da 
Equipe de apoio o servidor EdYr JoSÉ PErEira falcÃo JÚNior e, no seu 
impedimento, BrUNa aUGUSTa SEQUEira dE carValHo, para análise 
técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, e a ser-
vidora MoNica faBÍola caValcaNTE doS aNJoS e, no seu impedimento, 
SilVio VicTor NaSciMENTo TriNdadE, Técnicos-contadores, para aná-
lise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 06 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 862292

Portaria Nº 5822/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores aliNNE NaSSar PalMEira oliVEira, e no seu 
impedimento HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNÇa, e MÔNica faBiola 
caValcaNTE doS aNJoS, e no seu impedimento SilVio VicTor NaS-
ciMENTo TriNdadE, para atuarem como membros da Equipe de apoio 
da comissão Permanente de licitação no certame vinculado ao Gedoc nº 
138922/2022 (reforma no prédio sede do Ministério Público do Estado do 
Pará no município de Parauapebas/Pa), sendo os dois primeiros responsá-
veis pela análise técnica das propostas e da documentação de qualificação 
técnica e os dois primeiros últimos responsável pela análise dos documen-
tos para comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Peque-
no Porte e documentação de qualificação econômico-financeira.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 06 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 862298

.

.

coNtrato
.

Núm. do contrato: 178/2022-MP/Pa
Modalidade de Licitação: dispensa de Licitação n. 039/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa Jc 
SErViÇoS dE iNTErNET lTda (cNPJ nº 04.955.538/0001-00)
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de rio Maria/Pa.
data da assinatura: 06/10/2022
Vigência: 07/10/2022 a 07/10/2023
Valor global: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758 Elemento de 
despesa: 3390-40; fonte: 0101.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 862104
eXtrato de coNtrato
Núm. do contrato: 179/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa MaiS GaS iN-
dUSTria dE GaSES lTda
objeto: aquisição e serviço de manutenção de equipamento extintor de 
incêndio.
Valor Global do contrato: r$ 20.144,40
data de assinatura: 05/10/2022.
Vigência do contrato: 07/10/2022 a 07/03/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758 e 
12101.03.122.1494.8760
Elemento de despesa: 339030/ 449052
fonte: 0101
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça

Protocolo: 862171
eXtrato de coNtrato
Núm. do contrato: 180/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa fdi coMÉrcio E 
iMPorTaÇÃo lTda-EPP
objeto: aquisição e serviço de manutenção de equipamento extintor de 
incêndio.
Valor Global do contrato: r$ 16.726,11
data de assinatura: 06/10/2022.
Vigência do contrato: 07/10/2022 a 07/03/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758 e 
12101.03.122.1494.8760
Elemento de despesa: 339030/ 449052
fonte: 0101
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça

Protocolo: 862177

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 055/2022-MP/Pa
objeto: registro de Preços contratação de Empresa Especializada de forne-
cimento e instalação de persianas e rolô com ou sem bandôs, para atender 
os diversos prédios e unidades do Ministério Público do Estado do Pará
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por Grupo
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: angelo Nazareno costa Barbosa
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 26/10/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
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  dotação orçamentária:
  Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direi-
tos constitucionais;
  Elemento: 449052 – Equipamentos e Material Permanente
  fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: césar Bechara Nader Mattar Júnior - Procurador-
Geral de Justiça

Protocolo: 861860

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Núm. da dispensa de Licitação: 046/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa ZooM NET TElE-
coM EirEli (cNPJ nº 28.111.835/0001-38).
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para atender às necessi-
dades da Promotoria de Justiça de oriximiná/Pa.
Valor Total: r$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais).
fundamento legal: art. 24, ii c/c art. 26, ii e iii, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 05/10/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 339040.
fonte de recurso: 0101 – recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários.
ordenadora responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Jr, Procurador-
Geral de Justiça.

Protocolo: 862012
Núm. da dispensa: 045/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e o Sr. raiMUNdo daS Gra-
ÇaS dE SoUSa ViaNa (cPf: 039.207.802-30).
objeto: locação do imóvel situado na Trav. Magalhães Barata, nº 428, 
Bairro: centro, oriximiná/Pa, para funcionamento provisório da sede do 
MP no Município de oriximiná/Pa.
Valor Mensal: r$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais)
Valor Total (12 meses): r$56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais).
fundamento legal: art. 24, X, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 03/10/2022
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 339036. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 861741

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 044/2022-MP/Pa
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE aParElHoS do-
MÉSTicoS, MáQUiNaS, UTENSÍlioS E EQUiPaMENToS diVErSoS
TErMo dE HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Protocolo nº 121610/2022 que ensejou o 
Pregão Eletrônico nº. 044/2022-MP/Pa, empreitada por preço global, no 
tipo menor preço por lote item e, diante do julgamento do Pregoeiro de-
signado pela PorTaria nº. 4105/2022-MP/PGJ, homologo o resultado do 
certame mencionado a favor das empresas abaixo, para todos os efeitos 
previstos em lei:
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)
iteNs Fracassados:
05
11
12
13
14
Valor Total do certame: r$ 186.852,30
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 06 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 862089

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

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
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 5803/2022-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 lUcaS dE aNdradE dE oliVEira, aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2544, lotado na Promotoria de Jus-
tiça de São domingos do araguaia, a importância de r$ 1.800,00 (hum 
mil e oitocentos 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$ 1.800,00
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 5804/2022-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 SEBaSTiÃo iSSa rEiS GoMES, aSSESSor 
MiNiSTErial, Matrícula n.º 999.3214, lotado na Promotoria de Justiça de 
dom Eliseu, a importância de r$ 1.000,00 (hum mil reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 4/10 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 5805/2022-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 criSTiaNE GoNÇalVES aNdradE da SilVa, 
aSSESSora MiNiSTErial, Matrícula n.º 999.2659, lotada na Promotoria 
de Justiça de Primavera, a importância de r$ 480,00 (quatrocentos e oi-
tenta 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$ 480,00
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 5806/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a aNdrÉ da SilVa cardoSo, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1839, lotado na Promotoria de Justi-
ça de Tucuruí, a importância de r$ 2.000,00 (dois mil reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 4/10 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$ 2.000,00
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
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Portaria Nº 5807/2022-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 NEila SaNToS dE PaUla MoNTEiro, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2473, lotada na Promotoria 
de Justiça de afuá, a importância de r$ 500,00 (quinhentos 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$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 05 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5808/2022-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 NEila SaNToS dE PaUla MoNTEiro, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2473, lotada na Promotoria 
de Justiça de afuá, a importância de r$ 560,00 (quinhentos e sessenta 
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$ 560,00
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 5811/2022-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 roBErTa Marcia riKEr MadUro NaSci-
MENTo, aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1641, lotada na 
Promotoria de Justiça de Terra Santa, a importância de r$ 400,00 (quatro-
centos 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$ 400,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 06 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5812/2022-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 iraNicE oliVEira da SilVa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.2987, lotada na Promotoria de Justiça 
de Novo Progresso, a importância de r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 
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$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 06 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5813/2022-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 aldair dE caSTro JUca, aUXiliar dE ad-
MiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2279, lotada na Promotoria de Justiça 
cível e de defesa comunitária e cidadania de icoaraci, a importância de r$ 
800,00 (oitocentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamen-
to, 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, 06 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 5814/2022-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 MYcHaEl dE oliVEira coSTa, aSSESSor 
MiNiSTErial, Matrícula n.º 999.3095, lotado na Promotoria de Justiça de 
ourém, a importância de r$ 750,00 (setecentos e cinquenta 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$ 750,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 06 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5815/2022-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 KEllEN criSTiNa alVES dE SoUZa BarrEi-
roS, aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2863, lotada na 
Promotoria de Justiça almeirim, a importância de r$ 500,00 (quinhentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 2/10 até 1º/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$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 06 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5816/2022-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 riTa cáSSia da SilVa rodriGUES, aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2317, lotada na Promotoria de Jus-
tiça de Óbidos, a importância de r$ 990,00 (novecentos e noventa reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
2/10 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, 06 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5817/2022-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 caSSia alEXaNdra aMaral dE alEXaNdria, 
aSSESSora MiNiSTErial, Matrícula n.º 999.3522, lotada na Promotoria 
de Justiça de Melgaço, a importância de r$ 800,00 (oitocentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 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$ 800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 06 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5818/2022-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 MaNUEl dE JESUS VilariNHo MoNTEiro, 
aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1347, lotado na Pro-
motoria de Justiça de Tailândia, a importância de r$ 1.200,00 (hum mil e 
duzentos 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$ 1.200,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 06 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
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Portaria Nº 5819/2022-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 lUcaS MElo caMarGo, aSSESSor MiNiSTE-
rial, Matrícula n.º 999.3242, lotado na Promotoria de Justiça de Pacajá, a 
importância de r$ 1.760,00 (hum mil, setecentos e sessenta 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
3390-33 – despesas com locomoção r$ 880,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física r$ 880,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 06 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5825/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a lUciaNa dE JESUS da SilVa oliVEira, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1502, lotada na Promotoria 
de Justiça de rondon do Pará, a importância de r$ 800,00 (oitocentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 4/10 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$ 800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 06 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5826/2022-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 EdirSoN oliVEira da SilVa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2077, lotado na Promotoria de Justiça 
de Ponta de Pedras, a importância de r$ 2.000,00 (dois mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 4/10 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
3390-33 – despesas com locomoção – r$ 800,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.200,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 06 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5831/2022-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 EdirSoN oliVEira da SilVa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2077, lotado na Promotoria de Justiça 
de Ponta de Pedras, a importância de r$ 1.000,00 (hum mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 4/10 até 
3/12/2022, 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$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 06 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 861907

.

.

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 13 de 
setembro de 2022
Portaria Nº 4990/2022-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 140164/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa criSTiNa dE MaToS MarTiNS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE PlaNEJaMENTo iNSTiTUcioNal

MaTrÍcUla: 999.630
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, colares/Pa, inhangapi/Pa, São caetano de 
odivelas/Pa, São domingos do capim/Pa, São francisco do Pará/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 12/09/2022, 13/09/2022 - 14/09/2022, 
15/09/2022 - 15/09/2022, 16/09/2022 - 16/09/2022, 19/09/2022 - 
23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar apoio na execução 
da Oficina do Projeto: “Dinamizando a Orientação Funcional”, e na Devo-
lutiva Social do Projeto “corregedoria e a agenda de direitos Humanos” , 
bem como das correições que serão realizadas nas Promotorias de Justiça 
da região administrativa Nordeste i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5758/2022-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 144227/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo Gil caSTEllo BraNco
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.3288
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Viseu/Pa, concórdia do Pará/Pa, abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 05/10/2022 - 07/10/2022, 13/10/2022 - 14/10/2022, 
17/10/2022 - 21/10/2022, 25/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 (onze) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria técnica no 
estádio municipal de Viseu, creches e posto de saúde no município de 
concórdia do Pará e estabelecimentos assistenciais de saúde no município 
de abaetetuba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5759/2022-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 144888/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEiSMario SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.915
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 03/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de diligen-
cias na zona rural do município de Nova ipixuna/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5760/2022-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 145346/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo alBUQUErQUE cHaVES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.1675
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar a fiscalização do contra-
to nº 078/2022 na PJ de Santarém e iniciar os serviços do contrato nº 
160/2022 na PJ de oriximiná
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5761/2022-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 143640/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: doUGlaS GoNcalVES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3277
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): recife/PE
PErÍodo(S): 19/10/2022 - 22/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do seminário “dominando a Nova lei de licitações”, a ser realizado no pe-
ríodo de 20 a 22 de outubro de 2022, em recife/PE
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5762/2022-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 145551/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS HENriQUE coElHo TocaNTiNS
carGo/fUNÇÃo: cHEfE da diViSao dE aNaliSE E ProGraMacao - 
MP.aSi-200.2
MaTrÍcUla: 999.2000
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 12/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como representante do de-
partamento de informática, do programa de visitas às Promotorias de Jus-
tiça integrantes à região administrativa Sudoeste ii
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5763/2022-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 144850/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EliElTHoN corrEa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.3479
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, faro/Pa, Terra Santa/Pa, Juruti/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar levantamento e 
quantificação dos serviços referentes à reforma e manutenção das Promo-
torias de Justiça de faro e Juruti.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5764/2022-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 143638/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo rodriGo daS cHaGaS loPES
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.1888
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): recife/PE
PErÍodo(S): 19/10/2022 - 22/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do seminário “dominando a Nova lei de licitações”, a ser realizado no pe-
ríodo de 20 a 22 de outubro de 2022, em recife/PE
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5765/2022-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 142256/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aGlaildo MoNTEiro Maia
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.949
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): colares/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 06/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de colares/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5766/2022-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 145372/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEllY laUrENTiNo daMaSio
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2094
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 20/10/2022 - 20/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar visita técnica a Es-
cola Estadual Laura Ribeiro, para verificar a estrutura física, a acessibili-
dade e os espaços pedagógicos, localizada no município de abaetetuba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5767/2022-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 144943/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 04/10/2022 - 06/10/2022, 13/10/2022 - 14/10/2022, 
18/10/2022 - 20/10/2022, 25/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
os servidores Jerffson Lemos Tortola e Jairo Mororo Aguiar até a zona rural 
do município de São Geraldo do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5768/2022-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 145368/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaYlor coSTa lEdo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1716
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 19/10/2022 - 19/10/2022, 20/10/2022 - 20/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistorias técnicas 
no centro de reabilitação do município de castanhal/Pa e na Escola laura 
Santos ribeiro no município de abaetetuba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5769/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
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r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 979/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 15/03/2022, protocolo 108514/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: lUiZ alBErTo alMEida PrESoTTo
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Tucuruí
MaTrÍcUla: 999.2321
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tucuruí - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, fortaleza/cE
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 27/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (três) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “XXiV congresso Nacional doMinistério Público”, que será realizado na 
cidade de fortaleza/cE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 862072
Portaria Nº 5726/2022-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 144634/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica rEi MorEira frEirE
carGo/fUNÇÃo: coordenador cao da infância e Juventude
MaTrÍcUla: 999.407
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coorde-
nadora do centro de apoio operacional da infância e Juventude, da “iV 
reunião ordinária do Grupo Nacional de direitos Humanos - GNdH”, a ser 
realizada no período de 26 a 27/10/2022
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 5727/2022-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 145193/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaN aSSUNcao SoarES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 998.773
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Maria do carmo andion farias até o município de castanhal/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 5728/2022-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 144692/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área jurídico-ins-
titucional
MaTrÍcUla: 999.027
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): recife/PE
PErÍodo(S): 19/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Seminário - Participar, como representante do PGJ, do semi-
nário “Gestão de resíduos Sólidos: Estratégias de atuação interinstitucio-
nal”, realizado pelo cNMP e MPPE no dia 20/10/2022 em recife/PE
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 5729/2022-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 145239/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE rUi dE alMEida BarBoSa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça do Tribunal do Júri de Belém
MaTrÍcUla: 999.096
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 16/09/2022 - 17/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
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 5730/2022-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 144889/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Portel/Pa, acará/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 07/10/2022, 13/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
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 5731/2022-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 145242/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE rUi dE alMEida BarBoSa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça do Tribunal do Júri de Belém
MaTrÍcUla: 999.096
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 20/09/2022 - 21/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
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 5732/2022-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 145109/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: criSPiM riBEiro dE alMEida filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1275
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
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 04 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5733/2022-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 144907/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEllY laUrENTiNo daMaSio
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2094
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
PErÍodo(S): 05/10/2022 - 06/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do evento “roda de conversa: “o Ministério Público e a Escola, bem como 
ministrar palestra “a Escola como rede de proteção”, no município de São 
Miguel do Guamá/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 5734/2022-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 145106/2022 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): augusto corrêa/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor ricardo Gil castello Branco até o município de augusto correa/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 5735/2022-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 145115/2022 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): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 26/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - realizar 
transporte de equipamentos até o município de Salinópolis/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 5736/2022-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 145409/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Tailândia/Pa, acará/Pa, Mosqueiro/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2022 - 04/11/2022, 07/11/2022 - 09/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
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 5737/2022-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 145118/2022 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): abaetetuba/Pa PErÍodo(S): 04/10/2022 - 04/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora danielle Santos da cunha cardoso até o município de abae-
tetuba/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 5738/2022-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 145377/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de São Geraldo do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2365
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: São Geraldo do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Jacundá/Pa
PErÍodo(S): 19/10/2022 - 21/10/2022, 25/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 04 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5739/2022-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 145411/2022 conforme abaixo relacionado: 
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 20/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
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 5740/2022-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 144998/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo caNGUSSU alVES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1265
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 07/11/2022 - 07/11/2022, 09/11/2022 - 09/11/2022, 
11/11/2022 - 11/11/2022, 18/11/2022 - 18/11/2022, 21/11/2022 - 
21/11/2022, 23/11/2022 - 23/11/2022, 25/11/2022 - 25/11/2022, 
28/11/2022 - 28/11/2022, 30/11/2022 - 30/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o PJ em vis-
torias técnicas nas escolas, postos de saúde e hospital do município de 
floresta do araguaia/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 5741/2022-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 140395/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aGlaildo MoNTEiro Maia
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
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MaTrÍcUla: 999.949
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): 12/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de aurora do Pará/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 5742/2022-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 144163/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaN aSSUNcao SoarES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 998.773
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o PJ franklin lobato Prado até o município de Paragominas/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 5743/2022-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 144040/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iGo fErrEira carNEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2157
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: São Sebastião da Boa Vista - Pa
dESTiNo(S): Portel/Pa, Melgaço/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 nas 
PJ´s de Portel e Melgaço/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 5747/2022-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 145264/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaN aSSUNcao SoarES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 998.773
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor abrano chagas da Silva até o município de São domingos do 
capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5748/2022-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 144338/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNUEl dE JESUS VilariNHo MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Tailândia - Pa

dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 02/10/2022 - 07/10/2022, 10/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 (dez e ) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Barcarena/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5749/2022-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 145710/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Joao odilSoN SiQUEira da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-iV
MaTrÍcUla: 999.1038
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 13/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar a conferencia e ar-
mazenamento dos móveis na nova PJ de abaetetuba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5750/2022-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 145523/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SErGio doS SaNToS aQUiNo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1515
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 19/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar serviços de manu-
tenção, montagem e tombamento de mobiliário na Promotoria de Justiça 
de cachoeira do arari
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5751/2022-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 145712/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SErGio doS SaNToS aQUiNo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1515
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 13/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar a conferência e ar-
mazenamento dos móveis na nova Promotoria de Justiça de abaetetuba
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5752/2022-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 145325/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo aUGUSTo TEiXEira MiraNda
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1034
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
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fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor ricardo Gil castello Branco até o município de abaetetuba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5753/2022-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 145326/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo aUGUSTo TEiXEira MiraNda
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1034
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor ricardo Gil castello Branco até o município de abaetetuba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5754/2022-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 145477/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HaMilToN NoGUEira SalaME
carGo/fUNÇÃo: 15o Procurador de Justiça criminal
MaTrÍcUla: 800.132
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 04/10/2022 - 06/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como representante do PGJ, 
na 7ª edição do projeto “Segurança Pública em foco”, a ser realizado no 
dia 05/10/2022, em Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5755/2022-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 145360/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMErio MENdES coSTa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de igarapé-Miri
MaTrÍcUla: 999.1461
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: igarapé-Miri - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5756/2022-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 145441/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iV
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 28/09/2022 - 28/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - realizar 
o transporte de 04(quatro) inquéritos da 8ª PJ agrária de castanhal até o 

conselho Superior do MP em Belém/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5757/2022-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 145036/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Socorro dE Maria PErEira GoMES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: coordenador das Promotorias de Justiça de defesa co-
munitária, da cidadania, dos direitos constitucionais fundamentais e dos 
direitos Humanos de Belém
MaTrÍcUla: 999.418
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coordena-
dora das Promotorias de Justiça de defesa comunitária, da cidadania, dos 
direitos constitucionais fundamentais e dos direitos Humanos de Belém, 
da “iV reunião ordinária do Grupo Nacional de direitos Humanos - GNdH”, 
a ser realizada em Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 861724

.

.

NorMa
.

resoLUÇÃo Nº 007 / 2022–cPJ, de 06 de oUtUBro de 2022
o colÉGio dE ProcUradorES dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso 
das atribuições legais conferidas pelo art. 21, Subseção i, da lei comple-
mentar Estadual nº 057, 06 de julho de 2006, e
coNSidEraNdo a edição em 2015 das leis n° 13.093, 12 de janeiro de 
2015, e n° 13.095, de 12 de janeiro de 2015, instituindo a compensação 
por assunção de acervo para os magistrados da Justiça federal e da Justiça 
do Trabalho de primeiro e segundo graus;
coNSidEraNdo que por ocasião do julgamento do Procedimento de ato 
Normativo nº 0006945-32.2020.2.00.0000, o conselho Nacional de Justiça 
(cNJ) reconheceu, por unanimidade, o direito à compensação por assun-
ção de acervo a toda magistratura nacional, o que redundou na edição da 
recomendação nº 75, de 10 de setembro de 2020, orientando a regula-
mentação pelos tribunais do direito à compensação por assunção de acervo 
processual aos seus magistrados;
coNSidEraNdo o princípio constitucional da simetria entre as carreiras 
ministeriais e da magistratura, constante do art. 129, § 4°, da Constituição 
federal, bem como o caráter unitário e nacional da instituição Ministerial 
representado no artigo 127, § 1° da Carta Maior, que impõe tratamento 
isonômico entre as mesmas;
coNSidEraNdo a edição da recomendação nº 91, de 24 de maio de 
2022, do conselho Nacional do Ministério Público (cNMP), tratando das 
diretrizes para regulamentação do direito à compensação por assunção de 
acervo pelos Ministérios Públicos do Brasil;
coNSidEraNdo a edição da resolução nº 01, de 02 de fevereiro de 2022, 
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJEPA), dispondo sobre a gratifi-
cação por exercício cumulativo de jurisdição de que trata a lei nº 13.093, 
de 12 de janeiro de 2015; e
coNSidEraNdo a proposta do Procurador-Geral de Justiça submetida à 
deliberação do colegiado,
rESolVE:
art. 1º instituir a compensação aos membros do Ministério Público do Es-
tado do Pará (MPPa) pelo acúmulo de acervo e por exercício de cargo ou 
função relevante para a instituição Ministerial.
 §1º A definição de acúmulo de acervo e de cargo ou função relevante será 
estabelecida em ato específico do Procurador-Geral de Justiça.
§2º O acúmulo de acervo levará em consideração parâmetros quantitativos 
e/ou qualitativos, tomando como base a distribuição de feitos.
 §3º Para efeito desta Resolução, o acervo será apurado anualmente, levan-
do em consideração as distribuições e recebimentos realizados no ano civil 
imediatamente anterior, devendo ser adotado critério de proporcionalidade 
na hipótese de órgãos criados ou com atribuição alterada ao longo do ano.
art. 2º a compensação ao membro que esteja em situação de acúmulo de 
acervo, será estabelecida com observância da recomendação nº 91, de 24 
de maio de 2022, do conselho Nacional do Ministério Público (cNMP) c/c o 
art. 18, inciso XViii, alínea “i”, item 3, da lei complementar Estadual  nº 
057, de 06 de julho de 2006.
art. 3º as despesas resultantes da aplicação desta resolução correrão à 
conta das dotações orçamentárias consignadas ao MPPa, estando condicio-
nadas à disponibilidade orçamentário-financeira.
art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala dE SESSÕES do colÉGio dE ProcUradorES dE JUSTiÇa do ES-
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Tado do Pará, em 06 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
raiMUNdo dE MENdoNÇa riBEiro alVES
Procurador de Justiça
cláUdio BEZErra dE MElo
Procurador de Justiça
UBiraGilda SilVa PÍMENTEl
Procuradora de Justiça
lUiZ cESar TaVarES BiBaS
Procurador de Justiça
GEraldo dE MENdoNÇa rocHa
Procurador de Justiça
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
dUlcEliNda loBaTo PaNToJa
Procuradora de Justiça
MarcoS aNTÔNio fErrEira daS NEVES
Procurador de Justiça
adÉlio MENdES doS SaNToS
Procurador de Justiça
MariZa MacHado da SilVa liMa
Procuradora de Justiça
aNTÔNio EdUardo BarlETa E alMEida
Procurador de Justiça
ricardo alBUQUErQUE da SilVa
Procurador de Justiça
aNa TErEZa do Socorro da SilVa aBUcaTEr
Procuradora de Justiça
Mario NoNaTo falaNGola
Procurador de Justiça
Maria da coNcEiÇÃo dE MaTToS SoUSa
Procuradora de Justiça
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Procuradora de Justiça
Maria TÉrcia áVila BaSToS doS SaNToS
Procuradora de Justiça
ESTEVaM alVES SaMPaio filHo
Procurador de Justiça
JorGE dE MENdoNÇa rocHa
Procurador de Justiça
HEZEdEQUiaS MESQUiTa da coSTa
Procurador de Justiça
Maria cÉlia filocrEÃo GoNÇalVES
Procuradora de Justiça
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Procuradora de Justiça
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Procuradora de Justiça
NElSoN PErEira MEdrado
Procurador de Justiça
roSa Maria rodriGUES carValHo
Procuradora de Justiça
Waldir MaciEira da coSTa filHo
Procurador de Justiça
SÉrGio TiBÚrcio doS SaNToS SilVa
Procurador de Justiça

Protocolo: 862077

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 5827/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto nos arts. 36, 38 e 72 da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/01/1994, e nos arts. 11, 15 e 16 da resolução n.º 014/2003-MP/
cPJ, de 18/11/2003, publicada no d. o. E. de 20/11/2003;
coNSidEraNdo os termos do protocolo “SiP” nº 12281/2022, de 
19/08/2022,
r E S o l V E:
ProMoVEr, pelo critério de antiguidade, à referência imediatamente su-
perior da respectiva carreira, observados os parâmetros para progressão 
horizontal e vertical (classe/nível) estabelecidos no Plano de Classificação 
de cargos dos Servidores do Ministério Público do Estado do Pará, o servi-
dor estável abaixo relacionado:

NoMe data-Base carGo cLasse/NiVeL 
atUaL

reFerÊNcia 
aNt

cLasse/NÍVeL 
ProMoÇÃo

THiaGo 
aNdradE 

SilVa
02/09/2013 aNaliSTa 

JUridico aTE-a-iii 18-20 aTE-a-iV

ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM, 06 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 5828/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto nos arts. 36, 38 e 72 da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/01/1994, e nos arts. 11, 15 e 16 da resolução n.º 014/2003-MP/
cPJ, de 18/11/2003, publicada no d. o. E. de 20/11/2003;
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 43/2022/MP/drH/ddP, de 
09/09/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 13516/2022 em 09/09/2022,
r E S o l V E:
ProMoVEr, pelo critério de antiguidade, à referência imediatamente su-
perior da respectiva carreira, observados os parâmetros para progressão 
horizontal e vertical (classe/nível) estabelecidos no Plano de Classificação 
de cargos dos Servidores do Ministério Público do Estado do Pará, os ser-
vidores estáveis abaixo relacionados:

NoMe data
-Base carGo cLasse/NiVeL 

atUaL
reFerÊNcia 

aNt
cLasse/NÍVeL 
ProMoÇÃo

JaNio ViaNa 
GaMa 19/06/07 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-ii 20-22 aUd-B-iii

PETTErSoN 
diNiZ 11/06/07 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-V 20-22 aUd-B-i

raioNilVa 
JoaNa lEMoS 

PoNTES
04/06/07 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-ii 20-22 aUd-B-iii

riTa caSSia 
da SilVa 

rodriGUES
19/06/2015 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iii 20-22 aUd-a-iV

TaliNE 
liMa lEÃo 
BaNdEira

02/06/15 aNaliSTa JUri-
dico aTE-a-iii 20-22 aTE-a-iV

ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM, 06 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 5829/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto nos arts. 36, 38 e 72 da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/01/1994, e nos arts. 11, 15 e 16 da resolução n.º 014/2003-MP/
cPJ, de 18/11/2003, publicada no d. o. E. de 20/11/2003;
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 44/2022/MP/drH/ddP, de 
09/09/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 13517/2022 em 09/09/2022,
r E S o l V E:
ProMoVEr, pelo critério de antiguidade, à referência imediatamente su-
perior da respectiva carreira, observados os parâmetros para progressão 
horizontal e vertical (classe/nível) estabelecidos no Plano de Classificação 
de cargos dos Servidores do Ministério Público do Estado do Pará, os ser-
vidores estáveis abaixo relacionados:

NoMe data
-Base carGo cLasse/NiVeL 

atUaL
reFerÊNcia 

aNt
cLasse/NÍVeL 
ProMoÇÃo

Maria 
lUcilENE da 

coSTa
11/07/07 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-ii 20-22 aUd-B-iii

MaYrlaN 
carNEiro 
aGUiar

13/07/15 aNaliSTa JUri-
dico aTE-a-iii 20-22 aTE-a-iV

ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 06 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 5830/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto nos arts. 36, 38 e 72 da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994, e os termos dos arts. 11, 15 e 16 da resolução n.º 
014/2003, de 18/11/2003, do Egrégio colégio de Procuradores de Justiça, 
publicada no d. o. E. de 20/11/2003;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
11618/2022, em 8/8/2022,
r E S o l V E:
ProMoVEr, pelo critério de merecimento, à referência imediatamente superior da 
respectiva carreira, observados os parâmetros para progressão horizontal e vertical 
(classe/nível) estabelecidos no Plano de Classificação de Cargos dos Servidores do 
Ministério Público do Estado do Pará, o servidor estável abaixo relacionado: 

NoMe data
-Base carGo cLasse/Ni-

VeL atUaL
reFerÊN-

cia

cLasse/
NÍVeL ProMo-

ÇÃo

adEliNo loU-
rENÇo NETo 09/01/14

TÉcNico - aNa-
liSTa dE SiSTEMa 
- ModElaGEM dE 

SiSTEMaS

aTc-a-iV 20-22 aTc-a-V

adrEa NaYara 
GoNcalVES 
SaMPaio

11/05/17 aUXiliar dE adMi-
NiSTracao aUd-a-ii 20-22 aUd-a-iii

adriaNa 
QUEiroZ Garcia 

loPES
12/06/17 aUXiliar dE adMi-

NiSTracao aUd-a-ii 20-22 aUd-a-iii
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ailToN rocHa 
da SilVa 02/06/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

alaN cliff 
SoUZa SilVa 15/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iV 20-22 aai-a-V

aliNE MiSUE 
fUKUSHiMa 
MUraKaMi

03/02/05 aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

alYNE fUrTado 
fraZao 17/01/14 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

aMaNda Bar-
roS lUNa 10/02/17 aUXiliar dE adMi-

NiSTracao aUd-a-ii 20-22 aUd-a-iii

aNa BEaTriZ PE-
droSo BoTElHo 

PicaNco
15/05/14 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

aNa Maria 
oliVEira da PaZ 
MESSiaS SaNToS

01/07/13 aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 -

aNdErSoN 
rodriGUES da 

SilVa
15/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iV 20-22 aai-a-V

aNdrE da SilVa 
cardoSo 01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

aNdrEia lUZ 
dE araUJo 
MarQUES

15/07/13 aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

aNToNiETa VaZ 
PiNTo EMidio 16/05/17 aUXiliar dE adMi-

NiSTracao aUd-a-ii 20-22 aUd-a-iii

aNToNio Mar-
coS foNTES dE 

caSTElo BraNco
15/05/17 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-i 20-22 aai-a-ii

aUTalicE PaES 
liMa loBaTo 16/05/05 aUXiliar dE SEr-

ViÇoS GEraiS aoG-B-iii 20-22 aoG-B-iV

BarBara VEiGa 
fErrEira roSa 01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

BEaTriZ SilVa 
dE SoUZa 06/04/17 aNaliSTa JUri-

dico aTE-a-i 20-22 -

carloS alVES 
da SilVa 01/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iV 20-22 aai-a-V

claY roGEr 
MoNTEiro 

GoMES
27/07/17

TÉcNico - aNa-
liSTa dE SiSTEMa - 
dESENVolViMENTo

aTc-a-ii 20-22 aTc-a-iii

claYToN alVES 
riBEiro 25/01/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-ii 20-22 aUd-B-iii

dalVa Maria 
cardoSo la-

cErda
16/05/05 aUXiliar dE SEr-

ViÇoS GEraiS aoG-B-iii 20-22 aoG-B-iV

daVi BENTES 
fErrEira 01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iii 20-22 aUd-a-iV

dEiSE Maria 
aNdradE ViaNa 

liNdolfo
07/03/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

diEGo rodri-
GUES dE SoUZa 19/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iii 20-22 aai-a-iV

diEGo WallacE 
doS SaNToS 

riBEiro
01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

dioNiZio dE 
JESUS raMoS 

ViEira
16/05/05 aUXiliar dE SEr-

ViÇoS GEraiS aoG-B-iii 20-22 -

ElENiSE NEVES 
TEiXEira 07/04/17 aNaliSTa JUri-

dico aTE-a-ii 20-22 aTE-a-iii

EliSaNGEla Ma-
ria PaiVa TorrES 

QUEiroZ
31/05/17 aUXiliar dE adMi-

NiSTracao aUd-a-ii 20-22 aUd-a-iii

EMaNUEl 
TadEU coUTiNHo 

MacHado
17/05/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

Erica ciNara 
PErEira doS 

SaNToS
01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

EricSoN 
NaSciMENTo da 

SilVa
01/02/05 MoToriSTa aoM-a-iii 20-22 -

EVaNilToN Bar-
roS VEloSo 01/02/05 MoToriSTa aoM-B-iii 20-22 aoM-B-iV

faBio MiraNda 
doS SaNToS 25/05/17 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-ii 20-22 aai-a-iii

faBio riBEiro 
NUNES 11/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iV 20-22 aai-a-V

faBiola fEr-
rEira fiGUEira 

raNiEri
02/02/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iii 20-22 aUd-a-iV

faBricio 
BarrETo NaSci-

MENTo
23/01/17 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-ii 20-22 aUd-a-iii

faVia GiHaNNa 
da SilVa SoUSa 01/02/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

flaVia rEGiNa 
TEiXEira car-

doSo
10/01/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

fraNciSco car-
loS GoMES dE 
caSTro filHo

01/07/13 aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

GErMaNo lEi-
Tao dE oliVEira 

JUNior
16/05/05

aUXiliar dE 
SErViÇoS dE MaNU-

TENÇÃo
aoS-B-iii 20-22 aoS-B-iV

HElio rodri-
GUES lEMoS 18/05/05 MoToriSTa aoM-B-iii 20-22 aoM-B-iV

HENriQUE TEi-
XEira da SilVa 

JUNior
31/05/17 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-ii 20-22 -

HorMEZiNo 
aVEliNo riBEiro 

filHo
01/06/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

HUGo alESSoN 
PaSSoS da SilVa 01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

iGor dE aNdra-
dE MoNTEiro 29/05/17 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-ii 20-22 aai-a-iii

iSaBEl JUliaNa 
fErraZ MarTiNS 01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

JacKEliNE 
MacHado GoMES 13/01/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

JaEl loPES dE 
SoUZa oliVEira 01/06/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

JaZiEl lEVY 
lEal GoMES 01/04/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

JEaN roSiValdo 
aViZ frEiTaS 01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

JEaNNE MarY 
falcao QUEriNo 13/01/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-ii 20-22 aUd-B-iii

JErffSoN lE-
MoS TorTola 01/06/05

aUXiliar dE 
SErViÇoS dE MaNU-

TENÇÃo
aoS-B-iii 20-22 aoS-B-iV

JHoNNY dE caS-
Tro BacElar 01/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iV 20-22 aai-a-V

Joao EdUardo 
BoNaTTo coSTa 01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

Joao faBricio 
SilVEira fiGUEi-

rEdo
15/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iV 20-22 aai-a-V

JocilENE fia-
lHo da SilVa 01/02/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

JoNoaS MENdES 
dE aSSUNÇao 02/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iV 20-22 aai-a-V

JorGE lUiZ 
ESTEVES diaS 16/05/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

JoSE alVES 
rEiS 01/06/05

aUXiliar dE 
SErViÇoS dE MaNU-

TENÇÃo
aoS-B-iii 20-22 aoS-B-iV

JoSE WilToN 
MorEira da 

SilVa
01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

JoZiMo aZEVE-
do BoTElHo 01/02/05 MoToriSTa aoM-B-iii 20-22 aoM-B-iV

JUlia lUTHiaNY 
da SilVa oliVEi-

ra TorrES
02/05/17 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-ii 20-22 aUd-a-iii

JUScEliNo fEr-
NaNdo GalUcio 

GoMES
01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

KEiSSoN aZEVE-
do fariaS 01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

KEllY VaNESSa 
fariaS da SilVa 04/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-ii 20-22 -

KlEYSoN da 
SilVa SaldaNHa 
VaScoNcEloS

18/01/05 aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

laUdia Maria 
da PaiXao 01/06/05 TÉcNico - aSSiS-

TENTE Social aTc-B-iii 20-22 aTc-B-iV
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laUdiVal do 
Socorro Mari-

NHo SodrE
16/05/05 aUXiliar dE SEr-

ViÇoS GEraiS aoG-B-iii 20-22 aoG-B-iV

lidia Maria 
BarBoSa calado 

coiMBra
01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

lorE TaTiaNa 
NEriS doS 
SaNToS

01/07/13 aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

lUciaNa 
oliVEira do 
NaSciMENTo

19/05/05 aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

lUciaNo oliVEi-
ra MoUrao 17/05/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

lUcirENE Maia 
da SilVa 02/06/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

lUiZ dE fraNÇa 
dUarTE 16/05/05 aUXiliar dE SEr-

ViÇoS GEraiS aoG-B-iii 20-22 aoG-B-iV

lUiZ lEoMar 
GoMES dE fariaS 

JUNior
01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iii 20-22 aUd-a-iV

MaBio da SilVa 
fUrTado 01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

Maira Bri-
lHaNTE corrEa 

NEVES
16/05/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

MarcElo 
rodriGUES doS 

SaNToS
16/05/05 aUXiliar dE SEr-

ViÇoS GEraiS aoG-a-iV 20-22 -

Marcia GlicE 
laMEira araUJo 

liMa
16/05/05 aUXiliar dE SEr-

ViÇoS GEraiS aoG-B-iii 20-22 aoG-B-iV

Marcio 
aNToNio cUNHa 

SoliMoES
10/01/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

Marcio 
JorGE dE SoUSa 

PaSSoS
17/05/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-ii 20-22 -

MarcoS arNoN 
diaS da SilVa 01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 -

Maria GorETTE 
Prado do coUTo 

lEiTE
16/05/05 aUXiliar dE SEr-

ViÇoS GEraiS aoG-B-iii 20-22 aoG-B-iV

Maria TErEZi-
NHa dE JESUS 
QUarESMa dE 

MiraNda

01/06/05 aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo aUd-B-ii 20-22 aUd-B-iii

MarlUcE dE 
JESUS liMa E 

SilVa
18/05/05 oficial dE SErVi-

ÇoS aUXiliarES aoa-B-iii 20-22 aoa-B-iV

MarTa dE SoU-
Sa doS rEiS 31/05/17 aUXiliar dE adMi-

NiSTracao aUd-a-ii 20-22 aUd-a-iii

MaX rafaEl 
NEVES 19/06/17 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-i 20-22 aai-a-ii

MilENa dE 
NaZarE PaNToJa 

carValHo
14/03/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

MoNiQUE arYEl-
lE fErrEira da 

SilVa
23/01/17 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-ii 20-22 aUd-a-iii

PaUlo SErGio 
BaSToS dE 
alMEida

08/03/05 aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

PaUlo SErGio 
NaSciMENTo 
caValEiro dE 

MacEdo

01/07/13 aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

PaUlo SErGio 
rodriGUES liMa 17/02/05

TEcNico - aNa-
liSTa dE SiSTEMa 

- SUPorTE a BaNco 
dE dadoS

aTc-B-iii 20-22 aTc-B-iV

rafaEla dE 
fraNca rodri-

GUES
06/04/17 aNaliSTa JUri-

dico aTE-a-ii 20-22 aTE-a-iii

rENaTa doS 
SaNToS foNSEca 16/05/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

rENaTa PaES 
carValHo 08/05/17 aUXiliar dE adMi-

NiSTracao aUd-a-ii 20-22 aUd-a-iii

rENaTa SilVa 
BilBY 25/05/17 aUXiliar dE adMi-

NiSTracao aUd-a-ii 20-22 aUd-a-iii

rENaTo MiraN-
da BraGa 01/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iV 20-22 aai-a-V

roBErTa 
rodriGUES doS 
SaNToS caSTro

31/05/17 aUXiliar dE adMi-
NiSTracao aUd-a-ii 20-22 aUd-a-iii

rodEricK dE 
SoUZa caNTU-

aria
28/07/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

roMUlo crUZ 
da lUZ 16/05/17 aUXiliar dE adMi-

NiSTracao aUd-a-ii 20-22 aUd-a-iii

roSa Maria 
BaSToS foNSEca 07/04/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

roSaNa riBEiro 
lUiZ 02/06/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-iii 20-22 aUd-B-iV

roSilENE 
rodriGUES da 

SilVa
20/02/17 aUXiliar dE adMi-

NiSTracao aUd-a-ii 20-22 aUd-a-iii

rUaNNE MarY 
dE frEiTaS 
oliVEira

01/07/13 aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo aUd-a-ii 20-22 aUd-a-iii

rUiNaldo JUlio 
MaUES MoraES 01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

SaMUEl 
fErNaNdES diaS 

lUZ
28/03/05 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-B-i 20-22 aUd-B-ii

SErGio doNi-
SETE BaNdEira 

BarroS
01/06/05 aUXiliar dE SEr-

ViÇoS GEraiS aoG-a-iV 20-22 -

TaYNara Mar-
TiNS da SilVa 16/05/17 aUXiliar dE adMi-

NiSTracao aUd-a-ii 20-22 aUd-a-iii

THaYSE oliVEi-
ra PaNToJa 01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

VErENa BarroS 
frEirE 27/07/17

TÉcNico 
ESPEcialiZado - 

arQUiTETo
aTE-a-i 20-22 aTE-a-ii

WaGNEr lUiZ 
BarBoSa do ES-
PiriTo SaNTo

16/05/05 aUXiliar dE SEr-
ViÇoS GEraiS aoG-B-iii 20-22 aoG-B-iV

WalaMir diaS 
dE oliVEira 16/05/05 oficial dE SErVi-

ÇoS aUXiliarES aoa-a-ii 20-22 aoa-a-iii

WaNdErlaN dE 
MElo BriTo 01/07/13 aUXiliar dE adMi-

NiSTraÇÃo aUd-a-iV 20-22 aUd-a-V

YUri BiTTEN-
coUrT loUrEiro 01/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iV 20-22 aai-a-V

ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 06 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 862079
Portaria Nº 5809/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo constituir-se a festividade do círio de Nossa Senhora de 
Nazaré a maior manifestação de fé católica do Brasil;
coNSidEraNdo os termos do art. 18, XViii, alínea i, item 1, da lei com-
plementar Estadual 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará),
r E S o l V E:
aUToriZar os Promotores de Justiça e servidores deste Órgão, com atu-
ação no interior do Estado, a se deslocarem para esta capital por ocasião 
do círio de Nossa Senhora de Nazaré.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 862092
aViso n.° 20/2022-csMP/MPPa
  faço público, a quem interessar possa que a 18ª Sessão ordinária do con-
selho Superior será híbrida (on-line e presencial) e realizar-se-á no dia 18 
de outubro de 2022, às 9h, no site www.mppa.mp.br e no Plenário “Procu-
rador de Justiça otávio Proença de Moraes”, quarto andar do Edifício-Sede 
do Ministério Público do Estado do Pará, situado à rua João diogo, n.º 100, 
Bairro da cidade Velha, nesta cidade, para apreciação da pauta a seguir:
iteNs da PaUta:
1.apreciação da ata da seguinte sessão:
15ª Sessão ordinária Plenário Virtual, realizada no período de 22 a 
26/08/2022;
16ª Sessão ordinária, realizada em 20/09/2022.
2.Julgamento de certames:
2.1. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de PJ de São 
Sebastião da Boa Vista, Edital n.º 25/2022, Gedoc n.º 129.786/2022.
2.2. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de PJ de Baião, 
Edital n.º 26/2022, Gedoc n.º 129.789/2022.
3.Proposta de súmula que trata sobre candidato único em certames de 
remoção e promoção, que não preenche o pressuposto objetivo de não 
ter sido removido ou promovido nos seis meses anteriores ao pedido de 
promoção/remoção.
4.Julgamento de Processos:
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4.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir MaciEira da coSTa filHo:
4.1.1. Processo n.º 000011-012/2022
rElaTor ViSTor: dr. Manoel Santino Nascimento Junior e dr. Geraldo de 
Mendonça rocha
requerente(s): Promotor de Justiça Gilberto Valente Martins
requerido(s): Procuradores de Justiça, dr. Marcos antônio ferreira das Ne-
ves e dr. Nelson Pereira Medrado
origem: conselho Superior do MPPa
assunto: arguição de impedimento e suspeição oposta pelo Promotor de Jus-
tiça Gilberto Valente Martins, em face dos Procuradores de Justiça, dr. Marcos 
antônio ferreira das Neves e dr. Nelson Pereira Medrado, para participarem, 
na condição de integrantes do colégio de Procuradores de Justiça, da aprecia-
ção e julgamento do processo n.º 049/2021-cPJ (recurso contra decisão da 
corregedoria que arquivou o PdP n.º 012/2021- cGMP/Pa).
4.1.2. Processo n.º 000063-012/2019
requerente(s): Promotor de Justiça José augusto Nogueira Sarmento
requerido(s): conselho Superior do MPPa
origem: conselho Superior do MPPa
assunto: requerimento de prorrogação de prazo para apresentar compro-
vante da tese e menção obtida em curso de doutorado do qual se afastou 
das funções em 03/10/2012
4.2. Processos de relatoria do conselheiro MarcoS aNTÔNio fErrEira 
daS NEVES:
4.2.1. Processo n.º 000350-151/2018 - retirado de pauta do 9º Plenário 
Virtual pela conselheira Socorro Mendo. retirado de pauta da 10ª Sessão 
ordinário do dia 14/06/2022. retirado de pauta da 12ª Sessão ordinária 
do dia 12/07/2022. retirado de pauta da 14ª Sessão ordinária do dia 
16/08/2022.
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Saneamento (SESaN)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta improbidade administrativa em razão da não rea-
lização do serviço de terraplanagem e pavimentação, em Belém, por parte 
da SESaN
4.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo:
4.3.1. Processo n.º 038154-003/2020 – retirado de pauta do 4º Plená-
rio Virtual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves. retirado de pau-
ta da 5ª Sessão ordinária do dia 14/03/2022 retirado de pauta da 10ª 
Sessão ordinário do dia 14/06/2022. retirado de pauta da 12ª Sessão 
ordinária do dia 12/07/2022. retirado de pauta da 14ª Sessão ordinária 
do dia 16/08/2022. retirado de pauta da 16ª Sessão ordinária do dia 
20/09/2022.
requerente(s): adiel fernandes de luna
requerido(s): Pedro lúcio Santos rosa
origem: 2ª PJ de direitos constitucionais fundamentais, defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua
assunto: apurar suposta prática de violação da lei n.º 8.42992, em decor-
rência de assédio moral, consubstanciado no pedido de providências
4.3.2. Processo n.º 000225-940/2019 retirado de pauta do 13º Plenário 
Virtual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves. retirado de pauta da 
14ª Sessão ordinária do dia 16/08/2022 retirado de pauta da 16ª Sessão 
ordinária do dia 20/09/2022.
rElaTora ViSTora: dra. rosa Maria rodrigues carvalho
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): onias de Souza
origem: 11º PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de atos de improbidade administrativa cometidos, 
em tese, pelo nacional onias de Souza, ao acumular indevidamente cargos 
na Prefeitura Municipal de Marabá, Prefeitura Municipal de itupiranga e 
Secretaria Estadual de Educação.
4.3.3. Processo n.º 000441-151/2021 - SiGiloSo retirado de pauta da 
16ª Sessão ordinária do dia 20/09/2022.
requerente(s): SiGiloSo
requerido(s): SiGiloSo
origem: 2ª PJ Militar de Belém
assunto: SiGiloSo
4.4. Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oliVEira:
4.4.1. Processo n.º 000661-940/2020 retirado de pauta do 11º Plenário 
Virtual pela conselheira rosa carvalho. retirado de pauta da 16ª Sessão 
ordinária do dia 20/09/2022.
rElaTora ViSTora: dra. rosa Maria rodrigues carvalho
requerente(s): Município de Marabá – Prefeitura Municipal
requerido(s): José luiz ferreira rodrigues
origem: 4º cargo da procuradoria de Justiça criminal
assunto: apurar supostos atos de improbidade administrativa praticados, 
em tese, por José luiz ferreira rodrigues, ex-servidor público municipal, 
consistentes em enriquecimento ilícito e dano ao erário, em razão do re-
cebimento indevido de pagamentos, em desfavor da Prefeitura Municipal 
de Marabá.
4.4.2. Processo n.º 000075-043/2019 retirado de pauta da 16ª Sessão 
ordinária do dia 20/09/2022.
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Marcílio costa Picanço
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar legalidade e regularidade do Termo de compromisso nº 
58/09, firmando entre a Secretaria de Estado de Transportes (SETRAN) 
e o Município de Terra Santa/Pa que resultou na transferência a este do 
valor de R$100.000,00 (cem mil reais), a fim de atender emergências de-
correntes de desastres climáticos (chuvas) que atingiram Terra Santa/Pa 
no ano de 2009.

4.4.3. Processo n.º 001409-940/2016 - SiGiloSo
requerente(s): SiGiloSo
requerido(s): SiGiloSo
origem: 11º PJ de Marabá
assunto: SiGiloSo.
4.4.4. Processo n.º 000942-093/2018  - SiGiloSo
requerente(s): SiGiloSo
requerido(s): SiGiloSo
origem: 11º PJ de Marabá
assunto: SiGiloSo.
5.comunicação de vagas.
6.o que ocorrer.
Belém-Pa, 06 de outubro de 2022.
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior

Protocolo: 862051
Portaria Nº 5821/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
13917/2022, em 16/09/2022;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
05/04/2011, publicada no d.o.E. de 08/04/2011, que regulamentou, no 
âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação 
de Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
i - diSPENSar a servidora MaiSa GaBY MUTraN rUSSo BENdElaK, da 
Gratificação de Tempo Integral, concedida pela PORTARIA nº 7.269/2018-
MP/PGJ, a contar de 15/04/2021.
ii - coNcEdEr à servidora iSaBEllE froTa rodriGUES dE araUJo, ocu-
pante do cargo de analista Jurídico, lotada na divisão de administração de 
Pessoal do Departamento de Recursos Humanos, Gratificação de Tempo 
Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei Estadual no 5.810, 
de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto desempenhar suas ati-
vidades junto àquela divisão, a contar de 01/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belem, 06 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 5824/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
12149/2022, em 17/08/2022;
r E S o l V E:
diSPENSar a servidora iSaBEllE froTa rodriGUES dE araUJo, 
ocupante do cargo de Analista Jurídico, do exercício da Função Gratificada 
de assessoramento Jurídico, MP.fG.2, concedida pela PorTaria nº 
2161/2014-MP/PGJ, publicada no d.o.E de 27/05/2015, a contar de 
01/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 06 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 5832/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
13243/2022, em 22/08/2022;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 08/04/2011, que regulamentou, no 
âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação 
de Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor GErMaNo lEiTao dE oliVEira JUNior, ocupante 
do cargo de auxiliar de Serviços de Manutenção, lotado na Promotoria de 
Justiça de Altamira , Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, 
§ 1o, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 5.810, de 24/01/1994, a contar de 
01/10/2022 até ulterior deliberação e enquanto desempenhar suas ativi-
dades junto àquela Promotoria.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 06 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 5834/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando de suas atribuições legais e considerando os termos 
do expediente protocolizado sob o n.º 11190/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor KlEYSoN da SilVa SaldaNHa VaScoNcEloS, au-
xiliar de administração, para exercer a função de chefe de apoio das Pro-
motorias de Justiça do interior - vinculado à coordenação das Promotorias 
de Justiça de capanema, a contar de 03/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 06 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 5835/2022-MP/PGJ
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº 2783/2022-MP/PGJ, de 
30/05/2022, bem como os termos do requerimento protocolizado sob o nº 
12483/2022, datado de 23/08/2022;
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r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores, JorGE lUiZ ESTEVES diaS, PEdro HENrY-
QUE PaES loUrEiro dE BraGaNca, rUBENS fErNaNdES rocHa e SiN-
dErVal PErEira MoraES, WaGNEr araGao SalES, ocupantes do cargo 
de auxiliar de administração, bem como o servidor, EMErSoN BrUNo dE 
oliVEira GoMES, ocupante do cargo de Técnico Especializado - arquiteto, 
Gratificação pela participação em Comissão, prevista no art. 132, c/c o 
art. 139, da lei Estadual nº 5.810, de 24/01/1994, e decreto Estadual nº 
442/1995, de 12/07/1995, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre 
o vencimento-base, até ulterior deliberação e enquanto desempenharem 
suas atividades junto à comissão MP Sustentável, a contar de 04/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 06 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 862005
eXtrato da Portaria N. 052/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000286-138/2022
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: SÃo doMiNGoS iNdÚSTria dE ÓlEo E ProTEÍNaS S/a
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “averi-
guar o cumprimento das condicionantes ambientais, dos autos do processo 
de nº 2022.0000005934, encaminhado pela Secretaria Estadual de Meio 
ambiente”.
São domingos do araguaia/Pa, 14 de setembro de 2022
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 862124
eXtrato de Portaria N.013/2022-MP/4ªPJiJ
a Promotora de Justiça do 4º cargo da Promotoria de Justiça da infância 
e Juventude de Ananindeua, com fundamento no art. 54, VI e § 3º da Lei 
complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 023/2007 
do cNMP de 17/09/2006, torna pública a instauração do Procedimento ad-
ministrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na Promotoria de 
Justiça de ananindeua, com sede na rodovia Br 316, Km 08, s/n, centro, 
ananindeua, Pará.
PorTaria N.013/2022-MP/4ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo N.º 000512-450/2022
oBJETo: acompanhar a apuração que deverá ser realizada pelo conselho 
Municipal de direitos da criança e do adolescente de ananindeua – coM-
dica, quanto à denúncia recebida no tocante a atuação do conselheiro 
Tutelar W.d.S.a., como forma de zelar pela efetiva prestação de serviço.
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo - Promotora de Justiça

Protocolo: 861722
extrato da Portaria nº 020/2022 – 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 000877–157/2022 
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 020/2022 - MP/PJMa-2º cargo
Polo PaSSiVo: MUNicÍPio dE MoNTE alEGrE
aSSUNTo: acompanhar as políticas públicas voltadas ao reparo/manuten-
ção da Ponte do água azul na comunidade Perímetro “B”, zona rural de 
Monte alegre.

Protocolo: 861728
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 044/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 043/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e SaNEar Bra-
Sil coNSTrUcoES EirEli (cNPJ nº 18.284.403/0001-75)
objeto: registro de preços para a contratação de empresa especializada 
Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS coMUNS dE ENGENHaria Para MaNUTEN-
ÇÃo E coNSErVaÇÃo PrEdial, utilizados pelo Ministério Público do Esta-
do do Pará, e em quaisquer novas instalações que venham a ser ocupadas 
por este Órgão, dentro das regiões administrativas indicadas
data da assinatura: 05/10/2022
Vigência: 07/10/2022 a 07/10/2023
Preços registrados: 

item descrição Und Quant.
Valor 
Unit

com Bdi
 SErViÇoS PrEliMiNarES    
1 liMPEZa do TErrENo m²  1.500,00  2,24
2 corTE dE MaTo E GraMa - roÇaGEM MEcaNiZada m²  1.500,00  0,85

3 Poda EM alTUra dE árVorE coM diÂMETro dE TroNco 
Maior oU iGUal a 0,20 M E MENor QUE 0,40 M.af_05/2018 UN  5,00  284,99

4 dESTocaMENTo MaNUal dE arVorES d=30cM UN  5,00  195,00

5 MoBiliZaÇÃo E dESMoBiliZaÇÃo dE PESSoal E EQUiPa-
MENToS - Pará Km  6.000,00  3,49

6 ENcarrEGado GEral coM ENcarGoS coMPlEMENTarES H  2.200,00  20,04

7 TÉcNico EM SEGUraNÇa do TraBalHo coM ENcarGoS 
coMPlEMENTarES H  400,00  28,49

8 arT/rrT (TaXa do crEa/caU) M²  2.500,00  4,49
9 arT/rrT aTÉ 500 M² (TaXa do crEa/caU) M²  1.000,00  1,80
 dEMoliÇÕES E rETiradaS    
10 dEMoliÇÃo MaNUal dE alVENaria dE TiJolo m³  100,00  66,50

11
dEMoliÇÃo MaNUal dE rEVESTiMENTo EM aZUlEJo, PE-

dra NaTUral, GraNiTo oU MaTErial SiMilar, iNclUiNdo 
rEMoÇÃo E carrEGaMENTo MaNUal do EXPUrGo

m²  300,00  36,90

12 dEMoliÇÃo MaNUal dE coNcrETo SiMPlES m³  10,00  250,65
13 dEMoliÇÃo MaNUal dE coNcrETo arMado m³  5,00  636,90
14 dEMoliÇÃo dE coNcrETo arMado c/ MarTElETE m³  8,00  397,63
15 dEMoliÇÃo da ESTrUTUra EM MadEira da coBErTUra m²  500,00  7,84
16 rETirada dE ESQUadria SEM aProVEiTaMENTo m²  150,00  6,20
17 rETirada dE diViSÓria (PaiNEl cEGo) m²  250,00  9,04
18 rETirada dE diViSÓria (PaiNEl/Vidro/PaiNEl) m²  250,00  12,53
19 rETirada dE forro dE GESSo (iNcl. BarroTEaMENTo) m²  1.000,00  6,85

20 rETirada dE forro QUalQUEr EM PlacaS oU TiraS 
fiXadaS m²  1.000,00  12,32

21 rETirada dE rEBoco oU EMBoÇo m²  1.200,00  6,64
22 liMPEZa/rEMoÇÃo dE TiNTaS EM PiSoS E rEVESTiMENToS m²  200,00  10,99
23 rETirada dE TElHaS dE Barro m²  800,00  9,99

24
rEMoÇÃo dE TElHaS, dE fiBrociMENTo, METálica E 

cErÂMica, dE forMa MaNUal, SEM rEaProVEiTaMENTo. 
af_12/2017

m²  300,00  3,01

25 rETirada dE caiXa dE ar coNdicioNado UN  15,00  26,49
26 rETirada dE GradE dE fErro m²  50,00  24,95
27 rETirada dE loUÇa SaNiTária UN  30,00  43,20
28 rETirada dE lUMiNáriaS UN  150,00  17,85
29 rETirada dE PiSo ciMENTado m²  300,00  9,00

30 rETirada dE PiSo cEraMico, iNclUSiVE caMada rEGU-
lariZadora m²  150,00  8,62

31 rETirada dE SolEira E PEiToril m²  5,00  19,24

32
rEMoÇÃo dE ESTrUTUra METálica cHUMBada EM coN-

crETo (alaMBrado, GUarda-
corPo)

m²  40,00  54,79

33 rETirada iMPErMEaBiliZacao flEXiVEl EXcl.caMada 
ProTEcao m²  300,00  7,66

34 rEMoÇÃo dE difUSor dE dUToS dE ar-coNdicioNado un  15,00  30,05

35 rETirada dE ENTUlHo - MaNUalMENTE (iNclUiNdo caiXa 
colETora) m³  450,00  95,09

 MoViMENTo dE TErra    
36 aTErro c/ MaTErial fora da oBra, iNcl. aPiloaMENTo m³  25,00  112,49
37 EScaVaÇÃo MaNUal aTE 1.50M dE ProfUNdidadE m³  30,00  57,77
38 rEaTErro coMPacTado m³  30,00  61,01
 fUNdaÇÕES E ESTrUTUra    

39 fUNdaÇÃo corrida/Bloco c/PEdra PrETa arG.No 
TraÇo 1:8 m³  15,00  585,00

40 coNcrETo c/ SEiXo fcK= 18.0 MPa (iNcl. PrEParo E 
laNÇaMENTo) m³  50,00  827,37

41 laJE PrÉ-Moldada (iNcl. caPEaMENTo) m²  30,00  109,59
42 coNcrETo arMado fcK=15 MPa c/forMa Mad. BraNca m³  15,00  3.469,90

43 coNcrETo arMado fcK=20MPa coM forMa aParENTE - 1 
rEaProVEiTaMENTo m³  20,00  3.563,92

 ParEdES E PaiNÉiS    
44 alVENaria TiJolo dE Barro a cUTElo m²  300,00  72,91
45 alVENaria TiJolo dE Barro a SiNGElo m²  20,00  98,50

46 diViSÓria diVilUX PErfil EM alUMiNio/Miolo cElUlar 
(PaiNEl cEGo) m²  250,00  134,49

47 diViSÓria diVilUX PEfil alUMÍNio / Miolo cElUlar 
-P/V/P m²  250,00  198,16

48 diViSÓria EM GraNiTo PrETo - iNcl. fErraGENS dE 
fiXaÇÃo m²  20,00  925,33

49 diViSoria EM GESSo acarToNado acUSTico E=11cM m²  200,00  195,12
 coBErTUra    

50 ESTrUTUra EM Mad. lEi P/ TElHa dE Barro - PÇ. 
SErrada m²  300,00  102,24

51 ESTrUTUra EM Mad.P/ cHaPa fiBrociMENTo - Pc. 
SErrada m²  200,00  64,47

52 ESTrUTUra METálica P/ coBErTUra - 2 áGUaS-VÃo 20M m²  150,00  292,78
53 coBErTUra - TElHa dE alUMiNio oNdUlada E=0,5MM m²  150,00  60,55
54 coBErTUra - TElHa dE Barro PaUliSTa oU PlaNaTEX m²  200,00  72,48

55 coBErTUra EM PolicarBoNaTo fUMÊ - iNcl. ESTr. 
METálica m²  50,00  560,60

56 coBErTUra - TElHa dE fiBrociMENTo E=6MM m²  300,00  80,82
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57 calHa EM cHaPa GalVaNiZada M  200,00  83,62
58 calHa EM PVc (1/2 caNa d= 100MM) M  200,00  208,06

59 TElHaMENTo coM TElHa METálica TErMoacÚSTica E = 30 
MM, coM aTÉ 2 áGUaS, iNclUSo iÇaMENTo. af_07/2019 m²  1.000,00  242,84

60 Toldo EM loNa coM ESTrUTUra METálica m²  50,00  334,70
 iMPErMEaBiliZaÇÕES E TraTaMENTo    
61 dEScUPiNiZaÇÃo m²  100,00  8,28
62 MaNTa Para SUB coBErTUra E= 5MM m²  1.000,00  26,85
63 rEBoco iMPErMEaBiliZaNTE (c/ SiKa 1) m²  1.000,00  50,74

64
iMPErMEaBiliZaÇÃo coM aPlicaÇÃo dE arGaMaSSa 

PoliMÉrica TiPo dENVErTEc 100
oU SiMilar

m²  1.200,00  41,21

65

iMPErMEaBiliZaÇÃo À BaSE dE arGaMaSSa PoliMÉrica, 
rESiNa

TErMoPláSTica E TEla dE PoliESTEr MalHa 2X2MM 
(SUPErfÍciE EM coNTaTo dirETo coM a áGUa)

m²  500,00  37,13

66

iMPErMEaBiliZaÇao flEXÍVEl, BaSE acrÍlica, TiPo 
iGolflEX BraNco SiKa oU SiMilar, P/laJES, calHaS, 

VaraNdaS, TErraÇoS E coBErTUraS dE rESErVaTorioS 
(MaNTa lÍQUida)

m²  1.500,00  57,59

67

iMPErMEaBiliZacao dE SUPErficiE coM MaNTa aSfalTica 
ProTEGida coM filME dE alUMiNio Gofrado (dE ESPES-

SUra 0,8MM), iNclUSa aPlicacao dE  EMUlSao aSfalTica, 
E=3MM.

m²  500,00  115,82

68 iSolacao TErMica - cHaPa dE iSoPor E=30MM m²  200,00  20,33
 ESQUadriaS    
69 ESQUadria Mad. E=3cM c/ caiXilHo m²  150,00  369,50
70 GradE dE fErro 3/4” (iNcl. PiNT. aNTi-corroSiVa) m²  50,00  525,94

71 GradE dE fErro EM METaloM (iNcl. PiNT.aNTi-corro-
SiVa) m²  40,00  348,37

72 PorTao dE fErro 3/4” c/ fErraGENS (iNcl. PiNT. aNTi-
corroSiVa) m²  40,00  565,51

73 PorTao EM GradE c/ cHaPa dE fErro 3/16” - iNcl. 
fErraGENS E PiNTUra aNTifErrUGiNoSa m²  100,00  1.001,54

74 ESQUadria c/ VENEZiaNaS dE alUMiNio  aNodiZado 
PrETo c/ fErraGENS m²  50,00  1.046,86

75 ESQUadria c/ VENEZiaNaS dE alUMiNio NaTUral c/ 
fErraGENS m²  50,00  996,18

76 ESQUadria dE alUM.dE corrEr c/ Vidro E fErraGENS m²  50,00  825,04

77 ESQUadria dE alUMiNio aNodiZado PrETo dE corrEr c/ 
Vidro E fErraGENS m²  50,00  906,14

78 PorTa diVilUX 0.80X2.10M c/fErraGENS - c/ PErfil dE 
alUMiNio UN  80,00  442,08

79 PorTa EM Mdf rEVESTida coM laMiNado, coM caiXi-
lHo,aliZar E fErraGENS dE 0,8X2,10M UN  100,00  902,98

80 PorTa EM Vidro TEMPErado c/ fErraGENS -(SEM Mola) m²  20,00  573,86

81 PorTa EM MadEira dE lEi, alMofadada, 0.80 X 2.10 M, 
iNclUSiVE BaTENTES E fErraGENS un  3,00  1.586,82

82 ESQUadria dE corrEr EM Vidro TEMPErado dE 8MM m²  30,00  748,96
83 ESQUadria dE corrEr EM Vidro TEMPErado dE 10MM m²  30,00  907,20
84 PaiNEl fiXo EM Vidro TEMPErado dE 8MM m²  50,00  735,64
85 PaiNEl fiXo EM Vidro TEMPErado dE 10MM m²  30,00  893,17
86 aliZar EM MadEira dE lEi M  60,00  12,40
87 caiXilHo EM MadEira dE lEi m²  15,00  222,38
88 ESQUadria BaScUlaNTE EM Vidro TEMPErado dE 6MM m²  10,00  662,12

89 ESQUadria dE alUMiNio aNodiZado PrETo BaScUlaNTE 
c/ Vidro E fErraGENS m²  20,00  921,36

90 Vidro liSo E=4MM m²  50,00  166,14

91 PorTa corTa-foGo 90X210X4cM - forNEciMENTo E 
iNSTalaÇÃo. af_12/2019 UN  3,00  1.499,31

 fErraGENS    

92

JoGo dE fErraGENS croMadaS Para PorTa dE Vidro 
TEMPErado, UMa folHa coMPoSTo dE doBradicaS SUPE-
rior E iNfErior, TriNco, fEcHadUra, coNTra fEcHadUra 

coM caPUcHiNHo SEM Mola E PUXador. af_01/2021

UN  20,00  235,11

93 PUXador EM alUMÍNio - 50cM UN  20,00  254,58
94 Mola P/ PorTa dE Vidro UN  20,00  643,49
95 fErraGENS P/ PorTa EXTErNa 1 fl. cJ  20,00  163,44
96 fErraGENS P/ PorTa dE BaNHEiro cJ  15,00  126,76
97 fErraGENS P/ JaNEla 2 fl. (c/ fErrolHo) cJ  15,00  98,51
98 fErraGENS P/ BalaNciM (c/ HaSTE E PUNHo EM fErro) cJ  10,00  67,86
99 fErraGENS P/ JaNEla dE corrEr cJ  10,00  87,43
 rEVESTiMENToS    

100 cErÂMica 10X10cM (Padrao MEdio) m²  350,00  123,21
101 PaSTilHa dE PorcElaNa 5X5cM - Padrao alTo m²  50,00  281,26

102 rEVESTiMENTo cErÂMico PadrÃo alTo m²  100,00  97,42
103 cHaPiSco dE ciMENTo E arEia No TraÇo 1:3 m²  1.000,00  12,06
104 rEBoco coM arGaMaSSa 1:6:adiT. PlaST. m²  1.000,00  49,30
105 EMBoco coM arGaMaSSa 1:6:adiT. PlaST. m²  500,00  41,97

106
rEJUNTaMENTo EM PlacaS cErÂMicaS coM arGaMaSSa 

iNdUSTrialiZada Para rEJUNTE, JUNTaS aciMa dE 5 aTÉ 
10 MM

m²  200,00  15,85

 PiSoS    
107 SolEira E PEiToril - GraNiTo PrETo - E=2cM m²  8,00  535,78
108 rodaPE EM GraNiTo E=2cM/H=8cM M  180,00  41,56
109 caMada rEGUlariZadora No TraÇo 1:4 m²  500,00  39,87
110 ciMENTado liSo E=2cM TraÇo 1:3 m²  300,00  54,23
111 coNcrETo c/ SEiXo E JUNTa SEca E=10cM m²  400,00  95,22
112 laJoTa cEraMica - (PadrÃo alTo) m²  100,00  107,91
113 GraNiTo PrETo E=2cM m²  50,00  577,42
114 GraNiTo JUParaNa E=2cM m²  50,00  471,34
115 PiSo EM GraNiTo ciNZa MaUá m²  150,00  371,63
116 PorcElaNaTo (NaTUral) - PadrÃo alTo m²  50,00  143,99
117 PorcElaNaTo (Polido) - PadrÃo alTo m²  50,00  233,39

118

PaViMENTaÇÃo EM PrE-Moldado TiPo coNcrEGraMa, 
ModElo PaVi-GradE, diM:45 X 60cM, E=9,5cM, SoBrE 

colcHÃo dE arEia, coM PrEENcHiMENTo doS VÃoS coM 
GraMa

m²  100,00  185,73

119 PiSo ViNilico dE 3,2MM dE ESPESSUra m²  100,00  228,88
 forroS    

120 forro EM GESSo acarToNado araMado m²  800,00  78,10
121 forro EM GESSo acarToNado ESTrUTUrado m²  800,00  87,52
122 ENGradaMENTo dE MadEira Para fiXacao dE forro m²  150,00  106,44
123 forro EM laMBri dE aNGEliM (S/ BarroTEaMENTo) m²  100,00  136,55
124 forro MadEira dE lEi coM ENTarUGaMENTo m²  250,00  322,16
125 forro EM PVc 100MM ENTarUGaMENTo - METalico m²  250,00  94,41
126 forro EM laMBri dE PVc m²  50,00  44,33

127
forro dE PVc  NorMaTiZado aNTi-cHaMaS 8MM , EM 

PlacaS 1,25 X 0,625, cor BraNca, iNclUSiVE ESTrUTUra 
dE fiXaÇÃo (PErfÍS), iNSTalado

m²  1.000,00  191,35

 PiNTUra    
128 PVa iNTErNa (SoBrE PiNTUra aNTiGa) m²  800,00  10,62
129 PVa iNTErNa c/ MaSSa E SElador m²  1.000,00  33,62
130 PVa EXTErNa (SoBrE PiNTUra aNTiGa) m²  8.000,00  12,51
131 PVa EXTErNa c/MaSSa E liQ. PrEParador m²  5.000,00  36,48
132 acrilica (SoBrE PiNTUra aNTiGa) m²  15.000,00  13,96

133 acrÍlica SEMi-BrilHo c/ MaSSa E SElador - iNTErNa 
E EXTErNa m²  5.000,00  47,55

134 acrÍlica Para PiSo m²  300,00  20,07
135 ESMalTE SoBrE MadEira c/ MaSSa E SElador m²  400,00  43,98
136 ESMalTE S/ fErro (SUPErf. liSa) m²  300,00  41,03
137 ESMalTE SoBrE GradE dE fErro (SUPErf. aParElHada) m²  300,00  57,04

138 VErNiZ PoliUrETaNo SoBrE MadEira (ESQUadriaS/
forro) m²  100,00  25,20

139 EPoXi SEM MaSSa c/ SElador m²  200,00  77,12
 iNSTalaÇÕES ElÉTricaS    

140 PoNTo dE forÇa (TUBUl., fiaÇao E diSJUNTor) aciMa 
dE 200W PT  300,00  493,55

141 PoNTo dE lUZ / forÇa (c/TUBUl., cX. E fiaÇao) aTE 
200W PT  450,00  256,58

142 cENTro dE diSTriBUiÇao P/ 24 diSJUNTorES (c/ Bar-
raMENTo) UN  15,00  792,50

143 QUadro dE MEdiÇao TrifaSico (c/ diSJUNTor) UN  10,00  925,31
144 diSJUNTor 1P - 6 a 32a - PadrÃo diN UN  100,00  24,01
145 diSJUNTor 2P - 6 a 32a - PadrÃo diN UN  100,00  68,33
146 diSJUNTor 3P - 63 a 100a - PadrÃo diN UN  50,00  235,74
147 ElETrodUTo PVc dE 1 1/2” M  100,00  20,42
148 caBo dE coBrE  16MM2 - 1 KV M  800,00  26,47
149 iNTErrUPTor 1 TEcla SiMPlES (S/fiaÇao) UN  80,00  16,94
150 iNTErrUPTor 2 TEclaS SiMPlES (S/fiaÇao) UN  50,00  31,88
151 TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇAO) UN  200,00  26,70
152 TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇAO) UN  150,00  26,65
153 ProTEÇÃo coNTra SUrTo claSSE ii,1P,20Ka,175V UN  15,00  83,97
154 HaSTE dE aÇo coBrEada 3/4”X3M c/ coNEcTor UN  15,00  206,82
155 lUMiNária c/ lÂMP dE EMErGÊNcia UN  25,00  57,08
156 lUMiNária P/ lÂMP Pll dE EMBUTir UN  50,00  119,69
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157 lUMiNária P/ lÂMP Pll dE SoBrEPor UN  50,00  87,26

158 lUMiNária dE SoBrEPor coM alETaS E 2 lÂMPadaS dE 
lEd dE 10W UN  50,00  223,20

159 lUMiNária dE EMBUTir coM alETaS E 2 lÂMPadaS dE 
lEd dE 18W UN  120,00  325,07

160 lUMiNária dE SoBrEPor coM alETaS E 2 lÂMPadaS dE 
lEd dE 18W UN  50,00  325,07

161 lUMiNaria dE EMBUTir coM alETaS E 2 laMPadaS dE 
lEd dE 10W UN  50,00  328,67

162
lUMiNária TiPo PlafoN, dE SoBrEPor, coM 1 lÂMPada 

lEd dE 12/13 W, SEM rEaTor - forNEciMENTo E iNSTala-
ÇÃo. af_02/2020

UN  120,00  40,33

163 rEflETor alUMiNio c/ lÂMP MiSTa 250W E-27 UN  50,00  419,14

164
rEflETor HolofoTE MicrolEd SMd 100W rGB colorido 

c/
coNTrolE

UN  30,00  98,60

165 lUMiNária PaiNEl lEd EMBUTir 18W QUadrada, 6000K  
da G-liGHT oU SiMilar – VEr 01_11/2021 un  50,00  72,20

166 lUMiNária PENdENTE SiMPlES, rEf: 1110/1, BiaNca oU 
SiMilar un  20,00  208,34

 iNSTalaÇÕES TElEfÔNicaS E lÓGica    
167 PoNTo dE loGica - UTP (iNcl. ElETr.,caBo E coNEcTor) PT  300,00  535,62
168 PoNTo P/ TElEfoNE(c/ElETrodUTo,cX.,fiaÇao E ToMada) PT  100,00  134,35

169 ToMada Para lÓGica rJ45, coM caiXa PVc, EMBUTida, 
caT. 6 un  250,00  67,20

170 ToMada dUPla Para lÓGica rJ45, 4”X2”, EMBUTir, coM-
PlETa, rEf.0605, faME oU SiMilar un  50,00  74,28

171 ToMada Padrao TElEfoNE (4PiNoS) UN  100,00  43,54
 iNSTalaÇÕES dE ar coNdicioNado    

172 PoNTo dE drENo P/ SPliT (10M) PT  80,00  214,26
173 PoNTo dE GáS P/ SPliT aTÉ 30.000 BTU PT  30,00  1.353,33
174 PoNTo dE GáS P/ SPliT aTÉ 60.000 BTU PT  20,00  2.141,30
175 PoNTo P/ar coNdicioNado(TUBUl.,cJ.airSToP E fiaÇao) PT  50,00  491,91

176 rEMoÇÃo E rEiNSTalaÇÃo dE ar coNdicioNado TiPo 
SPliT un  50,00  157,46

177 rEMoÇÃo dE ar coNdicioNado TiPo SPliT un  20,00  16,95
 iNSTalaÇÕES HidroSSaNiTáriaS    

178 PoNTo dE aGUa (iNcl. TUBoS E coNEXoES) PT  80,00  500,89
179 rEGiSTro dE GaVETa c/ caNoPla -  3/4” UN  15,00  128,11
180 rEGiSTro dE PrESSao c/ caNoPla - 1/2” UN  10,00  120,06
181 rEGiSTro dE GaVETa 2 1/2” - BrUTo UN  20,00  349,71
182 TUBo f° G° 2 1/2” M  50,00  139,24
183 TUBo EM PVc - JS -110MM (c/ raSGo Na alVENaria)-lH M  50,00  130,85
184 rESErVaTÓrio EM PoliETilENo dE 1.000 l UN  5,00  2.496,20
185 rESErVaTorio EM PoliETilENo dE 5.000 l UN  5,00  5.868,95
186 BoMBa cENTrifUGa 3/4 cV (SEM TUBUlaÇÃo) UN  5,00  1.201,96
187 BoMBa cENTrifUGa 1 cV (SEM TUBUlaÇÃo) UN  5,00  1.459,56
188 BoMBa cENTrifUGa 2 cV (SEM TUBUlaÇÃo) UN  5,00  2.378,42
189 BoMBa SUBMErSa 3 cV (SEM TUBUlaÇÃo) UN  5,00  2.596,39

190
BoMBa cENTrÍfUGa, TrifáSica, 3 cV oU 2,96 HP, HM 34 

a 40 M, Q 8,6 a 14,8 M3/H - forNEciMENTo E iNSTalaÇÃo. 
af_12/2020

UN  2,00  2.244,22

191 BoMBa iNJETora 3/4 cV (SEM TUBUlaÇÃo) UN  5,00  1.487,34

192 BoMBa ScHNEidEr Mod BPi acoPlada EM MoTor ElÉTri-
co 5 cV, SUcÇÃo E rEcalQUE d=2 1/2” Un  2,00  7.143,84

193 PoNTo dE ESGoTo (iNcl. TUBoS, coNEXoES,cX. E raloS) PT  50,00  426,92
194 Bacia SifoNada c/cX. dEScarGa acoPlada c/ aSSENTo UN  15,00  605,64
195 Barra EM aÇo iNoX (PNE) M  15,00  286,70
196 cUBa dE loUÇa dE EMBUTir UN  5,00  107,73
197 laVaTorio dE loUÇa S/col.c/TorN.,Sifao E ValV. UN  15,00  532,70
198 TaNQUE iNoX c/ TorNEira, Sifao E ValVUla UN  10,00  627,28
199 dUcHa HiGiENica croMada UN  50,00  153,67

200

TaNQUE SÉPTico circUlar, EM coNcrETo PrÉ-Mol-
dado, diÂMETro iNTErNo = 1,40 M, alTUra iNTErNa = 

2,50 M, VolUME ÚTil: 3463,6 l (Para 13 coNTriBUiNTES). 
af_05/2018

UN  2,00  2.951,55

201 liMPEZa dE foSSa aTÉ 5M3 un  5,00  350,98
202 liMPEZa dE foSSa aciMa dE 5M3 m³  25,00  70,19

203 liMPEZa dE caiXa dE PaSSaGEM oU dE GordUra coM 
rEaSSENTaMENTo da TaMPa un  20,00  27,49

 SErralHEria    

204 corriMÃo SiMPlES, diÂMETro EXTErNo = 1 1/2”, EM aÇo
GalVaNiZado. af_04/2019_P M  20,00  104,47

205 corriMÃo dUPlo EM TUBo dE fErro GalVaNiZado 1 1/2”, 
coM cHUMBadorES Para fiXaÇÃo EM alVENaria m  20,00  183,63

206
corriMÃo SiMPlES EM TUBo dE aÇo iNoX d = 1 1/2” - 

fiXado EM
alVENaria

M  20,00  183,12

207 corriMÃo EM aÇo iNoX Ø=1 1/2”, dUPlo, H=90cM m  20,00  312,53

208

GUarda-corPo EM TUBo dE aÇo GalVaNiZado (H=-
100cM), coM BarraS SUPErior, iNfErior E VErTicaiS a 

cada 3.00M (1.1/2”) E Barra VErTicaiS QUadrada (1/2”) a 
cada 12cM - rEV 01

m  20,00  430,83

209
GUarda-corPo SiMPlES EM TUBo fErro GalVaNiZado, 

alT=1,10M, coM BarraS VErTicaiS  a cada 11cM (3/4”) E 
BarraS HoriZoNTaiS (QUadro) dE 1.1/2” - rEV 02

m  20,00  254,76

210 GUarda-corPo EM TUBo dE aÇo iNoX Ø=1 1/2”, dUPlo, 
l=28cM, Para fiXaÇÃo EM ParEdE, c/acaBaMENTo Polido m  20,00  696,36

211
GUarda-corPo EM TUBo dE aÇo iNoX Ø=1 1/2”, dUPlo, 

coM MoNTaNTES E fEcHaMENTo EM TUBo iNoX Ø=1 1/2”, 
H=96cM, c/acaBaMENTo Polido, P/fiXaÇÃo EM PiSo

m  20,00  752,70

212

GUarda-corPo Para EScada MariNHEiro, coM 05 
(ciNco) BarraS cHaTaS VErTicaiS 1 1/4” X 3/16” E arco 
a cada 30cM dE 1 1/4” X 3/16”, fiXada coM ParaBolT - 

forNEciMENTo E iNSTalaÇÃo

m  20,00  108,62

213 raMPa PorTaTil aco GalV. P/ adaPTacao SolEira/dE-
GraU 100X90 UN  5,00  1.802,70

214 GrElHa EM fErro fUNdido Para caiXaS E caNalETaS m²  50,00  1.246,49

215
laNÇa (ofENdÍcUla), 1M X 8cM, EM aÇo GalVaNiZado, 

corTaNTE E PErfUraNTE,  aPlicada  No ToPo dE MUro 
dE alVENaria

M  400,00  69,79

216
coNcErTiNa dUPla, EM aÇo GalVaNiZado, ESPiral dE 

Ø = 450 MM, 5 cliPES P/ESPiral, lÂMiNa dE 30MM E  fio 
iNTErNo = 2,75MM,  iNclUSiVE iNSTalaÇÃo

m  600,00  37,25

 oUTroS ElEMENToS    
217 arMário EM Mdf (c/ GaVETaS/PraTElEiraS E PorTaS) m²  80,00  821,21
218 caiXa P/ ar coNdicioNado UN  20,00  113,27

219
ESPElHo criSTal, ESPESSUra 4MM, coM ParafUSoS dE 

fiXacao,
SEM MoldUra

m²  20,00  595,35

220 EXaUSTor d=40cM UN  10,00  267,65
221 PElÍcUla G5 - aPlicada m²  200,00  96,95

222
MUro dE alVENaria coM fUNdaÇÃo, rEBoco 2 facES, 

alT. ÚTil 2,50 M coM cErca dE ProTEÇÃo TiPo coNcEr-
TiNa

M  50,00  658,73

223 PiSo TaTil dirEcioNal aco iNoX ParafUSado (coM 
raNHUraS) M  100,00  211,67

224
MUro EM BlocoS SEGMENTaiS dE facE PrÉ-MoldadoS - c 
= 40 cM, l = 40 cM, E H = 20 cM coM alTUra dE 6 a 8 M - 

coNfEcÇÃo EaSSENTaMENTo
m²  200,00  186,92

225

KiT dE aUToMaTiZaÇÃo dE PorTÃo, iNclUSo: fErraGENS 
(ViGa U, roldaNaS coM PiNo,

caBo dE aÇo, cHaPa E MoNTaNTE, ETc.) E MoTor PPa 
1/4 cV - 220V

un  5,00  30,36

226 PiSo TaTil alErTa EM iNoX ParafUSado coM raNHUraS 
(BoliNHa) M  150,00  291,51

227 alUGUEl dE aNdaiME METalico TiPo facHadEiro (iN-
clUiNdo MoNTaGEM E dESMoNTaGEM)

M²/
Mês  200,00  18,74

228 SUPorTE Para aPoio dE BiciclETaS EM TUBo dE aÇo 
GalVaNiZado, diÂMETro dE 2 1/2´ UN  10,00  647,61

229 ciMBraMENTo METálico coM alTUra aTÉ 3,50M (M²/MÊS) m²  400,00  57,56
 UrBaNiZaÇÃo    

230 Bloco dE coNcrETo iNTErTraVado E=8cM (iNcl. col-
cHao dE arEia E rEJUNTaMENTo) m²  250,00  122,58

231 PlaNTio dE GraMa (iNcl. TErra PrETa) m²  200,00  24,96

232
PlaNTio dE PalMEira coM alTUra dE MUda MENor oU 

iGUal a 2,00
M. af_05/2018

UN  5,00  330,12

233 SEiXo coM ESPalHaMENTo m³  10,00  211,32

234
MaSTro TriPlo EM TUBo fErro GalVaNiZado, alT 

(ÚTIL)= 6M (3,80M X 2” + 2,20M X 1 1/2”), INCLUSIVE BASE 
dE coNcrETo ciclÓPico - rEV 01

un  3,00  2.950,29

235 GraMa SiNTÉTica dEcoraTiVa 12 MM (coM iNSTalaÇÃo) m²  250,00  79,02
 liMPEZa    

236 LIMPEZA (C/ MAQ.) + ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA 
rESiSTÊNcia m²  800,00  19,16

237 rEMoÇÃo MaNUal dE VEGETaÇÃo daNiNHa m²  500,00  3,79

238 liMPEZa dE rEVESTiMENTo cErÂMico EM ParEdE UTili-
ZaNdo ácido MUriáTico. af_04/2019 m²  200,00  3,55

239 liMPEZa dE SUPErfÍciE coM JaTo dE alTa PrESSÃo. 
af_04/2019 m²  700,00  1,75

240 liMPEZa dE facHada Por HidroJaTEaMENTo m²  700,00  6,80
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241 liMPEZa (laVaGEM) dE TElHaS m²  200,00  3,70
242 liMPEZa dE rESErVaTÓrio m³  50,00  12,66
243 liMPEZa GEral E ENTrEGa da oBra m²  6.000,00  7,61

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: dr. cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Endereço da contratada: av. Governador Magalhães Barata, nº 651 Edif. 
Belém Office Center, Sala 509, Cidade de Belém - Pará, CEP: 66040-100, 
Tel. fixo (91) 3347-3932 celular: (91) 99152-5292, Endereço Eletrônico 
(e-mail): sanearbrasil@gmail.com

Protocolo: 861714
Portaria Nº 5802/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
dESiGNar a Excelentíssima Promotora de Justiça, dra. aline Neiva alves 
da Silva, em atuação conjunta no 1º cargo de Promotor de Justiça de 
Paragominas, para atuar nos autos de nº 0802270-11.2022.8.14.0039 na 
condição de longa manus da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do 
art. 28 do cPP, que prossiga com a demanda e ofereça a devida denúncia, 
em desfavor do indiciado, pela prática do crime de tráfico de drogas, pre-
visto no art. 33 da lei nº 11.343/06, em razão da fundamentação jurídica 
apresentada.
 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: 861715
extrato da recomendação Nº 023/2022
referência: Procedimento administrativo nº 000736-138/2022
o Promotor de Justiça Titular de São domingos do araguaia, torna pública 
a expedição da recomendação Nº 023/2022, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de São domingos do araguaia, situada na avenida 
Jarbas Passarinho, nº 293, centro, cEP. 68.520-000 – São domingos do 
araguaia – Pará – fone: (94) 3332-1206.
recomendação nº 023/2022
destinatários: dElEGacia dE Policia ciVil dE SÃo doMiNGoS do ara-
GUaia; corrEGEdoria da Policia ciVil.
assunto: rEcoMENdar:
1.ao Exmo. Sr. delegado de Polícia que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
adote as medidas pertinentes para concluir os inquéritos policiais;
1.À Exma. Corregedoria da Polícia Civil, para conhecimento, a fim de as-
segurar o efetivo cumprimento da presente recomendação, bem como da 
efetiva fiscalização no que tange ao cumprimento das diligências requisi-
tadas junto à dEPol de São domingos do araguaia, podendo adotar as 
medidas que entender pertinentes, inclusive avocar os inquéritos para o 
pleno cumprimento das diligências requisitadas;
1.fixa-se o prazo de sessenta dias para resposta à presente recomendação.
São domingos do araguaia-Pa, 22 de setembro de 2022.
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 861720
extrato da Portaria nº 17/2022 – 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 000137–157/2020 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 17/2022 - MP/PJMa-2º cargo
Polo PaSSiVo: MUNicÍPio dE MoNTE alEGrE
aSSUNTo: apurar possíveis irregularidades junto à Municipalidade da na-
tureza da contratação e recursos utilizados nas obras da ponte em concreto 
armado na comunidade açu da fazenda, zona rural de Monte alegre.
rafael Trevisan dal Bem – Promotor de Justiça Titular do 2º cargo da PJMa

Protocolo: 861730
extrato do Procedimento administrativo nº 001321-125/2022-MP/1ªPJ/dcF/dH
a ProMoTora dE JUSTiÇa EM EXErcÍcio No 1º carGo da ProMoTo-
ria dE JUSTiÇa dE dEfESa doS dirEiToS coNSTiTUcioNaiS fUNda-
MENTaiS E dirEiToS HUMaNoS, dra. PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo 
araUJo, torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo 
nº 001321-125/2021-MP/1ªPJ/dcf/dH, que se encontra à disposição na 
sede do Ministério Público, na rua João diogo, nº 100, bairro da cidade 
Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº14/2022

data da instauração: 29/09/2022
objeto: acompanhar as providências a serem adotadas pela SEdUc, para 
promover a reforma ou manutenção predial na EEEfM Prof. david Salomão 
Mufarrej, que contemple as infiltrações, goteiras, problemas na cobertura 
de placas de acrílico, necessidade de revisão das instalações elétricas e o 
defeito na bomba-d’água.
Promotoria de Justiça: 1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE dEfESa doS di-
rEiToS coNSTiTUcioNaiS fUNdaMENTaiS E dirEiToS HUMaNoS
Promotora de Justiça: Patrícia de fátima de carvalho araujo.

Protocolo: 861733
eXtrato da Portaria Nº 021/2022-MP/3ªPJiJ
a Exma. Sra. dra. PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira, Promo-
tora de Justiça em exercício do 3º cargo de Promotor de Justiça da infância 
e Juventude de ananindeua, no uso de suas atribuições constitucionais e in-
fraconstitucionais, nos termos do art. 129, Vi da cf/2008, art. 26, i da lei 
8625/93, art. 54, i da lei complementar Estadual 057/2006, art. 8º, da re-
solução 174/2017 do cNMP e artigo 31, iii da resolução 007/2019-cPJ, torna 
pública a instauração do Procedimento administrativo abaixo listado, que se 
encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na 
rodovia Br 316, KM 08, S/Nº, centro, ananindeua, Pará.
PorTaria Nº 021/2022-MP/3ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo N.º 000518-450/2022
oBJETo: Garantir o direito à educação ao adolescente J.H.B.r., de 16 anos 
de idade, o qual necessita de matrícula em escola com atendimento Edu-
cacional Especializado – aEE.

Protocolo: 861811
Portaria Nº 5570/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
13278/2022, em 06/09/2022;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
05/04/2011, publicada no d.o.E. de 08/04/2011, que regulamentou, no 
âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação 
de Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
i - diSPENSar a servidora JoYcE cardoSo oliMPio iKEda, da 
gratificação de Tempo Integral, concedida pela PORTARIA nº 460/2022-
MP/PGJ, a contar de 01/10/2022.
ii - coNcEdEr à servidora EdNalVa roSa doS SaNToS, ocupante do 
cargo de auxiliar de administração, lotada no centro de Estudos de aper-
feiçoamento Funcional - CEAF, Gratificação de Tempo Integral, prevista no 
art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei Estadual no 5.810, de 24/1/1994, até ul-
terior deliberação e enquanto desempenhar suas atividades junto ao cEaf, 
a contar de 01/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 28 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 861814
extrato da Portaria nº 015/2022-MP/PJcP
a Promotora de Justiça da cidade de concórdia do Pará, Naiara Vidal Nogueira, 
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, através da PorTaria nº 
015/2022-MP/PJcP, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
concórdia do Pará, situada na rua Bezerra de Menezes, nº 280, Bairro Nova 
aurora, cEP: 68685-000, concórdia do Pará/Pa.
PorTaria nº 015/2022-MP/PJcP
objeto: acompanhar a política pública de inclusão educacional no ano de 
2022, na Escola aloysio chaves, no município de concórdia do Pará/Pa.

Protocolo: 862145
extrato da Portaria nº 016/2022-MP/PJcP
a Promotora de Justiça da cidade de concórdia do Pará, Naiara Vidal Nogueira, 
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, através da PorTaria nº 
016/2022-MP/PJcP, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
concórdia do Pará, situada na rua Bezerra de Menezes, nº 280, Bairro Nova 
aurora, cEP: 68685-000, concórdia do Pará/Pa.
PorTaria nº 016/2022-MP/PJcP
objeto: acompanhar a política pública de meio ambiente no que diz respei-
to ao Processo administrativo infracional 2022/0000008266.

Protocolo: 862147
extrato da Portaria nº 017/2022-MP/PJcP
a Promotora de Justiça da cidade de concórdia do Pará, Naiara Vidal Nogueira, 
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, através da PorTaria nº 
017/2022-MP/PJcP, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
concórdia do Pará, situada na rua Bezerra de Menezes, nº 280, Bairro Nova 
aurora, cEP: 68685-000, concórdia do Pará/Pa.
PorTaria nº 017/2022-MP/PJcP
objeto: acompanhar a situação dos menores d.a.S, a.a.S, J.a.S e S.a.S.

Protocolo: 862149
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eXtrato da Portaria Nº 022/2022-MP/3ªPJiJ
a Exma. Sra. dra. PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira, Promo-
tora de Justiça em exercício do 3º cargo de Promotor de Justiça da infância 
e Juventude de ananindeua, no uso de suas atribuições constitucionais e in-
fraconstitucionais, nos termos do art. 129, Vi da cf/2008, art. 26, i da lei 
8625/93, art. 54, i da lei complementar Estadual 057/2006, art. 8º, da re-
solução 174/2017 do cNMP e artigo 31, iii da resolução 007/2019-cPJ, torna 
pública a instauração do Procedimento administrativo abaixo listado, que se 
encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na 
rodovia Br 316, KM 08, S/Nº, centro, ananindeua, Pará.
PorTaria Nº 022/2022-MP/3ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo N.º 000532-450/2022
oBJETo: Garantir o direito à educação à criança E.d.d.a.d.N. que necessita 
de profissional de apoio em sala de aula.

Protocolo: 862137
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão Presencial 
Número: 06/2022-MPcM/Pa
Processo nº 5070/2022
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de ma-
teriais para serviço de pintura, conforme quantitativo e condições especifi-
cadas no Termo de referência nº 13/2022 (anexo i).
obtenção do Edital: no site: www.mpcm.pa.gov.br e na sede do MPcM/Pa
responsável pelo certame: Sabrina oliveira araújo
local de abertura: Na sede do Ministério Público de contas dos Municípios 
do Estado do Pará – Sala de licitações – Travessa: Magno de araújo, 424, 
Telégrafo, Belém-Pará cEP: 66113-055.
data da abertura: 20/10/2022
Hora da abertura: 09:30 horas (horário de Brasília)
Programa de Trabalho: 01.122.1495.8766
Natureza de despesa: 339030.24
fonte de recurso: 0101
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral

Protocolo: 862273

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 04/2022
considerando que o procedimento licitatório observou todas as exigências 
legais, em especial as da lei nº 10.520/02 c/c com a lei nº 8.666/93, 
HoMoloGo o resultado do Pregão Presencial nº 04/2022 (Processo admi-
nistrativo nº 5025/2022), realizado para a contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento e instalação de armários em Mdf, no refeitório 
e copa dos prédios sede e anexo deste Ministério Público de contas dos 
Municípios do Estado do Pará, que teve como vencedora a empresa J.d.S 
PlaNEJadoS lTda-ME, cNPJ Nº 39.565.578/0001-20, pelo valor global de 
r$39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais).
Belém, 04 de outubro de 2022.
Maria iNEZ K. dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM/Pa

Protocolo: 861831

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
 a Pregoeira Karla Marques Pamplona deste MPcM/Pa, nomeada através da 
PorTaria nº 083/2022-GaB/MPcM-Pa e designada pelo despacho de 06 
de setembro de 2022, no uso de suas atribuições legais, cumprindo todas 
as exigências legais no Julgamento da Proposta de Preços e documentos 
de Habilitação, referente ao Pregão Presencial nº 04/2022 (Processo nº 
5025/2022), realizado na sessão do dia 13 de setembro de 2022, às 
09:45hs, e em conformidade com a lei federal 10.520/02, com a aplicação 
subsidiária da lei nº. 8.666/93, e de acordo com as disposições previstas 
no Edital e seus anexos, adJUdica à empresa vencedora do certame, J. 
d. S PlaNEJadoS lTda.-ME, cNPJ: 39.565.578/0001-20, o objeto licitado 
– lote de armários em Mdf, pelo valor global de r$39.900,00 (trinta e 
nove mil e novecentos reais), por ter ofertado o melhor preço e com 
vantajosidade para a Administração, conforme a seguir especificado:

empresa  J. d. s. PLaNeJados Ltda-Me
cNPJ  39.565.578/0001-20

objeto
 

 Lote arMÁrios eM MdF

item descrição Qtd UNd
VaLor 

UNitÁrio
VaLor
totaL

VaLor
GLoBaL

01

fornecimento e instalação de ar-
mários Mdf branco, com puxadores 
em perfil, dobradiças em inox com 
pistões e pistões amortecedores 
p/ portas basculantes, E=15MM, 
largura = 2,60M, altura=0,70M 

e profundidade=0,32M (armários 
superiores – 2 unidades) (copas 

Prédio anexo)

3,64 M² r$2.365,14 r$8.609,11

r$39.900,00

02

fornecimento e instalação de 
armários em Mdf branco plus-antiu-
midade, com puxadores em perfil, 
dobradiças em inox com pistões, 

corrediças telescópicas para gavetas, 
E= 15MM, largura = 2,86M, altura 
= 0,70M e profundidade = 0,485M 
(armários inferiores – 2 unidades) 

(copas Prédio anexo)

4,00  r$2.365,14 r$9.460,56

03

fornecimento e instalação de 
armários em Mdf branco plus-antiu-
midade, com puxadores em perfil, 
dobradiças em inox com pistões, 

corrediças telescópicas para gavetas, 
E= 15MM, largura = 2,50M, altura 
= 0,70M e profundidade = 0,60M 
(armário inferior – 1 unidade)
(refeitório Térreo Prédio Sede)

1,75 M² r$2.365,14 r$4.139,09

04

fornecimento e instalação de 
armários em Mdf branco plus-antiu-
midade, com puxadores em perfil, 
dobradiças em inox com pistões, 

corrediças telescópicas para gavetas, 
E= 15MM, largura = 2,86M, altura 
= 0,70M e profundidade = 0,485M 
(armários inferiores – 2 unidades)

(copas Prédio anexo)

4,00 M² r$2.365,14 r$5.558,08

05

fornecimento e instalação de 
armários em Mdf branco plus-antiu-
midade, com puxadores em perfil, 
dobradiças em inox com pistões, 

corrediças telescópicas para gavetas, 
E= 15MM, largura = 0,84M, altura 
= 0,57M e profundidade = 0,32M 

(armários superiores – 2 unidades)
(copas Prédio Sede)

0,96 M² r$2.365,14 r$2.270,53

06

fornecimento e instalação de 
armários em Mdf branco plus-antiu-
midade, com puxadores em perfil, 
dobradiças em inox com pistões, 

corrediças telescópicas para gavetas, 
E= 15MM, largura = 0,96M, altura 
= 2,17M e profundidade = 0,35M 
(armários piso teto – 2 unidades)

(copas Prédio Sede)

4,17 M² r$2.365,14 r$9.862,63

        

Belém, 29 de setembro de 2022
Karla Marques Pamplona
Pregoeira – MPcM/Pa

Protocolo: 861826

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos nº 19/2022-
tJPa oriundo do Pregão eletrônico nº 019/2022-tribunal de Justi-
ça do estado do Pará – tJPa
Processo: 4852/2022
Órgão Gerenciador: Tribunal de Justiça do Estado do Pará-TJPa
Órgão aderente: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado 
do Pará.
objeto: contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de 
Vigilância e Segurança armada, nas dependências e instalações do MPcM/
Pa.
Valor global: r$528.636,00 (quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e 
trinta e seis reais)
dotação: 01.122.1495.8766.33907.03
fonte: 0101
Empresa fornecedora: Polo SEGUraNÇa ESPEcialiZada lTda
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros, Procuradora-Geral 
do MPcM/Pa.

Protocolo: 862122
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..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 039/2022- Pe-PMa  
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Prefeitura Municipal tor-
na público que no dia 25 de outubro de 2022, às 08h, no endereço eletrôni-
co www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na modalidade 
Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço por item, no modo de 
disputa aberto, para o registro de Preços para fornecimento de Material de 
limpeza e Utensílios domésticos, para atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de Educação, cultura e desporto, Unidades administrativas, 
bem como Escolas Municipais. a licitação será regida pela lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 
e lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. os interessados poderão obter o 
texto integral do Edital e todas as informações sobre a licitação através do 
acesso à página do Tribunal de contas do Município/Pa, www.portaldecom-
praspúblicas.com.br ou na sala da comissão Permanente de licitação - cPl 
junto à Prefeitura Municipal de abaetetuba, situada à rua Siqueira Mendes, 
nº 1359, centro, cEP: 68440-000, no horário de 8h às 14h, em dias de 
efetivo expediente.  Ordenador: Jefferson Felgueiras de Carvalho.

eXtrato de coNtrato 
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/0711-001-PMa 

ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2022-PMa 
objeto: contratação de Empresa Especializada ao fornecimento de Gê-
neros alimentícios (Merenda Escolar), ao longo de 12 meses, para o 
Município de abaetetuba. contratante: Município de abaetetuba, cNPJ 
05.105.127/0001-99, através da Secretaria Municipal de Educação, cultu-
ra e desporto. contratada: M M G da Silveira, cNPJ 01.863.280/0001-24 - 
contrato adm. nº 2022/297. Valor Global: r$ 2.988.337,50 (dois milhões, 
novecentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta 
centavos). Vigência: 05/10/2022 a 05/10/2023. Jefferson Felgueiras de 
carvalho - secretário de educação.

Protocolo: 862125

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
toMada de PreÇos 013/2022

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS TÉc-
NicoS dE ENGENHaria NaVal, Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS rEforMa 
EM GEral do Barco KaroliNa do NorTE, No MUNicÍPio dE afUá/Pa. 
abertura: 24/10/2022, às 09:00 horas.

afuá/Pa, 06 de outubro de 2022.
rosiLeY caNeLa de MeLo

Presidente da comissão Permanente de licitação

toMada de PreÇos 014/2022
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aMPliaÇÃo da ilUMiNaÇÃo 
do ESTádio MUNiciPal dÉcio QUiNTaS, ZoNa UrBaNa, No MUNicÍPio 
dE afUá/Pa. abertura: 25/10/2022, às 09:00 horas.

afuá/Pa, 06 de outubro de 2022.
rosiLeY caNeLa de MeLo

Presidente da comissão Permanente de licitação
Protocolo: 862126

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtrato de coNtrato 

origem: processo administrativo n° 207/2022/ processo licitatório con-
corrência n° 3011/2022. contrato n° 1274/2022. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de Barcarena. contratado: o. Souto Pantoja & cia ltda, cnpj: 
24.342.692/0001-14. objeto: retomada da obra de construção do novo 
Terminal rodoviário de Barcarena, localizado na rod. Pa 151. fundamento 
legal: lei n°. 8.666/93. Vigência: 06meses consecutivos. Valor total: r$ 
1.710.712,15. dotação orçamentária/fonte de recurso: 02 - PMB; 0221 
- SEMdUr; 15 451 0059 1.071; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 
150000000. data de assinatura: 06/10/2022.

Protocolo: 862127

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo 

Pregão eletrônico sistema de registro de Preços nº 033/2022. 
objeto: aquisição de recargas de Gás liquefeito de Petróleo - GlP (P13) 
e Vasilhame (botijão 13 kg), para atender às demandas da Prefeitura e Se-
cretarias Municipais de Benevides/PA, conforme condições e especificações 
constantes no Termo de referência. data de abertura: 21/10/2022. Hora: 
10h00min (horário local). local: www.portaldecompraspublicas.com.br. retirada 
do Edital: o edital, na íntegra, encontrar-se-á à disposição para consulta e 
download nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.
br e www.benevides.pa.gov.br. ordenadora de despesa: Luziane de Lima 
solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.

Protocolo: 862128

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BONITO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BoNito
aViso de adesÃo ao reGistro de PreÇo 

adesÃo Nº a/2022-280901 
considerando o aceite a adesão da Prefeitura Municipal de são Fran-
cisco do Pará(órgão gerenciador), a análise da comissão Permanente de 
licitação e do Parecer Jurídico favorável à adesão a ataderegistrodePreços-
nº01-220622/016-ar-SaÚdE, oriunda do Pregão Eletrônico nº 016/2022-PE
-SrP-PMSf-SaÚdE- cujo objeto foi “registro de Preços Para Eventuais 
aquisição medicamentos E insumos assistencia farmaceutica Para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São franscisco do 
Pará”. Sendo Vencedor a Empresa: J. E comercio E Serviços Eireli; cNPJ: 
10.897.117/0001-73. Base legal: decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 
e alterações posteriores relativas ao decreto nº 9.488/2018.

eXtrato de adesÃo À ata. coNtrato Nº 20220510-01 
contratante: secretaria Municipal de saúde- contratada: a J. e comercio 
e serviços eireli; cNPJ: 10.897.117/0001-73. Valor Total: r$ 351.210,14, 
cujo objeto: Aquisição de medicamentos diversos a fim de atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito/Pa. Vigência: 
05/10/2022 até 31/12/2022. assinatura contrato: 05/10/2022. rinaldo 
santos Guerreiro - Secretário de Saúde.

Protocolo: 862129

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

 estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso rePetiÇÃo de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 033/2022-Pe - rePetiÇÃo

oBJeto: contratação de empresa do ramo pertinente, com o objetivo de 
formar o Sistema de registro de Preços da administração Pública Munici-
pal para o futuro aquisição de insumos para fomento às ações de assis-
tência técnica aos agricultores aderidos ao programa Territórios Susten-
táveis, no Município de Brasil Novo, em atenção ao objeto do convênio 
n° 006/2022-SEdaP, entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca - SEdaP e a Prefeitura Municipal de Brasil Novo. 
aBErTUra: 21/10/2022, às 09:30 horas. local da SESSÃo PÚBlica: 
(www.licitanet.com.br). o Edital e seus anexos estarão disponíveis para 
download na plataforma www.licitanet.com.br, nos portais www.tcm.pa.
gov.br (mural de licitações consultas) e Portal Transparência do Município 
de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informações e retiradas no 
Setor de licitações localizado no Prédio da Prefeitura Municipal Brasil Novo, 
na avenida castelo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará.

Weder Makes carneiro-Prefeito Municipal de Brasil Novo
Protocolo: 862130

 estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 037/2022-Pe
oBJeto: aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da 
Prefeitura Municipal de Brasil Novo. aBErTUra: 21/10/2022, às 09:30 ho-
ras. local da SESSÃo PÚBlica: (www.licitanet.com.br). o Edital e seus 
anexos estarão disponíveis para download na plataforma www.licitanet.
com.br, nos portais www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações consultas) e 
Portal Transparência do Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.
gov.br). informações e retiradas no Setor de licitações localizado no Pré-
dio da Prefeitura Municipal Brasil Novo, na avenida castelo Branco, 821, 
centro-Brasil Novo-Pará.
Weder Makes carneiro-Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 862131
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

extrato de 3º aditivo ao contrato nº. 182/2022 - origem disPeN-
sa de LicitaÇÃo Nº 017/2022-disP.
coNtrataNte - o MUNiciPio dE BraSil NoVo. coNTraTado: aNE 
KaroliNE a. GoMES EirEli, cNPJ/Mf nº 12.631.005/0001-00, oBJETo: 
prorrogação de prazo contratual e execução: dE 60 (sessenta) dias refe-
rente ao contrato Nº 182/2022. data da assinatura do aditivo 03/10/2022.

Weder Makes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 862135

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
eXtratos de terMos aditiVos 

espécie: 2º Termo aditivo ao contrato. TP 2/2021-122801. contrato nº 
20220012; contratante: PMB; contratada: SMP contruções, comercio e 
Serviços Eireli, cNPJ: 17.17.853.685/0001-11; objeto:o presente Termo 
aditivo objetiva o aditamento contratual de acréscimo de 26,10% cujo va-
lor é de r$ 96.259,85, passando para o valor total de r$ 368.789,59, 
no contratação de Empresa Especializada na Execução dos Serviços de 
reforma da Quadra Marina de carvalho, Bairro da cidade Nova, Município 
de Breves/Pa; Amparo Legal: art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
ordenador de despesa: José antônio azevedo Leão.
esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato. TP 2/2021-122801. contrato nº 
20220012; contratante: PMB; contratada: SMP contruções, comercio e 
Serviços Eireli, cNPJ: 17.17.853.685/0001-11; objeto: o presente Termo 
aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 23 
de outubro de 2022, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 
8.666/93; Vigência: 19/092022 a 23/10/2022; amparo legal:  art. 57, 
inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. ordenador de despesa: José an-
tônio azevedo Leão.
esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato. TP 012/2022. contrato nº 
20220012; contratante: fMS; contratada: iriri construtora Eireli, cNPJ: 
26.465.205/0001-36; objeto: o presente Termo aditivo objetiva a pror-
rogação do prazo de vigência do contrato até 20 de fevereiro de 2023, 
nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93; Vigência: 
21/092022 a 20/02/2023; amparo legal:  art. 57, inciso ii, da lei federal 
nº 8.666/93. ordenador de despesa: Jucineide alves Barbosa.

Protocolo: 862136

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cacHoeira do PiriÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022 Pe srP
o Município de cachoeira do Piriá/Pa, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que às 09:00h do dia 21 de outubro de 2022, no endereço 
eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na mo-
dalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, no 
modo de disputa aberto, que objetiva o registro de preços visando futura e 
eventual contratação de empresa para prestação de serviços de transporte 
escolar terrestre objetivando a locação de veículo para o transporte escolar 
para atender os alunos Matriculados na rede Municipal de Ensino (Estadual 
e Municipal), do Município de cachoeira do Piriá/Pa. os interessados pode-
rão obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação 
através do acesso à página do Tribunal de contas do Município/Pa, www.
portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão Permanente de 
licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de cachoeira do Piriá. cachoeira 
do Piriá/Pa, 06 de outubro de 2022 - rosi carmem Barbosa cavalcante 
- secretária Municipal de educação.

Protocolo: 862138

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato do coNtrato aGricULtUra FaMiLiar Nº 001-2022 

cHaMada PÚBLica Nº 001-2022 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural, Para o atendimento ao Programa nacional 
de alimentação escolar - Pnae. contrato nº 2309002-2022. chamada 
Pública nº 01/2022. contratado: João Gabriel Galvão de lima Melo cpf: 
046.898.802-55. Vigência: 12 (doze) Meses. Valor Global: r$ 29.075,14. 
Prefeitura Municipal de capanema/Pa. francisco ferreira freitas neto. as-
sinatura: 23/09/2022; contrato nº 2309003-2022. chamada Pública nº 

01/2022. contratado: francisco de assis Galvão Braga cpf: 848.610.702-
44. Vigência: 12 (doze) Meses. Valor Global: r$ 9.192,24. Prefeitura 
Municipal de capanema/Pa. francisco ferreira freitas neto. assinatura: 
23/09/2022; contrato nº 2309004-2022. chamada Pública nº 01/2022. 
contratado: antonio Jader Melo dos Santos cpf: 009.422.022-01. Vigên-
cia: 12 (doze) Meses. Valor Global: r$ 14.162,28. Prefeitura Municipal 
de capanema/Pa. francisco ferreira freitas neto. assinatura: 23/09/2022; 
contrato nº 2309005-2022. chamada Pública nº 01/2022. contratado: 
João Paulo da costa dos reis cpf: 046.648.892-08. Vigência: 12 (doze) 
Meses. Valor Global: r$ 16.574,22. Prefeitura Municipal de capanema/
Pa.francisco ferreira freitas neto. assinatura: 23/09/2022; contrato nº 
2309006-2022. chamada Pública n.º 01/2022. contratado: raimundo de 
carvalho Sarmento cpf: 648.746.642-53. Vigência: 12 (doze) Meses. Va-
lor Global: r$ 23.450,23. Prefeitura Municipal de capanema/Pa. francisco 
ferreira freitas neto. assinatura: 23/09/2022; contrato nº 2309007-2022. 
chamada Pública nº 01/2022. contratado: edite rosa cavalcante cpf: 
006.294.422-31. Vigência: 12 (doze) Meses. Valor Global: r$ 18.600,66. 
Prefeitura Municipal de capanema/Pa. francisco ferreira freitas neto. as-
sinatura: 23/09/2022; contrato nº 2309008-2022. chamada Pública nº 
01/2022. contratado: carlos alberto de lima Melo filho cpf: 591.429.442-
87. Vigência: 12 (doze) Meses. Valor Global: r$ 39.994,92. Prefeitura 
Municipal de capanema/Pa. francisco ferreira freitas neto. assinatura: 
23/09/2022; contrato nº 2309009-2022. chamada Pública nº 01/2022. 
contratado: evangelista cirqueira Botelho cpf: 984.289.181-04. Vigência: 
12 (doze) Meses. Valor Global: r$ 14.162,28. Prefeitura Municipal de ca-
panema/Pa.francisco ferreira freitas neto. assinatura: 23/09/2022; con-
trato nº 2309010-2022. chamada Pública nº 01/2022. contratado: José 
Evaldo lima Pereira cpf: 833.773.522-87. Vigência: 12 (doze) Meses. Va-
lor Global: r$ 9.192,24. Prefeitura Municipal de capanema/Pa. francisco 
ferreira freitas neto. assinatura: 23/09/2022; contrato nº 2309011-2022. 
chamada Pública nº 01/2022. contratado: José rodrigues do Vale cpf: 
126.305.943-00. Vigência: 12 (doze) Meses. Valor Global: r$ 11.003,50. 
Prefeitura Municipal de capanema/Pa. francisco ferreira freitas neto. as-
sinatura: 23/09/2022; contrato nº 2309012-2022. chamada Pública n.º 
01/2022. contratado: Elizabete de freitas rosa cpf: 453.788.002-34. Vi-
gência: 12 (doze) Meses. Valor Global: r$ 33.634,35. Prefeitura Municipal 
de capanema/Pa. francisco ferreira freitas neto. assinatura: 23/09/2022; 
contrato nº 2309013-2022. chamada Pública nº 01/2022. contratado: Jo-
elma Souza da conceição cpf: 018.046.412-43.Vigência: 12 (doze) Meses. 
Valor Global: r$ 9.192,24. Prefeitura Municipal de capanema/Pa. francis-
co ferreira freitas neto. assinatura: 23/09/2022; contrato nº 2309014-
2022. chamada Pública nº 01/2022. contratado: antonio angelo Galvão 
Braga cpf: 010.204.072-98. Vigência: 12 (doze) Meses. Valor Global: r$ 
9.192,24. Prefeitura Municipal de capanema/Pa.francisco ferreira freitas 
neto. assinatura: 23/09/2022; contrato nº 2309015-2022. chamada Pú-
blica nº 01/2022. contratado: Benedito Pereira leite cpf: 058.812.772-
87. Vigência: 12 (doze) Meses. Valor Global: r$ 30.302,28. Prefeitura 
Municipal de capanema/Pa. francisco ferreira freitas neto. assinatura: 
23/09/2022; contrato nº 2309016-2022. chamada Pública nº 01/2022. 
contratado: Pedro Paulo dos reis cpf: 999.444.123-91. Vigência: 12 
(doze) Meses. Valor Global: r$ 16.574,00. Prefeitura Municipal de capane-
ma/Pa. francisco ferreira freitas neto. assinatura: 23/09/2022; contrato 
nº 2309017-2022. chamada Pública nº 01/2022. contratado: izay Batista 
da Silva cpf: 000.885.882-97. Vigência: 12 (doze) Meses. Valor Global: r$ 
24.922,28. Prefeitura Municipal de capanema/Pa.francisco ferreira frei-
tas neto. assinatura: 23/09/2022; contrato nº 2309018-2022. chamada 
Pública nº 01/2022. contratado: davi freitas de Brito cpf: 371.736.342-
53. Vigência: 12 (doze) Meses. Valor Global: r$ 27.074,28. Prefeitura 
Municipal de capanema/Pa. francisco ferreira freitas neto. assinatura: 
23/09/2022; contrato nº 2309019-2022. chamada Pública nº 01/2022. 
contratado: rubens da Silveira leite cpf: 569.214.112-49. Vigência: 12 
(doze) Meses. Valor Global: r$ 33.402,24. Prefeitura Municipal de capane-
ma/Pa. francisco ferreira freitas neto. assinatura: 23/09/2022; contrato 
nº 2309020-2022. chamada Pública nº 01/2022. contratado: Moises leite 
dos Santos cpf: 746.262.802-34. Vigência: 12 (doze) Meses. Valor Global: 
r$ 12.134,12. Prefeitura Municipal de capanema/Pa. francisco ferreira 
freitas neto. assinatura: 23/09/2022; contrato nº 2309021-2022. chama-
da Pública nº 01/2022. contratado: antonia rosilene Gomes da Silva cpf: 
751.887.082-72. Vigência: 12 (doze) Meses. Valor Global: r$ 9.192,24. 
Prefeitura Municipal de capanema/Pa. francisco ferreira freitas neto. as-
sinatura: 23/09/2022; contrato nº 2309022/2022. chamada Pública nº 
01/2022. contratado: cooperativa de Produção e comercialização dos 
agricultores familiares - cooprofocam cnpj nº 32.916.754/0001-82. Vi-
gência: 12 (doze) Meses. Valor Global: r$ 175.933,41. Prefeitura Municipal 
de capanema/Pa. francisco ferreira freitas neto. assinatura: 23/09/2022; 
contrato nº 2309023-2022. chamada Pública nº 01/2022. contratado: 
João Pedro costa dos reis cpf nº 046.649.122-00. Vigência: 12 (doze) 
Meses. Valor Global: r$ 16.574,22. Prefeitura Municipal de capanema/
Pa. francisco ferreira freitas neto. assinatura: 23/09/2022; contrato nº 
2309024-2022. chamada Pública nº 01/2022. contratado: associação 
Municipal dos Produtores rurais na agricultura familiar de capanema - 
amprafc cnpj nº 10.553.894/0001-09. Vigência: 12 (doze) Meses. Valor 
Global: r$ 1.557.738,61. Prefeitura Municipal de capanema/Pa. francisco 
ferreira freitas neto. assinatura: 23/09/2022; contrato nº 2309025-2022. 
chamada Pública nº 01/2022. contratado: associação dos agricultores fa-
miliares de Bragança - agrifabra cnpj nº 34.297.495/0001-84. Vigência: 
12 (doze) Meses. Valor Global: r$ 213.671,41. Prefeitura Municipal de 
capanema/Pa. francisco ferreira freitas neto. assinatura: 23/09/2022; 
contrato nº 2309026/2022. chamada Pública nº 01/2022. contratado: 
rodrigo Sousa Silva cpf: 073.798.442-29. Vigência: 12 (doze) Meses. Va-
lor Global: r$ 9.192,24. Prefeitura Municipal de capanema/Pa. francisco 
ferreira freitas neto. assinatura: 23/09/2022.
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aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022- srP - PMc 

objeto: registro de Preços Para eventual e futura aquisição de Gêneros 
alimentícios, Para alimentação escolar dos alunos da rede Pública de en-
sino, através do Programa nacional de alimentação escolar: ensino funda-
mental, educação de Jovens e adultos EJa, educação infantil (Pré-Escolar 
e creche), ensino Médio, educação especial e o Programa Mais educação 
de capanema/Pa. adJUdicado Para: Gama Melo Martins comercio de 
Produtos alimenticios ltda, cnpj 20.778.470/0001-98, com valor unitário: 
item-Valor Unitário: 1-r$ 2,65; 2-r$ 3,80; 3-r$ 7,50; 4-r$ 15,50; 13-r$ 
2,00; 14-r$ 6,90; 15-r$ 7,60; 16-r$ 20,00; 17-r$ 5,05; 18-r$ 7,00; 
19-r$ 6,70; 22-r$ 5,30; 24-r$ 9,40; 26-r$ 1,30; 27-r$ 2,95; 28-r$ 
64,80. r c V r de oliveira ltda Epp, cnpj 15.300.567/0001-50, com valor 
unitário: item-Valor Unitário: 5-r$ 5,60; 7-r$ 11,05; 9-r$ 25,20; 10-r$ 
5,30; 11-r$ 5,63; 12-r$ 7,06; 20-r$ 14,60; 21-r$ 24,08. HoMoloGado 
Para: Gama Melo Martins comercio de Produtos alimenticios ltda, cnpj 
20.778.470/0001-98, com valor unitário: item-Valor Unitário: 1-r$ 2,65; 
2-r$ 3,80; 3-r$ 7,50; 4-r$ 15,50; 13-r$ 2,00; 14-r$ 6,90; 15-r$ 7,60; 
16-r$ 20,00; 17-r$ 5,05; 18-r$ 7,00; 19-r$ 6,70; 22-r$ 5,30; 24-r$ 
9,40; 26-r$ 1,30; 27-r$ 2,95; 28-r$ 64,80. r c V r de oliveira ltda epp, 
cpnj 15.300.567/0001-50, com valor unitário: item-Valor Unitário: 5-r$ 
5,60; 7-r$ 11,05; 9-r$ 25,20; 10-r$ 5,30; 11-r$ 5,63; 12-r$ 7,06; 20-
r$ 14,60; 21-r$ 24,08. iTENS fracaSSadoS: 06, 08, 23, 25 e 29. con-
forme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma 
da lei nº 8666/93. Francisco Ferreira Freitas neto - Prefeito.

Protocolo: 862139

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURRALINHO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo/Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo Nº2025/2022- PMc
toMada de PreÇo N°. 2/2022-007-/PMc

o Município de curralinho, através da Prefeitura Municipal de curralinho, 
com sede na aV Jarbas Passarinho, Bairro centro, através da comissão 
Permanente de licitação, TorNaM PÚBlico que, conforme autorização do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, fará a abertura da Tomada de 
Preço N°. 2/2022-007 /PMc conforme abaixo:
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar 
SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE 03 (TrÊS) EScolaS PadrÃo coM TrÊS 
SalaS dE aUla Na ZoNa rUral do MUNicÍPio dE cUrraliNHo, ESTa-
do do Pará,
criTÉrio dE JUlGaMENTo: Menor Preço Global.
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada.
aBErTUra: 21 de oUTUBro de 2022.
Horário: 09:00horas 30 minutos.
local: Prédio da Prefeitura Municipal de curralinho, sito á avenida Jarbas 
Passarinho , n°.01.
disPoNiBiLidade do editaL e seUs aNeXos: site do TcM http:// www.
tcm.pa.gov.br (Geo obras) e presencialmente mediante apresentação de 
mídia (cd-r, dVd-r ou Pendrive) gravação gratuita, na sede da PMc (setor 
de licitações), sito à avenida jarbas passarinho,01, Bairro centro - curra-
linho/Pa, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8horas00minutos as 14horas-
00minutos.
informações: curralinholicitao@ygmail.com.br
oBS; Será cobrada uma taxa de r$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dis-
põe o artigo 32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o 
Edital na forma impressa.

curralinho/Pa, 03 de outubro de 2022
clayton Brasil oliveira

comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 862140

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo/Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo Nº2028/2022- PMc
coNcorrÊNcia N° 3/2022-003/PMc

o Município de curralinho, através da Prefeitura Municipal de curra-
linho, com sede na aV Jarbas Passarinho, Bairro centro, através da co-
missão Permanente de licitação, TorNaM PÚBlico que, conforme auto-
rização do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, fará a abertura da 
Tomada de Preço N°. 2/2022-007 /PMc conforme abaixo:
oBJeto: EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar SErViÇoS dE 
coNSTrUÇÃo dE 02 (dUaS) EScolaS coM 12 SalaS dE aUla coM 
QUadra coBErTa, Na ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio dE cUrraliNHo, 
ESTado do Pará,
criTÉrio dE JUlGaMENTo: Menor Preço .
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada por preço unitário
aBErTUra: 9 de Novembro de 2022.
Horário: 09:00horas 30 minutos.
local: Prédio da Prefeitura Municipal de curralinho, sito á avenida Jarbas 
Passarinho , n°.01.disPoNiBiLidade do editaL e seUs aNeXos: site do 
TcM http:// www.tcm.pa.gov.br (Geo obras) e presencialmente mediante 

apresentação de mídia (cd-r, dVd-r ou Pendrive) gravação gratuita, na 
sede da PMc (setor de licitações), sito à avenida jarbas passarinho,01, 
Bairro centro - curralinho/Pa, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8horas-
00minutos as 14horas00minutos.
informações: curralinholicitao@ygmail.com.br
oBS; Será cobrada uma taxa de r$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dis-
põe o artigo 32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o 
Edital na forma impressa.

curralinho/Pa, 07 de outubro de 2022.
clayton Brasil oliveira

comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 862141

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 498/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 9.812/2022-PMM autuado na modali-
dade, Pregão eletrônico (srP) Nº 065/2022-cPL/PMM. objeto do 
contrato: constitui objeto a aquisição de materiais de expedientes, pape-
laria, pen drive e cd/dVd, para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e demais unidades vinculadas Empresa: SoBral-cHaVES 
E cariMBoS lTda, inscrita no cNPJ sob N°01.088.055/0001-68. Valor: 
r$ 12.175,52 (doZE Mil, cENTo, SETENTa, ciNco rEaiS E ciNQUENTa E 
doiS cENTaVoS). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manuten-
ção Secretaria Municipal de Saúde, 10 301 0012 2.047 Programa atenção 
Básica de Saúde - PaB, 10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento Móvel 
Urgente - SaMU, 192 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epi-
demiológica, 10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento Móvel Urgente - 
SaMU 192 e 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 04 de outubro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - 
secretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 499/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 9.812/2022-PMM autuado na modali-
dade, Pregão eletrônico (srP) Nº 065/2022-cPL/PMM. objeto do 
contrato: constitui objeto a aquisição de materiais de expedientes, pa-
pelaria, pen drive e cd/dVd, para atender as necessidades da Secreta-
ria Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas Empresa: BoiNG 
coMErcio aTacadiSTa dE MaTEriaiS lTda, inscrita no cNPJ sob N° 
21.189.579/001-52. Valor: r$ 3.465,40 (TrÊS Mil, QUaTrocENToS, 
SESSENTa, ciNco rEaiS E QUarENTa cENTaVoS). dotações orçamen-
tárias: 10 122 0001 2.045 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde, 
10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 10 302 
0012 2.054 Serviço de atendimento Móvel Urgente - SaMU, 192 10 305 
0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 10 302 0012 2.054 
Serviço de atendimento Móvel Urgente - SaMU 192 e 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 05 de outubro 
de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal de saú-
de - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 497/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 9.812/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 065/2022-cPL/PMM. objeto do con-
trato: constitui objeto a aquisição de materiais de expedientes, papelaria, 
pen drive e cd/dVd, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde e demais unidades vinculadas Empresa: EXclUSiVa coMErcio 
E SErVicoS, PaPElaria E iNforMaTica lTda, inscrita no cNPJ sob N° 
41.597.891/001-92. Valor: r$ 5.688,00 (cinco mil seiscentos e oitenta e 
oito reais). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manutenção Se-
cretaria Municipal de Saúde, 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica 
de Saúde - PaB, 10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento Móvel Urgente 
- SaMU, 192 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológi-
ca, 10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento Móvel Urgente - SaMU 192 
e 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, Ele-
mento de despesas 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNa-
TUra 04 de outubro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária 
Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 504/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 27.527/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 144/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: 
aquisição fraldas descartáveis (geriátrica e infantil) para atender o fundo 
Municipal de Saúde de Marabá. Empresa: V G dE SoUSa fErrEira lTda, 
inscrita no cNPJ sob n° 23.912.114/0001-03. Valor: r$ r$ 26.568,10 
(Vinte e seis mil quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos).  do-
tações orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexi-
dade - 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 04 de outubro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU 
- secretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 503/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medica-
mentos controlados, para atendimento das unidades básicas de saúde e 
hospitais município de Marabá - Pá. Empresa: alTaMEd diSTriBUidora 
dE MEdicaMENToS lTda, inscrita no cNPJ sob n°21.581.445/0001-82, 
Valor: r$165.326,70 (cento e sessenta e cinco mol trezentos e vinte e seis 
reais e setenta centavos). dotação orçamentaria: 10 303 0012 2.049 Ma-
nutenção Programa farmácia Básica- 10 301 0012 2.051 atenção Básica 
Prisional- 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 04 de outubro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - se-
cretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 862142

eXtrato do coNtrato Nº 071/2022-ssaM
eXtrato do coNtrato Nº 071/2022-ssaM 

Processo administrativo Nº 19.611/2022-PMM. Pregão Presencial (SrP) 
Nº 058/2022-cEl/SEVoP/PMM, ata de registro de Preços Nº 090/2022-
cEl/SSaM/PMM. referente à rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE SacoS PláSTicoS Para aUXÍlio doS SErViÇoS dE 
LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE MARABÁ - PA, firmado entre o SER-
ViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM e a empresa 
WE clEaN coMErcio dE ProdUToS dE liMPEZa EirEli, cNPJ sob o 
Nº 22.492.039/0001-06. Valor Global: r$ 24.687,50 (vinte e quatro mil 
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Período de Vi-
gência: o presente contrato terá sua duração diretamente vinculada à 
vigência dos respectivos créditos orçamentários. dotação orçamentária: 
15.452.0020.2.126 - operacionalização dos Serviços Urbanos. Elemento 
de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. Marabá Pa, 05 de outu-
bro de 2022. Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 862144

eXtrato do PriMeiro terMo de aditiVo 
ao coNtrato Nº 096/2021-seMed/PMM 

Processo Licitatório nº. 12.232/2021-PMM, Tomada de Preços nº 024/2021-
cEl/SEVoP/PMM. objeto do contrato original: coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE coBErTUra METalica Na 
QUadra da EMEf darcY riBEiro, localiZada Na aVENida Boa ESPE-
raNÇa, S/N, Bairro JardiM BoM PlaNalTo, ZoNa UrBaNa do MUNi-
cÍPio dE MaraBá/Pa. objeto do aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do 
contrato original n° 096/2021 - SEMEd/PMM, por mais 02 (dois) meses, 
ficando vigente até 06/12/2022; Prorrogar o prazo de execução do con-
trato, por mais 01 (um) mês, ficando vigente até 06/11/2022; Aditivar o 
quantitativo do referido contrato, em aproximadamente 4,32627%, cor-
respondente a r$ 16.266,02 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e seis re-
ais e dois centavos); adicionar novos itens qualitativos a planilha do contrato 
em aproximadamente 8,30088%, correspondente a r$ 31.209,89 (trinta e 
um mil, duzentos e nove reais e oitenta e nove centavos);  Suprimir itens da 
planilha do contrato em aproximadamente 4,91920%, correspondente a r$ 
18.495,35 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e cin-
co centavos); Totalizando o valor do aditivo em r$ 28.980,56 (vinte e oito 
mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), corresponden-
te a 7,70795% do valor do contrato; Perfazendo o valor total acumulado do 
contrato em r$ 404.963,49 (quatrocentos e quatro mil, novecentos e ses-
senta e três reais e quarenta e nove centavos). contratada: aTHENaS co-
MErcio aTacadiSTa, EMPrEENdiMENTo SErViÇoS E iNcorPoraÇÃo 
EirEli. cNPJ: 23.378.600/0001-93. assinatura: 05/10/2022. Marilza de 
oliveira Leite - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 862146

eXtrato de coNtrato Nº 153/2022-seMed-PMM, 
Processo nº 11.553/2022-PMM - tomada de Preço nº 030/2022/
ceL/seVoP/PMM. objeto: contratação de Empresa de engenharia para 
execução dos serviços de conclusão da obra de reforma da EMEf Tapira-
pé, localizada Na Vila cupu, Estrada do rio Preto, Km 250, Zona rural do 
Município de Marabá/Pa. Empresa: a J l B construções EirEli - EPP, cNPJ 
Nº 26.863.021/0001-24, Valor: r$ 162.248,11 (cento e sessenta e dois 
mil, duzentos e quarenta e oito reais e onze centavos). recursos: Salário 
EdUcaÇÃo / TraNSf. do fUNdEB 30% - coMPlEM. UNiÃo - VaaT / Erá-
rio MUNiciPal de Marabá/Pa. início da Vigência: 30/09/2022. Término da 
Vigência: 30/07/2023. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal 
de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 154/2022-seMed-PMM 
Processo nº 9.225/2022-PMM - concorrência nº 008/2022-ceL/
seVoP/PMM. objeto: contratação de empresa de engenharia para 
execução da reforma e ampliação da EMEf Julieta Gomes leitão - Bair-
ro São félix 2 - Nova União Km 2, Município de Marabá/Pa. Empresa: 
S & S construtora e Metalúrgica, Soluções e Serviços EirEli, cNPJ Nº 
31.593.964/0001-14, Valor: r$ 2.864.082,84 (dois milhões, oitocentos e 
sessenta e quatro mil, oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). 
recursos: Salário EdUcaÇÃo / TraNSf. do fUNdEB 30% - coMPlEM. 
UNiÃo - VaaT / Erário MUNiciPal. início da Vigência: 29/09/2022. Tér-
mino da Vigência: 29/01/2024. Marilza de oliveira Leite - secretária 
Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 157/2022-seMed-PMM, 
Processo nº 12.233/2021/PMM - Pregão eletrônico srP Nº 089/2021-
cPL/PMM. objeto: aquisição de material de expediente e escolar destina-
dos a suprir as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Educa-
ção - SEMEd e unidades de ensino da rede pública municipal, Empresa: r. 
E. rocha comércio e Serviços lTda - EPP, cNPJ Nº 07.984.683/0001-08, 
Valor: r$ 61.816,30 (sessenta e um mil, oitocentos e dezesseis reais e trin-
ta centavos), recursos: Erário Municipal. início da Vigência: 09/09/2022. 
Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretá-
ria Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 158/2022-seMed-PMM 
Processo nº 12.233/2021/PMM - Pregão eletrônico srP Nº 089/2021-
cPL/PMM. objeto: aquisição de material de expediente e escolar desti-
nados a suprir as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Edu-
cação - SEMEd e unidades de ensino da rede pública Municipal, Empresa: 
i frota Varão EirEli, cNPJ Nº 34.941.737/0001-20, Valor: r$ 22.411,20 
(vinte e dois mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos), recursos: 
Erário Municipal. início da Vigência: 09/09/2022. Término da Vigência: 
31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de edu-
cação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 159/2022-seMed-PMM, 
Processo nº 12.466/2022-PMM - tomada de Preço nº 032/2022/
ceL/seVoP/PMM. objeto: contratação de empresa de engenharia para 
execução dos serviços de construção de Muro E Mourão na EMEf ayrton 
Senna, localizada na Vila Bandinha, Zona rural do Município de Marabá/Pa. 
Empresa: a J l B construções EirEli - EPP, cNPJ Nº 26.863.021/0001-24, 
Valor r$ 132.577,57 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e setenta e sete 
reais e cinquenta e sete centavos). recursos: Salário EdUcaÇÃo / TraNSf. 
do fUNdEB 30% - coMPlEM. UNiÃo - VaaT / Erário MUNiciPal. início da 
Vigência: 03/10/2022. Término da Vigência: 03/06/2023. Marilza de olivei-
ra Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 862151

terMo de ratiFicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 031/2022 - ceL/seVoP/PMM

Processo Nº 23.387/2022-PMM. Ratifico e Homologo a solicitação da 
Secretaria Municipal de assistência Social, Proteção e assuntos comuni-
tários - SEaSPac, quanto a locaÇÃo dE iMÓVEl dESTiNado ao fUN-
cioNaMENTo do coNSElHo MUNiciPal dE dEfESa doS dirEiToS da 
MUlHEr - coMdiM. locadora: Jane lopes ladeira, com cPf: 329.365.322-
72. origem dos recursos:  Próprio e federal - dotação orçamentária: ope-
rac. conselhos Mun. (cMaS, coMdiM, cMdPd, cMdPi, cMdca). Valor 
mensal: r$ 7.000,00 (sete mil reais). Vigência: 12 (doze) meses, a con-
tar da assinatura do contrato. fundamentação legal: artigo 24, inciso X, 
da lei nº 8.666/93. Marabá, 06 de outubro de 2022. Nadjalucia oliveira 
Lima - secretária Municipal de assistência social, Proteção e assuntos 
comunitários.

Protocolo: 862148

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 105/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 25.634/2022-PMM, Tipo: Menor Preço Por lote (oBTido 
PEla aPlicaÇÃo do Maior PErcENTUal dE dEScoNTo ofErTado). 
Modo de disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 21/10/2022. 
Horário: 09:00 (horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEl do TiPo GaSoliNa co-
MUM, diESEl coMUM E diESEl S-10, Para aBaSTEciMENTo doS VEÍ-
cUloS oficiaiS do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá 
- SSaM, coM ParTiciPaÇÃo dE ÓrGÃoS E ENTidadES da PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE MaraBá - PMM. UaSG: 929648. Íntegra do Edital no 
site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM 
- edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, 
lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. 
Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min 
às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 
06/10/2022. FLediNaLdo oLiVeira LiMa - Pregoeiro cPL/PMM. Por-
taria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 862153

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de reGistro de PreÇo Nº 410-2022/cPL 

Beneficiário - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HosPitaLares - eireLi inscrita no cNPJ sob nº 28.387.424/0001-70, 
vencedora dos itens: 04, 08, perfazendo o valor total de r$ 156.337,50 
(cento e cinquenta e seis mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta 
centavos), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 411-2022/CPL, Beneficiário 
- croMo coMErcio E diSTriBUicao dE MaTEriaiS odoNTo-MÉdico 
HoSPiTalarES lTda inscrita no cNPJ sob nº 30.584.194/0001-80, ven-
cedora do item: 01, perfazendo o valor total de r$ 11.250,00 (onze mil 
duzentos e cinquenta reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 412-2022/
CPL, Beneficiário -  K. S. EQUIPaMENToS HoSPiTalarES EirEli inscrita 
no cNPJ sob nº 33.546.315/0001-98, vencedora do item: 02 perfazendo o 
valor total de r$ 4.375,00 (Quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 413-2022/CPL, Beneficiário - ZM MEDI-
cal aTacado da SaUdE lTda inscrita no cNPJ sob nº 39.239.472/0001-
37, vencedora dos itens: 05, 06  perfazendo o valor total de r$ 272.300,00 
(duzentos e setenta e dois mil e trezentos reais), aTa dE rEGiSTro dE 
PREÇO Nº 414-2022/CPL, Beneficiário -  NACIONAL COMERCIAL HOSPI-
Talar S.a. inscrita no cNPJ sob nº 52.202.744/0001-92, vencedora dos 
itens: 03, perfazendo o valor total de r$ 281.250,00 (duzentos e oiten-
ta e um mil duzentos e cinquenta reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo 
Nº 415-2022/CPL, Beneficiário - POLYMEDH. EIRELI inscrita no CNPJ sob 
63.848.345/0001-10, vencedora do item: 07 perfazendo o valor total de 
r$ 20.400,00 (Vinte mil e quatrocentos reais). Vigência da ata: 12 me-
ses a partir da assinatura. oriunda do PrEGÃo ElETrÔNico (SrP) nº 
087-2022-cPl/PMM. Processo licitatório nº 20.856/2022-PMM. objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE fiTaS dE Gli-
cEMia, laNcETaS, SEriNGaS UTTra fiNE, aGUlHa Para caNETaS dE 
iNSUliNaS UlTra fiNE, dESTiNadoS a coordENaÇÃo dE doENÇaS 
crÔNicaS da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá-Pa. Ma-
rabá 06/10/2022 - Monica Borchart Nicolau - secretaria Municipal 
de saúde - sMs - Portaria nº 2.436/2022-GP.

Protocolo: 862156
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aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 26.440/2022-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 070/2022-ceL/seVoP/PMM - 
Tipo Menor Preço (Global). data da Sessão: 27/out/2022 - 15:00h (horário 
local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE MoNTa-
GEM da rEdE dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica coM PoSTES dE 11/300, lUMi-
NáriaS coM lÂMPadaS dE 250W VaPor METálico, rEaTor E rElÉS, 
No TrEcHo dE Morada NoVa, Pa-150 Na Saida Para JacUNda E Na 
Br-222 coM Saida Para BoM JESUS, E TaMBÉM Na Br-230 No TrEcHo 
do Bairro cidadE JardiM, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: 
Erário Municipal. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/
PMM - Prédio da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP, 
rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h 
e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou 
no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin 
carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 862157

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 25.063/2022-PMM 

Modalidade coNcorrÊNcia Nº 021/2022-ceL/seVoP/PMM - 
Tipo Menor Preço (Global). data da Sessão: 09/Nov/2022 - 09:00h (ho-
rário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para 
EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo do NEi HENriQUE caMPoS 
NaSciMENTo, localiZada Na rUa aMaZÔNaS, S/N, Bairro JardiM 
BEla ViSTa, NÚclEo cidadE NoVa, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recur-
sos: Salário Educação / fundeb 30% VaaT / Erário Municipal. integra do 
Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Mu-
nicipal 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 - Pre-
sidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 862159

coNtrato adMiNistratiVo Nº 500/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 9.812/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 065/2022-cPL/PMM. objeto do con-
trato: constitui objeto a aquisição de materiais de expedientes, papelaria, 
pen drive e cd/dVd, para atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Saúde e demais unidades vinculadas Empresa: coMErcial aTi-
TUdE EirEli, inscrita no cNPJ sob N° 19.705.786/0001-70. Valor: r$ 
40.277,18 (QUarENTa Mil, dUZENToS, SETENTa E SETE rEaiS E dEZoi-
To cENTaVoS). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manutenção 
Secretaria Municipal de Saúde, 10 301 0012 2.047 Programa atenção Bá-
sica de Saúde - PaB, 10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento Móvel 
Urgente - SaMU, 192 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epi-
demiológica, 10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento Móvel Urgente - 
SaMU 192 e 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 05 de outubro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - 
secretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 506/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 7.610/2022-PMM. iNeXiBiLidade 
Nº 007/2022 - ceL/seVoP/PMM. objeto do contrato: o presente 
contrato tem como objeto a prestação de serviço especializado dE diaG-
NÓSTico Por aNaToMoPaToloGia E ciToPaToloGia. Empresa: iNS-
TiTUTo dE PaToloGia cirUrGica E MolEcUlar dE SErVicoS lTda, 
inscrita no cNPJ 18.741.006/0001-85. Valor: 589.972,80 (Quinhentos 
e oitenta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta cen-
tavos). dotações orçamentárias: os recursos orçamentários para custe-
ar a contratação dos serviços especializados estão livres e desimpedidos 
estando alocados na seguinte rubrica orçamentária: recursos do SUS e 
Próprios: 061201.10.302.0012.2.055 - atenção de Média e alta complexi-
dade - Mac/SiH; - Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica. daTa da aSSiNaTUra 05 outubro de 2022. 
MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal de saúde - iN-
teriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 862160
  

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de reGistro de PreÇo Nº 403-2022/cPL 

Beneficiário - CRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 06.029.507/0001-
54, vencedora dos itens: 01, 02, 08, 17, 22, 26 perfazendo o valor total 
de r$ 24.501,00 (Vinte e quatro mil, quinhentos e um reais), aTa dE rE-
GISTRO DE PREÇO Nº 404-2022/CPL, Beneficiário - PAPEL E CIA PRODU-
ToS dE PaPElariaS EirEli cNPJ Nº 19.518.277/0001-39, vencedora do 
item: 24  perfazendo o valor total de r$ 4.660,00 (Quatro mil, seiscentos 
e sessenta reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 405-2022/cPl, Bene-
ficiário -  D R DE LIMA COMERCIO EIRELI CNPJ Nº 20.927.716/0001-46, 
vencedora dos itens: 03, 10, 11, 12, 23 perfazendo o valor total de r$ 
38.565,00 (Trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), aTa 
DE REGISTRO DE PREÇO Nº 406-2022/CPL, Beneficiário - WE CLEAN CO-
MErcio dE ProdUToS dE liMPEZa EirEli cNPJ Nº 22.492.039/0001-06, 
vencedora dos itens: 13, 16 perfazendo o valor total de r$ 1.100,00 (mil 
e cem reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 407-2022/CPL, Beneficiário 
-  dr lioN loJa da SaUdE EirEli cNPJ Nº 24.176.120/0001-02, vence-
dora dos itens: 14, 19, 20, 27, 28 perfazendo o valor total de r$ 24.886,00 
(Vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais), aTa dE rEGiSTro dE 
PREÇO Nº 408-2022/CPL, Beneficiário -  I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA CNPJ 
Nº 29.751.618/0001-75, vencedora dos itens: 05, 09, 18, 25 perfazendo 

o valor total de r$ 40.847,50 (Quarenta mil, oitocentos e quarenta e sete 
reais e cinquenta centavos),  aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 409-2022/
CPL, Beneficiário - ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE 
liMPEZa lTda cNPJ Nº 42.458.725/0001-78, vencedora dos itens: 04, 
06, 07, 15, 29 perfazendo o valor total de r$ 41.869,20 (Quarenta e um 
mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos). Vigência da ata: 
12 meses a partir da assinatura. oriunda do PrEGÃo ElETrÔNico (SrP) 
nº 090-2022-cPl/PMM. Processo licitatório nº 20.407/2022-PMM. obje-
to: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
dEScarTáVEiS, liMPEZa E EPi’S Para aTENdEr aS NEcESSidadES da 
SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social, ProTEÇÃo E aSSUN-
ToS coMUNiTárioS - SEaSPac E oS dEMaiS ProJEToS E ProGraMaS 
ViNcUladoS a ESTa SEcrETaria. Marabá 06/10/2022 - Nadjalucia 
oliveira Lima - secretaria Municipal de assistência social - seasPac 
- Portaria nº 224/2017-GP.

Protocolo: 862161

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe.010.2022.PMM.seMec 
Órgão: secretaria Municipal de educação, esporte e cultura - seMec/ 
Município de Mocajuba. objeto: aquisição de material permanente desti-
nados as unidades escolares da rede municipal de ensino de Mocajuba/Pa. 
data, Hora e local de abertura: 20 de outubro de 2022 às 10h00mm, no 
www.comprasnet.gov.br. Edital e informações: de 2ª a 6ª feira (dias úteis), 
das 08h00mm às 12h00mm, na Sala da divisão de licitação, situada no 
mesmo endereço supracitado, onde o Edital poderá ser obtido isento de 
qualquer taxa, mediante apresentação de mídia (cd-r ou dVd-r) virgem, 
pelo interessado que se identificar, através de preenchimento de formulário 
próprio do órgão ou através do Portal da Transparência no site do TcM/Pa. 
Maria Lucilene Guimarães de albuquerque - secretária de educa-
ção, esporte e cultura.

Protocolo: 862167

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 003/2022-seMtras 
Processo administrativo nº 091/2022-PMMc. objeto: aquisição de 
Veículos, Tipo Motocicleta, Visando atender as necessidades da Secreta-
ria Municipal de Trabalho e assistência Social. disponibilidade do Edital 
07/10/2022 no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portal-
decompraspublicas.com.br. início da entrega de propostas: 07/10/2022. 
abertura das propostas: 24/10/2022 as 9h30min no site www.portalde-
compraspublicas.com.br. rosani Patrícia castro oliveira - Pregoeira 
Municipal/decreto 04/2022.

Protocolo: 862166

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo. 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022-seMGa. 
Processo administrativo nº 087/2022-PMMc. objeto: contratação 
de Empresa Especializada na prestação de serviços de fornecimento de 
passagens aéreas de todas as companhias de Transporte aéreo, incluindo 
reserva, Emissão, Transferências, Marcação/remarcação e reembolso de 
Bilhetes de Passagens aéreas Nacionais, Visando atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Gestão administrativa e Secretarias a Elas Vincu-
ladas E Secretraria Municipal de infraestrutura. disponibilidade do Edital 
07/10/2022 no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portal-
decompraspublicas.com.br. início da entrega de propostas: 07/10/2022. 
abertura das propostas: 26/10/2022 as 9h30min no site www.portalde-
compraspublicas.com.br. rosani Patrícia castro oliveira -  Pregoeira 
Municipal/decreto 04/2022.

Protocolo: 862162

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo. 

PreGÃo eLetrÔNico 003/2022-seMiNF. 
Processo administrativo nº 092/2022-PMMc. objeto: aquisição de 
Uma Pá carregadeira de rodas de cdm833, Para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNf. disponibilidade do Edi-
tal 07/10/2022 no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.por-
taldecompraspublicas.com.br. início da entrega de propostas: 07/10/2022. 
abertura das propostas: 21/10/2022 as 9h30min no site www.portalde-
compraspublicas.com.br. rosani Patrícia castro oliveira -  Pregoeira 
Municipal/decreto 04/2022.

Protocolo: 862163
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo
o Município de Pacajá, torna público para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preço Nº TP 
010/2022-fME. Tipo: menor preço global. objeto: contratação de empresa 
especializada para execução de serviços de engenharia obras de constru-
ção da Escola Municipal de Ensino fundamental Peniel à 150 km da sede do 
município de Pacajá/Pa. abertura: dia 24/10/2022, às 08h00Min, na sede 
da Secretaria Municipal de Educação - localizada na av. João Miranda dos 
Santos, 69, Bairro Novo Horizonte, na Sala do Setor de licitação. consul-
tas: o inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelo site 
do portal da transparência do município https://pacaja.pa.gov.br e pelo 
mural do TcM/Pa- GEo oBraS http://geoobras.tcm.pa.gov.br. Pacajá/Pa, 
04 de outubro de 2022. Mark Jonny santos silva, secretário Municipal 
de educação.

Protocolo: 862168

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
terMo de ratiFicaÇÃo e  HoMoLoGaÇÃo

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2022-008 PMrP
Ratifico e Homologo a solicitação da Secretaria Municipal de administra-
ção, Planejamento e Gestão e do Serviço autônomo de água e Esgoto-Sa-
aE quanto a “contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viço de planejamento, organização, coordenação e execução de concurso 
público destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de 
reserva de cargos de provimento efetivo para alfabetização, nível funda-
mental, médio e superior  do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de 
rondon do Pará e do Serviço autônomo de água e Esgoto-SaaE compre-
endendo a elaboração do edital de divulgação e anexos, inscrição, confir-
mação da inscrição, elaboração, impressão, aplicação e correção da prova 
objetiva, aplicação de prova prática e  divulgação do resultado final do con-
curso”, através da empresa fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo 
da PESQUiSa-fadESP, inscrito no cNPJ sob o nº 05.572.870/0001-59, não 
gerando receita e nem despesas para o Município de rondon do Pará em 
retribuição aos serviços contratados; fundamentação: artigo 24, inciso 
Xiii, da lei nº 8.666/93. rondon do Pará (Pa), 04 de outubro de 2022. 
adriaNa aNdrade oLiVeira - Prefeita Municipal.

Protocolo: 862169

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
retiFicaÇÃo 

Na publicação do extrato de contrato do contrato nº 001.140922. 
ante o Erro dE diGiTaÇÃo na vigência do contrato de licitação nº 
001.140922/SEMSa, concorrência Pública nº 004/2022-SEMSa, publicado no 
doE/Pa nº 35.122 - 109 - Quarta - feira, 21 de setembro de 2022, comunica 
aos interessados que: oNde se LÊ: Vigência: 21 de setembro de 2022 a 21 
de setembro de 2023. Leia - se: vigência do presente contrato é de 730 
(setecentos e trinta) dias corridos, podendo ser prorrogado por termo aditivo. 
cezar caetano da silva - Presidente da cPL.

Protocolo: 862172

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
aViso de ProrroGaÇÃo de PraZo da LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico N° 028/2022seMecd-Pe-srP 

o departamento de compras e Licitações (cpl) de rurópolis/Pa, Torna-se 
Público a Prorrogação do Pregão Eletrônico n° 028/2022semecd-Pe-Srp. 
em Virtude do Conflito da Agenda das Datas e Manutenção da Rede de 
internet no Setor, o certame referente ao Processo administrativo nº 
001.13092022, objeto: contratação de Empresa Para forncecimento de 
Material de Construção Diversificada (Material Para Construção, Pintura, 
Ferramentas e Acessórios, Hidráulico, Sanitário e Elétrico) afim de Suprir 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Para Manutenção e 
conservação de Prédios Públicos, logradouros Municipais e comunidades 
rurais. foi Prorrogado para o dia 13 de outubro de 2022. as 09h00min. 
Sem Prejuízo das Propostas formuladas Pelo Edital, Pois não há alteração 
editalícias.

aViso de raticicaÇÃo
Ratifica os termos do ato declaratório de dispensa de licitação. o Se-
cretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, e nos 
termos da lei orgânica do Município, e, de conformidade com o que dispõe 
o artigo 75, da lei nº 14.133/21, conforme Termo de referência, resolve: 
ratiFicar o ato de dispensa de licitação nº 035/2022-SEMEcd, cons-
tante do Processo de dispensa de licitaçãoN° 001.260822-dl, e ordenar 
sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 120 da lei 14.133/21. 
Jurandir Ferreira Vieira - secretário Municipal de educação.

eXtrato de coNtrato 
coNtrato Nº 001.061022-seMecd 

disPeNsa Nº 035/2022-seMecd 
contratante: Secretaria Municipal de Educação E cultura - Semecd. con-
tratado: Novolareletros ltda, inscrita no cnpj/Mf nº 21.503.120/0001-81. 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para aquisição de ar con-
dicionado destinado as Escolas da rede Municipal de Ensino do Município 
de rurópolis/Pa. Valor: r$ 47.550,00 (quarenta e sete mil e quinhentos e 
cinquenta reais), sobre os valores do Efetivo recebimento dos Pretendidos 
Pelo contrato. Exercício: 2022 - Secretaria Municipal de Educação e cultura 
- Semecd. Projeto/atividade: 12.361.0005.2.024 - Manutenção das ativi-
dades da Semecd. Classificação Econômica: 4.4.90.52.00 - Equipamentos 
e Material de Permanente. fonte de recursos: 15001001. Vigência: 06 de 
outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. assinatura: 06 de outubro de 
2022. cezar caetano da silva - Presidente da comissão de Licitação.

Protocolo: 862173

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 011-2022-PMsiP.
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público que 
realizará licitação na Modalidade Tomada de Preços, que tem como objeto 
a contratação de Empresa de Engenharia Para Executar a conclusão da 
construção da Escola do Bairro do Triângulo do Município de Santa izabel 
do Pará; a Sessão Pública acontecerá às 09:30 hs do dia 24 de outubro de 
2022, na sala de reunião da comissão Permanente de licitação localizada 
na av. da república nº 1613, bairro do Triângulo, Santa izabel do Pará. a 
íntegra do Edital poderá ser adquirida no site do TcM-Pa http://geoobras.
tcm.pa.gov.br, (www.tcm.pa.gov.br) e na sala de licitações da PMSiP.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrESidENTE da cPl/PMSiP.

Protocolo: 862069

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
resULtado de JULGaMeNto

coNcorrÊNcia Nº 3/2022-00001 
objeto: reforma canteiro central - 3.000 Metros de canteiro, no Muni-
cípio de Santa Maria do Pará, nos Termos do convênio nº 2022/394391, 
celebrado Entre Secretaria de Estado de desenvolvimento e obras Públi-
cas - Sedop e o Município de Santa Maria do Pará, conforme condições, 
Quantidades e Exigências Estabelecidas Neste Edital e seus anexos. a co-
missão Permanente de licitação do Município de Santa Maria do Pará/Pa, 
por meio do Presidente, torna público o resultado do julgamento da coN-
corrÊNcia Nº 3/2022-0001, de iNaBiliTaÇÃo das licitantes: f.S Barbosa 
Serviços e locacoes ltda - cnpj: 10.045.933/0001-47 E c S S construção 
e Transporte Eireli cNPJ: 29.603.169/0001-18, face a inobservância ao 
exigido no instrumento convocatório, nos termos do que constam na ata 
da sessão pública. considerando o disposto no item 43 do edital que trata 
“Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas fo-
rem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar às licitantes o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação e/
ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas nas condições 
anteriores”. Desta feita fica concedido o prazo de 08 (oito) dias úteis), con-
tados desta publicação para as licitantes f.S Barbosa Serviços E locacoes 
ltda - cnpj: 10.045.933/0001-47 E c S S construção e Transporte Eireli 
cNPJ: 29.603.169/0001-18, apresentarem junto a comissão de licitação 
documentação referente as que deram causa a iNaBiliTaÇÃo das referi-
das licitantes. Informamos que o não atendimento no prazo fixado, acar-
retara na preclusão do respectivo direito. Diante de todo o exposto, fica 
designada as aberturas dos envelopes contendo as propostas para o dia 
20 de outubro de 2022 às 10:00 horas, no local previsto no instrumento 
convocatório para abertura do certame. carlos cleberson Ferreira da 
silva - Presidente.

Protocolo: 862176



130  diário oficial Nº 35.145 Sexta-feira, 07 DE OUTUBRO DE 2022

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e trÂNsito - sMt

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos nº 001/2022 -sMt

a secretaria Municipal de Mobilidade e trânsito-sMt, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar a sessão pública da 
ToMada dE PrEÇo nº 001/2022, tendo como objeto a contratação de 
empresa especializada para construção de faixas elevadas de travessia de 
pedestres na cidade de Santarém. abertura: 24/10/2022 às 9:30, na sala 
de reunião da sede administrativa da SMT, sito a av. Sergio Henn, nº 635, 
aeroporto Velho, Santarém - Pa, conforme edital e documentos disponibi-
lizados no sitio: www.santarem.pa.gov.br

Santarém, 07 de outubro de 2022
roberto césar Lavor dos santos-Presidente da cPl

Protocolo: 862180

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos

extrato de ata de registro de Preços nº008/2022. Pregão eletrô-
nico srP nº008/2022-sMt. objeto: aquisição de material de expedien-
te para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Trânsito - SMT. assinatura da ata: 03/10/2022. Vigência:12 (doze) meses 
a partir da sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Pará - faMEP. Empresa adjudicada e Homologada: domingos Sousa de 
aguiar - EPP, cNPJ nº 34.683.771/0001-42, nos itens: 1, 7, 9, 12, 15, 17, 
19, 27, 35, 39, 40, 41, 45, 54, 59, 61, 63, 66, 68, 69, 73 e 75, vencedora 
com o valor global de r$10.688,10 (dez mil, seiscentos e oitenta e oito re-
ais e dez centavos). N. S. distribuidora de Gêneros alimentícios ltda, cNPJ 
nº 35.946.280/0001-00, nos itens: 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 
25, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 
58, 64, 65, 71, 77 e 78, vencedora com o valor global de r$8.158,57 (oito 
mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). U f aguiar 
- ME, cNPJ nº 63.833.883/0001-30, nos itens: 4, 8, 11, 16, 18, 20, 26, 
29, 34, 44, 46, 51, 53, 60, 62, 67, 70, 72, 74 e 76, vencedora com o valor 
global de r$13.601,10 (Treze mil, seiscentos e um reais e dez centavos). a 
ata com os preços e demais especificações encontra-se disponibilizada no 
sitio eletrônico www.santarem.pa.gov.br.

Paulo Jesus da silva
Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito

Protocolo: 862184

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de sUsPeNsÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2022 - seMsa 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para Execução de Serviços 
continuado de desinsetização, dedetização, desratização, descupinização 
e assemelhados. Eliminar e Prevenir a Proliferação de Baratas, cupins, 
formigas, Mosquitos e outros insetos, aracnídeos Entre outros e ratos e 
limpeza de forro da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básica de 
Saúde e centro de referências em Saúde. Motivo do Evento de Suspensão: 
Em razão do pedido de prazo do Setor requisitante, para responder tec-
nicamente a impugnação. a nova data da sessão pública será informada, 
através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. 
Gledson esmilly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 862185

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-1609001-tP- PMsat

a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da 
comissão Especial de licitação, torna público que às 08h30min (oito e 
meia) do dia 24(vinte e quadro) de outubro de 2022 (dois mil e vinte 
e dois), realizará sessão pública para ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2022-
1609001-TP- PMSaT, visando a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGE-
NHaria Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE ESTradaS 
ViciNaiS No MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do TaUá, conforme Termo 
de Referência, mediante especificações do edital e seus anexos e de acordo 
com o que determina a legislação vigente, a realizar-se através do sítio 
http://www.bllcompras.com.
aBertUra: 24/10/2022 Às 08:30H
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Para-
nhos, Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá no horário das 8:00hs 
ás 12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela 
estipulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado 
no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br

LoUreNÇo cardoso siLVa
Presidente da coMiSSÃo Especial de licitação

Protocolo: 862191

aViso de LicitaÇÃo
reGistro de PreÇos Para 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-2608001-Pe-srP-PMsat
a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da 
comissão Especial de licitação, torna público que às 10h00min (dez horas) 
do dia 20(vinte) de outubro de 2022 (dois mil e vinte e dois), realizará 
sessão pública para rEGiSTro dE PrEÇoS para PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
9/2022-2608001-PE-SrP-PMSaT, visando o rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
aQUiSiÇÃo dE cESTaS BáSicaS Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SE-
crETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social do MUNicÍPio dE SaNTo 
ANTÔNIO DO TAUÁ, conforme Termo de Referência, mediante especifica-
ções do edital e seus anexos e de acordo com o que determina a legislação 
vigente, a realizar-se através do sítio http://www.bllcompras.com.
aBertUra: 20/10/2022 Às 10:00H
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Para-
nhos, Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá no horário das 8:00hs 
ás 12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela 
estipulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado 
no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei
Pregoeira PMSaT

Protocolo: 862193

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 028/2022-Pe-srP-PMsF-edUcaÇÃo 

com objeto: futura e Eventual aquisição de Material de limpeza e des-
cartáveis, para atender as demandas voltadas para os serviços da Gestão, 
Encontros de formação, Núcleo Tecnológico Educacional - NTE, cursinho 
Municipal, Projeto Movimento Jovem, clube de ciências, Biblioteca Muni-
cipal, Escolas Municipais, Setor de Estatística, Setor de Manutenção, do 
município de São francisco do Pará/Pa. data de abertura: 25/10/2022 as 
08h30min, através do www.comprasnet.gov.br. o edital estará disponível 
no www.comprasnet.gov.br, site da Prefeitura e/ou Portal do TcM/Pa.

Luizivan Fonseca de Nazaré
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 862196

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
aViso de ProrroGaÇÃo

o Município de são Miguel do Guamá-Pa, torna publico a prorrogação 
do Pregão Eletrônico SrP nº 054/2022 cujo objeto é a registro de preço 
para futura e eventual aquisição de refeições prontas acondicionadas em 
embalagens tipo marmitex, objetivando atender as necessidades da pre-
feitura, secretarias e fundos municipais de são miguel do guamá/pará, 
pelo princípio da conveniência e da oportunidade. a nova data da sessão 
de recebimento das propostas, análise e julgamento será em 11/10/2022 
às 08:00 horas, por meio do endereço eletrônico www.comprasgoverna-
mentais.gov.br , UaSG: 980551, Edital e anexos: https://www.saomiguel-
doguama.pa.gov.br, Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, 
diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 
08:00 Às 12:00hs.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ-Pa, através 
de sua Pregoeira, torna público que não houve licitante habilitado/clas-
sificado na sessão pública do Pregão Eletrônico SRP Nº 045/2022, cujo 
objeto é “ rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE TUBoS dE coNcrETo arMado E BlocoS VaZadoS, Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE iNfraESTrUTUra E 
UrBaNiSMo da PrEfEiTUra dE SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa. a licitação 
foi declarada fracaSSada.

JosiMeire rodriGUes da siLVa
Pregoeira

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222931 oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0007 
coNtrataNte: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá 
coNTraTada(o): iMPErio PaViMENTaÇÃo E locaÇÕES EirEli oBJETo: 
contratação de serviços da obra de conclusão da pavimentação asfáltica 
de vias urbanas (rua Paredão) no Município de São Miguel do Guamá-Pa 



diário oficial Nº 35.145  131Sexta-feira, 07 DE OUTUBRO DE 2022

nos termos do convênio nº 850077/2017, celebrado entre o Ministério do 
desenvolvimento regional e a Prefeitura municipal de São Miguel do Gua-
má/Pa. Valor ToTal: r$ 1.357.192,50 (um milhão, trezentos e cinquenta 
e sete mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos) ViGÊNcia: 
05 de outubro de 2022 a 03 de abril de 2023. daTa da aSSiNaTUra: 05 
de outubro de 2022.

eduardo sampaio Gomes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 862200

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
eXtrato de reGistro de PreÇos 

Pregão eletrônico nº 9/2022-016 do tipo Menor Preço por item, cujo 
o objeto é o registro de preço que objetiva a registro de preços para futura 
e eventual aquisição de aparelhos de ares-condicionados (splits) e venti-
ladores para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos 
do  Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa, conforme especificações 
e quantidades estimadas constantes no Termo de referência, tendo como 
detentora da ata de registro de preço as empresa: acai Tecnologias Eireli 
cNPJ: 04.103.417/0001-30, com valor total registrado de r$ 389.387,00, 
Bom Bons E descartáveis Eireli cNPJ: 01.580.769/0001-99, com valor to-
tal registrado de r$ 164.000,00, distribuidora de Material Esportivo car-
valho Eireli cNPJ: 40.840.601/0001- 27, com valor total registrado de r$ 
134.291,40 e Microtecnica informatica ltda cNPJ: 01.590.728/0004-26,, 
com valor total registrado de r$ 206.367,25.o valor total registrado na 
ata de registro de Preço é de r$ 894.045,65. Validade da ata: 12 meses. 
Nelucy e silva de souza - Pregoeira.

Protocolo: 862203

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de terMo aditiVo

eXtrato do 2º terMo aditiVo do coNtrato Nº 0161/2022 
convitenº 002/22. contratante PMts, contratada: J. MENdES PiNTo Ei-
rElli. objeto: coNSTrUÇÃo do PáTio coBErTo do aEroPorTo, que en-
tre si celebram o Município. o presente termo aditivo tem por objetivo a pror-
rogação do contrato pelo período de 3 meses,começando de 25 de outubro 
indo ate 24 de Janeiro.

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 0152/2022 
convite nº 001/22. contratante PMts, contratada: r.SaNToS caSTro Ei-
rEli. objeto: coNSTrUÇÃo dE MEio-fio, SarJETa, calÇadaS E rEcU-
PEraÇÃo dE PaViMENTaÇÃo EM coNcrETo dE TrEcHoS dE ViaS UrBa-
NaS, que entre si celebram o Município. o presente termo aditivo tem por 
objetivo a alteração do valor contratual com acréscimo de r$ 81.302,90, 
passando o contrato do valor total de r$ 325.754,19 para o valor total de 
r$ 407.057,09 e a prorrogação do contrato pelo período de 2 meses,come-
çando de 01 de dezembro indo ate 31 de Janeiro.

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 0139/2022 
tomada de Preço nº 001/22. contratante PMTS, contratada: coNSTrU-
Tora oESTE lTda. objeto: coNSTrUÇÃo do BiciclETário E rESErVa-
TÓrio ElEVado da EScola Prof. raiMUNda da coSTa BENTES - ZoNa 
UrBaNa - MUNicÍPio dE TErra SaNTa/Pa, que entre si celebram o Mu-
nicípio. o presente termo aditivo tem por objetivo a alteração do valor 
contratual com acréscimo de r$ 40.618.19, passando o contrato do valor 
total de r$ 216.285,47 para o valor total de r$ 256.903,66.

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 60/2022 
tomada de Preço nº 002/22. contratante PMTS, contratada: coNS-
TrUTora oESTE lTda. objeto:rEforMa E aMPliaÇÃo da EScola MU-
NiciPal aÇaiZal E da caSa doS ProfESSorES - coMUNidadE Para-
ÍSo, que entre si celebram o Município. o presente termo aditivo tem por 
objetivo a alteração do valor contratual com acréscimo de r$ 70.716,26, 
passando o contrato do valor total de r$ 189.561,64 para o valor total de 
r$ 260.277,90.

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 75/2022 
tomada de Preço nº 002/22. contratante PMTS, contratada: coNS-
TrUTora oESTE lTda. objeto: rEforMa da EScola MUNiciPal SaNTo 
aNTÔNio - coMUNidadE JaUarUNa, que entre si celebram o Município. 
o presente termo aditivo tem por objetivo a alteração do valor contratual 
com acréscimo de r$ 58.712.44, passando o contrato do valor total de 
r$ 285.929,04 para o valor total de r$ 344.641,48. e a prorrogação do 
contrato pelo período de 1 mes,começando de 06 de novembro indo ate 
05 de dezembro.

odair José Farias albuquerque.
Prefeito Municipal

Protocolo: 862208

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU / Pa - seMed
toMada de PreÇos Nº 2/2022-0310001 

tipo menor preço unitário, sob o regime de empreitada por preço glo-
bal. contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 
execução das obras de construção da E.M.E.i.f. Quilombola Monte cris-
to, localizada na comunidade Quilombola Monte cristo, e construção da 
E.M.E.i.f. Quilombola rosa de Saron, localizada na comunidade Quilom-
bola rosa de Saron, ambas na zona rural do município de Tomé-açu / Pa, 
conforme especificações contidas no Edital e anexos. Data de abertura: 
24/10/2022 às 09:00h. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
na sala de reuniões da cPl, no Mural de licitações/TcM/Pa e no site ht-
tps://transparencia.prefeituratomeacu.pa.gov.br - ariane Lima Batista - 
Presidente da cPL/PMta - tomé-açu / Pa.

Protocolo: 862211

MUNicÍPio de toMÉ-aÇU
editaL de cHaMaMeNto PÚBLico 

aUdiÊNcia PÚBLica Para; aPreseNtaÇÃo do traBaLHo de reVi-
sÃo do PLaNo diretor de toMÉ-aÇU/Pa; objetivo: apresentação dos 
trabalhos para revisão do Plano diretor Municipal; a Prefeitura Municipal 
de Tomé-açu, através da comissão Especial para revisão do Plano diretor 
de desenvolvimento Sustentável Municipal Participativo do Município de 
Tomé - açu, em atendimento às disposições legais, coNVida a população, 
poder público, sociedade civil em geral, associações de bairros e demais 
organizações não governamentais, entidades e quaisquer outros segmen-
tos representativos, para participarem da PriMEira aUdiÊNcia PÚBlica 
dE laNÇaMENTo doS TraBalHoS dE rEViSÃo do PlaNo dirETor dE 
ToMÉ-aÇU/Pa, a ser realizada no auditório da associação cultural e fo-
mento agrícola de Tomé-açu-acTa, situado a dionísio Bentes, s/n, no bair-
ro centro, Quatro Bocas, Tomé-açu, no dia 27 de outubro (quinta-feira), 
considerando a seguinte PROGRAMAÇÃO: • 08h00 às 9h00: Recepção dos 
participantes, credenciamento e café da manhã; • 09h00: Abertura da Au-
diência Pública e formação da mesa com autoridades; • 09h30: Apresenta-
ção do Plano Diretor 2006; • 09h50: Apresentação de vídeo institucional; • 
09h55: apresentação dos trabalhos de revisão do Plano diretor (1ª fase); 
• 10h15: Abertura para debate com o público; • 11h45: Considerações 
finais; • 12h00: Encerramento. HiGor ceZar saNtos de soUsa - co-
ordenador Geral - Pddsta, decreto nº037/2022.

Protocolo: 862216

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-067PMt

o Município de tUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal dE TU-
cUMÃ, por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará 
licitação às 09:00 horas do dia 20 de outubro de 2022, na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-067PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo 
aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para MaNUTENÇÃo dE iMPlEMENToS aGrÍcolaS 
PErTENcENTES À SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra, de acordo 
com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de com-
pras Públicas, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. informações 
Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, 
Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@
gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/
mural-de-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa, 06 de outubro de 2022. NadieLLY 
soUsa rocHa - Pregoeira.

Protocolo: 862219

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-053FMs

o Município de tUcUMÃ, através da fUNdo MUNiciPal da SaÚdE, por 
intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 20 de outubro de 2022, na modalidade PrEGÃo ElE-
TrÔNico Nº 9/2022-053fMS, tipo menor preço por iTEM, cujo aQUiSiÇÃo 
dE EQUiPaMENToS odoNTolÓGicoS Para ESTrUTUraÇÃo E adEQUa-
ÇÃo doS aMBiENTES dE aSSiSTÊNcia odoNTolÓGicaS aTENdENdo 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE SaÚdE dE TUcUMÃ, MEdiaNTE 
PorTaria Nº3.389/MS de acordo com o que determina a legislação vigen-
te, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua 
do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e 
também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, 
no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 06 de 
outubro de 2022. iGor LiMa dos saNtos - Pregoeiro.
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PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-064FMs
o Município de tUcUMÃ, através da fUNdo MUNiciPal da SaÚdE, por 
intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 20 de outubro de 2022, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNi-
co SrP Nº 9/2022-064fMS, tipo menor preço por loTE, cujo EVENTUal E 
fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS fUNErárioS Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria MU-
NiciPal dE SaÚdE de acordo com o que determina a legislação vigente, a 
realizar-se no Portal de compras Públicas, no site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, 
S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também 
pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endere-
ço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 06 de outubro de 
2022. iGor LiMa dos saNtos - Pregoeiro.

Protocolo: 862222

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

Publica Pregão eletrônico Nº 9/2022-00042 Processo administra-
tivo Nº 920220042. oBJETo: aquisição de caminhão com implemento 
pipa para 20.000 l para o município de Uruará-Pará, conforme convênio 
nº 078/2022- SETraN. data da abertura: 18 de outubro de 2022. Horário 
09 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-
se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no 
horário das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa.

Protocolo: 862229

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: Pregão eletrônico - srP- 9/2021-00051; coNTraTaNTE 
fUNdo MUNiciPal dE SaUdE; coNTraTo nº: 20229390; coNTraTada: 
SUPEr EcoNoMico EirEli; Valor ToTal: r$ 12.178,00(doze Mil, cento 
e Setenta e oito reais); coNTraTo nº: 20229391; coNTraTada: SUPEr 
EcoNoMico EirEli; Valor ToTal: r$ 6.734,30 (Seis Mil, Setecentos e 
Trinta e Quatro reais e Trinta centavos)); coNTraTaNTE fUNdo MUNici-
Pal dE aSSiSTÊNcia Social oBJETo: aquisição de gêneros alimentícios 
utensílios domésticos ViGÊNcia: 04/10/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 862226

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00044
Processo adMiNistratiVo Nº 92022044 

oBJeto: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, utensílios domésticos 
e materiais de limpeza para suprir a demanda das Secretarias e fundos 
Municipais da Prefeitura de Uruará. data da abertura: 19/10/2022. Horário 
09 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-
se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no 
horário das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo
Processo: 920220037 

esPÉcie: ata de reGistro de PreÇo Nº 20220034 
reFereNte ao PreGÃo eLetroNico Nº 9/2022-00037 

oBJeto: registro de registro de preços para futura e eventual aquisição 
de peças de veículos a serem utilizados manutenção na frota das Secreta-
rias e fundos da Prefeitura Municipal de Uruará; fornecedor: caSTaNHEi-
ra aUTo cENTEr PEcaS E SErVicoS lTda, no Valor Total: r$ 924.889,00 
(Novecentos e Vinte e Quatro Mil e oitocentos e oitenta e Nove reais); 
fornecedor: caSTaNHEira coMErcio dE PEcaS, acESSorioS E SErVi-
coS Para VEicUloS lTda, no Valor Total: r$ 648.752,00 (Seiscentos e 
Quarenta e oitenta reais e Setecentos e cinquenta e dois reais); forne-
cedor: E S aNdradE EirEli, no Valor Total: r$ 1.546.417,86 (Um Milhão, 
Quinhentos e Quarenta e Seis Mil e Quatrocentos e dezessete reais e 
oitenta e Seis centavos); fornecedor: l J aNTUNES EirEli, no Valor Total: 
r$ 3.309.829,92 (Três Milhões, Trezentos e Nove Mil e oitocentos e Vinte e 
Nove reais e Noventa e dois centavos); fornecedor: VaNGUarda coMÉr-
cio dE PEÇaS PNEUS lTda, no Valor Total: r$ 365.768,62 (Trezentos e 
Sessenta e cinco Mil, Setecentos e Sessenta e oito reais e Sessenta e dois 
centavos) Vigência: 12 meses, contados de 05/10/2022 à 05/10/2023.

Protocolo: 862234

.

.

ParticULares
.

seBastiÃo de soUsa MesQUita 
Torna público que protocolou junto a SEMMa/ ourém, Pedido de licença 
ambiental rural através do protocolo nº 29/2022,em 27/09/2022 para a 
atividade de BoViNocUlTUra em um imóvel rural localizado no município 
de ourém/Pa.

Protocolo: 862181

aUto Posto UBa Ltda 
cNPJ nº 03.959.721/0001-11 

avenida duque de caxias, S/N. Bairro centro, São domingos do araguaia/
Pa, cEP.: 68.520-000, rEcEBEU da SEMMa/São domingos, lo Nº 0001/2022 
para a atividade: comércio Varejista de combustíveis para veículos automoto-
res. Processo nº 0006/2021. Eng. responsável: Magnon Max Silva de oliveira. 
Telefone: (94) 99150-5393.

Protocolo: 862183

aNtoNio tHeodoro de reZeNde 
cPF: 003.938.941-34

Torna público que no dia 27/09/2022, foi emitido junto à Secretaria Esta-
dual de Meio ambiente (SEMaS/Pa), a licença de atividade rural (lar) nº 
14050/2022 da fazenda Santo antonio, referente a atividade de Manejo 
florestal em regime de rendimento sustentável.

Protocolo: 862178

reFLorestadora MarBorGes Ltda 
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - São 
Miguel do Guamá, a lar nº005/2022 para cultura de ciclo longo - dendê 
da fazenda águia.

Protocolo: 862174

aNtoNio tHeodoro de reZeNde 
cPF: 003.938.941-34

Torna público que no dia 27/09/2022, foi emitido junto à Secretaria Esta-
dual de Meio ambiente (SEMaS/Pa), a autorização para Exploração flo-
restal (aUTEf) nº 274209/2022 da fazenda Santo antonio, referente a 
Unidade de Produção anual (UPa/2022-Única).

Protocolo: 862175

“ariVaLdo GoNÇaLVes MariNHo  
cPF n° 526.577.607-91 

Proprietário da FaZeNda saNta Marta 
localizada no município de Paragominas/Pa, torna público que requereu a 
SEMMa de Paragominas a renovação da licença de atividade rural para o 
desenvolvimento da atividade de criaÇÃo dE BoViNoS”.

Protocolo: 862165

.

.

eMPresariaL
.

VaLLe eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios Ltda. 
cNPJ Nº 12.429.651/0001-80 

Torna público que recebeu da SEcMa li Nº 003/2022, válida até 22/09/2024, 
para loteamento em rondon do Pará/Pa.

Protocolo: 862186

LaYNe do BrasiL soNdaGeNs s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

a empresa LaYNe do BrasiL soNdaGeNs s.a. 
inscrita no cNPJ 10.242.636/0002-84 

Endereçada na rua B, n° 678, bairro cidade Nova, Parauapebas-Pa, cEP: 
68.515-000, torna público que está requerendo junto a SEMaS - Secreta-
ria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade a licença de operação 
para EMPrESa TraNSPorTadora dE SUBSTÂNciaS E ProdUToS PEri-
GoSoS.

Protocolo: 862190

resideNciaL JardiM UNiVersitÁrio Ltda 
cNPJ nº 19.693.476/0001-83 

Torna público que recebeu na SEMMaTUr, a licença de instalação nº 
002/2022, processo nº 174/2015, com validade até 14/09/2024, para ati-
vidade de loteamento Urbano residencial na rod. Pa 279 em Xinguara-Pa.

Protocolo: 862192

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ: 40.432.544/0241-60 

Torna público recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
alENQUEr a licença de operação sob o n°056/2022 com validade até 
16.09.2024 para atividade de telefonia celular, situado na Tv. 10 de outu-
bro, s/nº, centro - alenquer - Pa (PaalQ01).

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ: 40.432.544/0241-60 

Torna público recebeu da Secretaria Municipal de ciência, Tecnologia e 
Meio ambiente de MoJU a licença de operação sob o n°052/2022 com 
validade até 22.09.2024 para atividade de telefonia celular, situado na rua 
Salomão cardoso, lote 1 e 2 s/nº, liderança - Moju - Pa (PaMoJ01).

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ: 40.432.544/0241-60 

Torna público recebeu da Secretaria Municipal de ciência, Tecnologia e Meio 
ambiente de MoJU a licença de operação sob o n°053/2022 com validade 
até 22.09.2024 para atividade de telefonia celular, situado na rodovia Pa 150, 
lote 1, s/nº, Bairro Gleba - Moju - Pa (PaMoJ90).

Protocolo: 862188
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a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ: 40.432.544/0241-60 

Torna público recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Bom 
Jesus do Tocantins a licença de operação sob o n°006/2022 com validade 
até 08.08.2026 para atividade de telefonia celular, situado na rodovia Br 
222, Km 40, fazenda Pérola, Zona rural - Bom Jesus do Tocantins - Pa 
(PaBJT90).

Protocolo: 862189

cÂMara MUNicPaL de aNaPU
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL Nº 003/2022- cMa
a cÂMara MUNiciPaL de aNaPU - Pa, por intermédio da Pregoeira 
e Equipe de apoio, torna público que às 09h00min do dia 19 de outu-
bro de 2022, realizará licitação na modalidade PrEGÃo PrESENcial nº 
003/2022- cMa, tipo menor preço, por iTEM, com objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa(S) ESPEcialiZada(S) Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE 
MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa dE VEÍcUloS, coM forNE-
ciMENTo dE PEÇaS GENUÍNaS, oriGiNaiS E/oU SiMilarES E dE Ma-
TEriaiS NEcESSárioS ao PErfEiTo fUNcioNaMENTo doS VEÍcUloS 
dESTiNadoS ÀS NEcESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE aNaPU, 
coNforME ESPEcificaÇÕES coNTidaS No TErMo dE rEfErÊNcia. os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo no Por-
tal do TcM-Pa, https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/, na página 
da câmara Municipal de anapu/Pa, no endereço eletrônico: https://www.
anapu.pa.gov.br/, bem como poderão ser examinados e adquiridos pelo 
e-mail: cmvnapu@gmail.com , e  na sede da câmara Municipal de anapu, 
situada na rua Santa luzia ,102 - centro - anapu - Pará - cEP: 68.365-
000. informamos que para retirada do edital e demais informações na 
forma presencial os licitantes deverão vir munidos de máscaras e luvas 
descartáveis, como medida de prevenção e combate ao coVid-19.

MeiriLaNe de oLiVeira costa
Portaria n° 046/2021-c.M.aNaPU

Pregoeira
Protocolo: 862212

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEM-
Ma) a licença de operação para atividade de Torre de Telefonia Móvel (Pa-
cPN03), com o endereço na rua da Quadra, S/N, Vila Tauari, capanema/
Pa, sob o nº 118/2022.

Protocolo: 862209

LUstosa coMÉrcio de coMBUstiVeis Ltda 
(Posto LUstosao) 

cNPJ: 28.200.289/0001-01 
Torna público que requereu a SEMaS/Pa (Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade do Pará) a sua licença de operação para a 
atividade de empresa transportadora de substâncias e produtos perigosos 
localizado na rodovia Transamazônica, KM 02, S/N, loteamento do aero-
porto em Marabá-Pa.

Protocolo: 862205

aMoriM e FiGUeiredo Ltda 
cNPJ 09.193.767/0001-59 

Torna público que recebeu da SEMMa de Bragança a lo nº11/2022 válida até 
02/05/24 p/comércio varejista de combustíveis e lubrificantes.

Protocolo: 862204

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio am-
biente de ananindeua - SEMa, a licença de operação, para a atividade de 
Torre de Telefonia Móvel (PaaiU23) localizada na Travessa São francisco, 
N°309, águas Brancas, ananindeua/Pa, através do requerimento código: 
r058/2022

Protocolo: 862201

Posto coPa 94 Ltda - Posto coPa 94 
cNPJ nº 05.044.096/0001-03 

Torna público o recebimento da licença de operação nº13705/2022, pro-
cesso n° 2022/13848 na Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS, para atividade de TraNSPorTE dE SUBSTÂNciaS 
E ProdUToS PEriGoSoS, localizada no Município de Marabá, estado do 
Pará.

Protocolo: 862202

a coUro do Norte Ltda 
cNPJ: 04.134.342/0001-55 

Torna público que solicitou da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS a licença de operação - lo, através do processo n° 
33662/2022, para a atividade PrEParaÇÃo E cUrTiMENTo dE coUroS E 
PElES no Município de Belém/Pa.

Protocolo: 862194

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 direto-
ria 2) o que ocorrer. Belém(Pa), 05 de outubro de 2022.

Protocolo: 862195

J M soares JUNior & cia Ltda 
cNPJ 05.705.970/0001-06 

Torna público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS Pa a licença de operação N°13670/2022 com 
validade até 18/09/2024, para atividade de Matadouro/ Frigorífico, no mu-
nicípio de Marabá-Pa.

Protocolo: 862199

coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
odoNtocLiN eireLi 

cNPJ: 27.548.108/0001-70 
Torna público rEcEBEU da Secretaria Municipal de Meio ambiente, Turismo 
e indústria-SEMaTi a licENÇa dE oPEraÇÃo Nº 054/2022, valida até 
28/09/2026, para a atividade de Hospital, clínicas e congêneres, exceto 
com radioterapia e quimioterapia, com endereço na rua da Prata, n°322, 
centro, Tucumã-Pa.

Protocolo: 862236

r L ProVedor de iNterNet eireLi 
cNPJ nº 28.190.560/0001-75 

rua José Negueiro Sena, S/N. Bairro Planalto, São domingos do araguaia/Pa, 
cEP.: 68.520-000, rEQUErEU da SEMMa/São domingos do araguaia, lP, li e 
lo para a atividade: Estação de rádio base: antena estacionária para forneci-
mento de sinal de provedores de acesso às redes de comunicações. Processo 
nº 012/2022-SEMMa/São domingos do araguaia. Eng. responsável: Mag-
non Max Silva de oliveira. Telefone: (94) 99150-5393.

Protocolo: 862237

cÂMara MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de ratiFicaÇÃo 

Termo de Ratificação da Dispensa de Licitação - 08/2022 -CMC, que pos-
sui como objeto a contratação de prestação de serviços de intermediação 
e promoção de programas de estágio por agente de integração, entre a 
câmara Municipal de castanhal e instituições de ensino, em conformidade 
com a lei nº 11.788/2008 e demais dispositivos legais pertinentes. con-
tratada: empresa instituto Euvaldo lodi - Núcleo regional do Estado do 
Pará (iEl/Pa), inscrita no cNPJ sob o nº 04.979.092/0001-54. Valor total: 
r$ 6.720,00 (seis mil e setecentos e vinte reais). fundamento: artigo 24, 
inciso XIII da Lei nº 8.666/93. Ratificação: autoridade superior, art. 26 da 
lei nº 8.666/93, no dia 06/10/2022. sérgio Leal rodrigues - Presiden-
te da câmara de castanhal.

Protocolo: 862238

cÂMara MUNiciPaL de ViseU
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

a câmara Municipal de Viseu, por intermédio do seu presidente, torna 
público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo por meio dessa publicação, referente 
ao PrEGÃo PrESENcial Nº 005/2022-cMV, tipo menor preço por item, 
que tem como objeto a aquisição de Material Permanente diversos, para 
atender as necessidades da câmara Municipal Viseu. Empresa: J. M. a. Ma-
chado comercio de Eletrod. Eireli, inscrita no cNPJ n° 01.521.198/0001-
11. Valor: r$ 200,938,40 (duzentos mil, novecentos e trinta e oito reais 
e quarenta centavos). Homologado em 06/10/2022. Paulo roberto do 
rosário Barros - Presidente da câmara.

Protocolo: 862239

iNstitUto de PreVidÊNcia do MUNciPio de BreVes/Pa
eXtrato de coNtrato 

Processo adMiNistratiVo Nº 2022.003-iPMB-cPL  
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022-Pe-iPMB  

objeto: contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de Material de con-
sumo: Gêneros Alimenticio, conforme especificações contidas no Termo de 
referência, visando atender às necessidades do instituto de Previdência 
do Município de Breves/Pa. contratante: instituto e Previdência do Muni-
cipio de Breves/Pa, cNPJ 04.316.287.0001-14. contratada: Bom Bons e 
descartaveis Eireli cNPJ 01.580.769/0001-99 (contrato nº 2022012). Va-
lor Global r$ 66.482,00. Vigência: 26/09/2022 a 26/09/2023. ordenador 
desp. doralice câmara de almeida. contratante: instituto e Previdência 
do Municipio de Breves/Pa, cNPJ 04.316.287.0001-14. contratada: SMP 
construções cNPJ 17.853.685/0001-11 (contrato nº 20220013). Valor 
Global r$ 58.787,99. Vigência: 26/09/2022 a 26/09/2023. ordenador 
desp. doralice câmara de almeida.

Protocolo: 862240
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caraJÁs eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios Ltda
cNPJ 12.775.848/0001-71

editaL de rescisÃo coNtratUaL
Pelo presente instrumento, caraJÁs eMPreeNdiMeNtos iMoBi-
LiÁrios Ltda, sociedade empresária limitada, inscrita no cNPJ sob o 
n° 12.775.848/0001-71, com sede na avenida carajás 01, s/n, Quadra 32, 
lote 22, cEP 68.560-000, residencial carajás, em Santana do araguaia/
Pa, faz saber a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conheci-
mento, da rescisão contratual ocorrida em relação ao contrato Particular de 
Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno firmado entre esta e os 
Promitentes compradores dos imóveis abaixo relacionados do residencial 
carajás, amparado com base na cláusula 16ª do contrato. informa ainda 
que, ante a referida rescisão, a NoTificaNTE realiza a imediata retomada 
do lote, podendo dispor, vender ou transferir o imóvel a terceiros. Segue 
lista dos Promitentes compradores e indicação dos imóveis: andressa Sa-
bino rodrigues, cPf: 950.642.061.00, QUadra 53, loTE 24; andressa 
Sabino rodrigues, cPf: 950.642.061.00, QUadra 53, loTE 26; antonio 
loran Silva Souza, cPf:022.532.662.05, QUadra 56, loTE 24; chris-
topher Brandao da Silva, cPf:015.693.192.35, QUadra QM29a, loTE 47; 
dalriman de oliveira Souza, cPf:686.370.472.20, QUadra 51, loTE 14; 
dieyme Soares Pereira, cPf:820.427.802.00, QUadra 18, loTE 9; Eltoney 
Bento dos Santos, cPf:751.582.801.34, QUadra 40, loTE 50; Eva B. 
da Paixao, 411.147.602.34, cPf:411.147.602.34, QUadra QM11a, loTE 
2; indiubelto Gomes da Silva, cPf:895.690.401.49, QUadra 53, loTE 
25; ivonete de Sousa Sardeiro, cPf:796.155.541.20, QUadra 36, loTE 
13; Josllanda Thaynara leite Schussler, cPf:032.832.802.23, QUadra 59, 
loTE 21; Josllanda Thaynara leite Schussler, cPf:032.832.802.23, QUa-
dra 59, loTE 22; Marcos francisco de Souza, cPf:028.554.114.59, QUa-
dra QM6a, loTE 1; Priscila Suelen dos Santos rego, cPf:984.092.202.53, 
QUadra 53, loTE 27; Sara Maria de Souza reis, cPf:555,447,112,91, 
QUadra 37, loTE 36;Savyo de Souza Neves, cPf:029.101.152.75, QUa-
dra 51, loTE 13; Schussler E leite ltda, cPf:07.470.270.0001.05, QUa-
dra 56, loTE 42; Schussler E leite ltda, cPf:07.470.270.0001.05, QUa-
dra 56, loTE 25; Schussler E leite ltda, cPf:07.470.270.0001.05, QUa-
dra 56, loTE 26; Sergio Borges Penha, cPf:778.046.001.00, QUadra 
QM29a, loTE 18; Tarlone cavalcante reis, cPf:776.013.272.72, QUadra 
38, loTE 3; Tielly ruth ferreira Marciel, cPf:078.542.522.54, QUadra 
30, loTE 6; Wanessa cristina luz carneiro, cPf:832.322.902.30, QUadra 
34, loTE 14; Weverton lemes Guerra, cPf:612.191.421.15, QUadra 41, 
loTE 9; Wilmiram oliveira de Souza, cPf:660.598.602.49, QUadra 43, 
loTE 2; carajás Empreendimentos imobiliários ltda

Protocolo: 862230

Posto MaGaZiNe Ltda 
cNPJ Nº 03.418.987/0001-57 

folha 32, Quadra 16, lote 26, Bairro Nova Marabá, Marabá - Pará, cEP: 
68.508-150, rEcEBEU da SEMaS/Pa lo Nº 13.245/2022-SEMaS/Pa, vá-
lida até 13/01/2026, Processo N° 2020/0000034953-SEMaS/Pa, para a 
atividade Transporte rodoviário de Produtos e Substâncias Perigosas (com-
bustíveis). Engenheiro responsável: Magnon Max Silva de oliveira. Telefo-
ne: (94) 99150-5393 / 98119-5192.

Protocolo: 862232

seNai
o diretor regional do seNai, usando as atribuições legais que lhe 
foram conferidas por lei,
resoLVe:
PUBLicar eMeNta de resoLUÇÕes/2022, do seNai/cr/Pa

resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 17/2022
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em 
Eletromecânica, constante do Eixo Tecnológico controle e Processos indus-
triais, a ser oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional 
de Marabá - MaraBá/Pa.

resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 18/2022
EMENTa: autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em 
Eletrotécnica, constante do Eixo Tecnológico controle e Processos indus-
triais, a ser oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional 
de Marabá- MaraBá /Pa.

resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 19/2022
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em 
informática, constante do Eixo Tecnológico informação e comunicação, a 
ser oferecido pelo SENai/Pa, no centro de desenvolvimento da amazônia 
- BElÉM /Pa.

resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 20/2022
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em 
logística, constante do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios, a ser oferecido 
pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional de Paragominas - PA-
raGoMiNaS /Pa.

resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 21/2022
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em 
Eletrotécnica, constante do Eixo Tecnológico controle e Processos indus-
triais, a ser oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional 
de Barcarena - BarcarENa/Pa.

resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 22/2022
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em 
administração, constante do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios, a ser 
oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional de Barcarena 
- BarcarENa /Pa.

resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 23/2022
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em 
administração, constante do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios, a ser 
oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional de Altamira 
- alTaMira/Pa.

resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 24/2022
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em 
redes de computadores, constante do Eixo Tecnológico informação e co-
municação, a ser oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profis-
sional de altamira - alTaMira/Pa.

resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 25/2022
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em 
Segurança do Trabalho, constante do Eixo Tecnológico Segurança, a ser 
oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional Getúlio Var-
gas - BElÉM/Pa.

resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 26/2022
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em 
automação industrial, constante do Eixo Tecnológico controle e Processos 
Industriais, a ser oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profis-
sional de Paragominas - ParaGoMiNaS/Pa.

resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 27/2022
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em 
Mecânica, constante do Eixo Tecnológico controle e Processos industriais, 
a ser oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional de Juru-
ti - JUrUTi/Pa.

resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 28/2022
eMeNta: autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em 
Mecânica, constante do Eixo Tecnológico controle e Processos industriais, 
a ser oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional de San-
tarém - SaNTarÉM/Pa.

Protocolo: 862233

aUto Posto caNaÃ Ltda 
cNPJ Nº 14.140.639/0001-87 

rua dos Pioneiros, S/N, Novo Horizonte, canaã dos carajás/Pa, cEP: 
68.537-000, rEcEBEU da SEMaS/Pa, lo Nº 13.658/2022-SEMaS Pa, vá-
lida até 31/08/2026, Processo N° 2022/0000010034. Para a atividade: 
Transporte rodoviário de combustíveis para veículos automotores. Enge-
nheiro responsável: Magnon Max Silva de oliveira. Telefone: (94) 99150-
5393 / 98119-5192.

Protocolo: 862223

estreLa coMÉrcio de coMBUstÍVeL Ltda 
cNPJ Nº 04.327.740/0001-98 

rodovia Pa 279, Km 162, S/N Bairro: industrial, Tucumã/Pa, cEP: 68.385-
000, rEcEBEU da SEMaS/Pa, lo Nº 12.947/2021, válida até 11/08/2025, 
Processo N° 2021/00000005472-SEMaS/Pa. Para o desenvolvimento da 
atividade: Transporte rodoviários de Produtos Perigosos (combustíveis). 
Engenheiro responsável: Magnon Max Silva de oliveira [(94) 99150-5393  
/98119-5192].

Protocolo: 862225

Posto e HoteL sao FraNcisco Ltda 
cNPJ Nº 05.726.120/0001-94 

avenida Marechal rondon, nº 1299, centro, rondon do Pará/Pa, cEP: 
68.638-000, rEcEBEU da SEMaS/Pa, lo Nº 13.580/2022-SEMaS/Pa, vá-
lida até 31/07/2027, Processo N° 2022/0000006933-SEMaS/Pa, para a 
atividade Transporte rodoviário de Produtos e Substâncias Perigosas (com-
bustíveis). engenheiro responsável: Magnon Max silva de oliveira. 
telefone: (94) 99150-5393 / 98119-5192.

Protocolo: 862228

LNG iNdÚstria e coMÉrcio de Madeiras Ltda
cNPJ: 02.316.468/0005-49 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a aUTEf 274215/2022, válida até 
27/09/2024, através do protocolo 2022/0000005706.

Protocolo: 862220

soLar eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios sPe Ltda. 
cNPJ Nº 20.237.030/0001-23 

Torna público que recebeu da SEMMa li Nº 010/2022, válida até 
22/09/2023, para loteamento em Vigia de Nazaré/Pa.

Protocolo: 862217

aNcora siderUrGica Ltda, 
deteNtora do iMÓVeL FaZeNda aNaJÁs 

cNPJ: 27.317.546/0002-08 
localizada a rod. Pa 150, Vic. Sororó, Margem direita rio itacaiúnas, Z. 
rural, Marabá - Pa, torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a autorização 
para Exploração florestal (aUTEf nº 274221/2022), referente ao Explora-
ção Econômica de Madeira e lenha em área de floresta Plantada.

Protocolo: 862218

aUto Posto PioNeiro Ltda. 
cNPJ Nº 15.757.586/0001-00 

Torna público que recebeu da SEMaS lo Nº 13717/2022 para Transporte 
rodoviário de Produtos Perigosos, válida até 25/09/2027.

Protocolo: 862214
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